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Αυτοάνοςα Νοςιματα   
 

Σο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα είναι ζνα πολφπλοκο δίκτυο από κφτταρα και ςυςτατικά 
κυττάρων (που ονομάηονται μόρια). Ο φυςιολογικόσ ρόλοσ του ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ είναι να προςτατεφει τον οργανιςμό και να αντιμετωπίηει τισ λοιμϊξεισ 
που προκαλοφνται από βακτιρια, ιοφσ και άλλα μικρόβια που ειςβάλλουν ςτο ςϊμα. 
Όταν κάποιοσ πάςχει από ζνα αυτοάνοςο νόςθμα, το ανοςοποιθτικό του ςφςτθμα 
λανκαςμζνα επιτίκεται εναντίον του ίδιου του ςϊματόσ του, ςτοχεφοντασ τα 
κφτταρα, τουσ ιςτοφσ και τα όργανά του. Η ςυςςϊρευςθ κυττάρων και μορίων του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ς' ζνα ςθμείο του ςϊματοσ που δζχεται επίκεςθ, είτε 
φυςιολογικά ςτα πλαίςια λοίμωξθσ, είτε "λανκαςμζνα" ςε ζνα αυτοάνοςο νόςθμα 
αναφζρεται ευρζωσ ωσ φλεγμονι. 

 



Σι είναι θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα; 

• Η ρευματοειδισ αρκρίτιδα είναι μια χρόνια 
φλεγμονϊδθσ, αυτοάνοςθ και εξελικτικι νόςοσ, που 
προςβάλλει κατ’ εξοχιν τισ αρκρϊςεισ, αλλά όχι 
ςπάνια και διάφορα άλλα όργανα. 

• Σο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα επιτίκεται ςτα κφτταρα 
εκείνα που προςτατεφουν τισ αρκρϊςεισ με 
αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται φλεγμονζσ. 

• Είναι το  ςυχνότερο φλεγμονϊδεσ ρευματικό 
νόςθμα.  

 



Σι είναι θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα; 

• Η φλεγμονι οδθγεί ςε διάβρωςθ των οςτϊν και 
παραμόρφωςθ των αρκρϊςεων προκαλϊντασ 
ζντονο πόνο και δυςκαμψία ςτον αςκενι.  

• Η κεραπεία είναι ςυνικωσ μακροχρόνια και δεν 
διακόπτεται, εκτόσ από ςπάνιεσ περιπτϊςεισ.  

• το παρελκόν θ διάγνωςθ τθσ ΡΑ ιταν 
ταυτόςθμθ όχι μόνο με δυςκαμψία αλλά και με 
αναπθρία.  



Επιδθμιολογικά ςτοιχεία 

• Προςβάλλει ςυνικωσ άτομα θλικίασ 35-55 ετϊν, 
αλλά μπορεί να εμφανιςτεί και ςε άτομα 
οποιαςδιποτε θλικίασ, ακόμθ και ςε παιδιά, 

• Προςβάλλει το 1% του πλθκυςμοφ των ενθλίκων,  

• Είναι τρεισ φορζσ μεγαλφτερθ ςτισ γυναίκεσ απ’ ό,τι 
ςτουσ άνδρεσ. 



 

 

 

 

Πθγι: Oxford Journarls, Rheumatology, 2013 

 

 

 

 



Ο επιπολαςμόσ και θ επίπτωςθ τθσ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ 
ανά τον κόςμο 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: Kvien TK. Epidemiology and burden of illness of rheumatoidarthritis. Pharmacoeconomics 2004, 22 (Suppl 1):1–12 



Χρόνιο πρόβλθμα που προκαλεί… 

• Περιοριςμζνθ κινθτικότθτα, 

• Διαταραχζσ ςτισ κινιςεισ των αρκρϊςεων με αποτζλεςμα μακροχρόνια 
λειτουργικι ανικανότθτα και αναπθρία, 

• Αρκρικζσ παραμορφϊςεισ, 

• Ακτινολογικζσ βλάβεσ, όπωσ απϊλεια οςτικισ μάηασ, 

• Αυξθμζνεσ ιατρικζσ επιςκζψεισ,  

• Αυξθμζνθ λιψθ φαρμάκων,  

• Μακροχρόνια λειτουργικι ανικανότθτα ωσ εργαηόμενοσ, το 50% των 
αςκενϊν με ΡΑ εγκαταλείπουν τθν εργαςία τουσ (με πρόωρθ 
ςυνταξιοδότθςθ αναπθρίασ), 10 χρόνια μετά τθν ζναρξθ τθσ νόςου. 

 



Πρώιμη RA Μέτρια RA Σοβαρή RA 

Κλινικζσ εκδθλϊςεισ 



 
Κλινικζσ εκδθλϊςεισ 



 
 
Θεραπευτικι παρζμβαςθ 

• Κφριοσ ςτόχοσ είναι να τεκοφν τα ςυμπτϊματα υπό 
ζλεγχο και ςε φφεςθ,  

• Ανακοφφιςθ από τον πόνο,  

• Πρόλθψθ των βλαβϊν των αρκρϊςεων–πρόλθψθ 
τθσ εξζλιξθσ τθσ νόςου,  

• Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ του αςκενοφσ.  
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ΜΑΦ (e.g., Aspirin, Brufen) 

COX-2 inhibitors ( e.g., Celebrex) 

Κορτικοςτεροειδι (e.g., Prezolon) 

DMARDs ( e.g., MTX, Leflunomide, Cys A, Gold, Sulfasalazine) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 

 
Θεραπεία ιμερα 

Χ 



Οι αςκενείσ που λαμβάνουν βιολογικζσ κεραπείεσ ςτα χρόνια νοςιματα ζχουν 
μζτρια ζωσ ςοβαρι νόςο και ζχουν αποτφχει ςτθν ςυμβατικι κεραπεία 

Πληθσζμός αζθενών 

Μέηρια – ζοβαρή νόζος 

Σσμβαηική θεραπεία   

Αποηστία 

ζσμβαηικής 

θεραπείας 

Υπουήθιοι για 

βιολογικό 

παράγονηα 

Χρήζη  
Wise Use of new 

agents and continuous 

monitoring of 

outcomes 

Διεθνείς οδηγίες 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εθνικές οδηγίες 
 

 

 

 

 

 

 

Θεραπεσηικά πρφηόκολα 
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Θεραπευτικό πρωτόκολλο (EULAR guidelines) 



* The treatment target is clinical remission or if remission is unlikely to be achievable, at least low disease activity  

Θεραπευτικό πρωτόκολλο (EULAR guidelines) 



θμεία και ςυμπτϊματα 

• ACR20/50/70  

• Disease Activity Score (DAS) / Modified DAS28  

• SDAI/CDAI 

Λειτουργικι ανικανότθτα και ποιότθτα ηωισ 

• Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

• Euro QOL  

• Short-Form 36 Health Survey (SF-36) 

Ακτινολογικι εξζλιξθ και δομικι βλάβθ 

• Sharp/Modified Sharp Score 

• Gennant Score 

ACR ad hoc Committee on Clinical Guidelines. Arthritis Rheum 1996;39:713–22. 

Grassi W, et al. Eur J Radiol 1998;27(Suppl 1):S18–S24. 

van Riel PLCM, van Gestel AM. Ann Rheum Dis 2000;59(Suppl 1):128-31. 

Δείκτεσ Μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ 



Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ 

• Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ αρκρίτιδασ ζχει  
υψθλό: άμεςο και ζμμεςο οικονομικό κόςτοσ. 

• Σο κόςτοσ κεραπείασ των αςκενϊν με ρευματοειδι 
αρκρίτιδα, που λαμβάνουν βιολογικά φάρμακα ςτθν 
Ελλάδα ανζρχεται περίπου ςτα 12.000 € ανά αςκενι 
ετθςίωσ. 

 



Άμεςο κόςτοσ 

• Φαρμακευτικι αγωγι, μακροχρόνια και ςυςτθματικι. 

• Δαπάνεσ για ςυχνζσ ιατρικζσ επιςκζψεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
πορείασ τθσ νόςου και τθν παροχι κατάλλθλθσ αγωγισ, και ςυχνά όχι 
μόνο ςε ρευματολόγουσ, αλλά και ςε άλλεσ ειδικότθτεσ λόγω τθσ 
ςυννοςθρότθτασ.  

• Πικανζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ και νοςθλείεσ ςε νοςοκομείο ι 
εξωτερικά ιατρεία.  

• Διαγνωςτικζσ/κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και εξετάςεισ  (ακτινολογικζσ 
εξετάςεισ, εργαςτθριακζσ εξετάςεισ). 

• Οι βλάβεσ ςτισ αρκρϊςεισ που προκαλεί θ νόςοσ εμποδίηουν ςθμαντικό 
αρικμό κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων του αςκενοφσ, επιβάλλοντασ 
ςυχνά τθ χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και βοθκθμάτων ι ειδικϊν 
μετατροπϊν ςτο ςπίτι και το αυτοκίνθτο. 

 



Η κατανομι του άμεςου κόςτουσ ςε αςκενείσ με ρευματοειδι 
αρκρίτιδα, ςφνκεςθ ςτοιχείων από δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ 



Ζμμεςο κόςτοσ 

• Σο ζμμεςο κόςτοσ αφορά κυρίωσ ςτθν απϊλεια 
παραγωγικότθτασ (productivity cost) του αςκενοφσ και οι 
οικονομικζσ απϊλειεσ που επζρχονται ςτον αςκενι και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ του να 
ανταποκρικεί ςτον εργαςιακό και τον κοινωνικό του ρόλο. 

• Παράλλθλα, ςθμαντικι ςυνιςταμζνθ του ζμμεςου κόςτουσ 
είναι αυτι των ατόμων που ζχουν αναλάβει τθ φροντίδα του 
αςκενοφσ με ΡΑ. 



Άλλεσ μθ ιατρικζσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ νόςο 

Μετακινιςεισ, 

Τπθρεςίεσ φροντίδασ ςπιτιοφ, 

Μετατροπζσ ςπιτιοφ, 

Ιατρικόσ εξοπλιςμόσ (χωρίσ  ςυνταγογράφθςθ), 

Εναλλακτικζσ κεραπείεσ, 

Χρόνοσ αςκενοφσ. 



Διάγραμμα κόςτουσ ΡΑ 



 
 
 

Source: ECDC, 2003, National Health Interview Survey, 2030, Census Projected population.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Helmick CG, Felson DT, Lawrence RC, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and 
other rheumatic conditions in the United States, part I and part II. Arthritis Rheum. 

2008;58:15-35 
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Επίπτωςθ ΡΑ 



Πολιτικι Τγείασ: Σι ίςχυε… 

• Σο 2009 πρόςβαςθ ςτο φάρμακο με 0% ςυμμετοχι 
του αςκενοφσ ςτα περιςςότερα ςκευάςματα ωσ 
ανοςορυκμιςτικά φάρμακα. 

• Κακιερϊνεται θ λίςτα φαρμάκων υψθλοφ κόςτουσ 
για ςοβαρζσ πακιςεισ ςτθν οποία υπάγονται τα 
βιολογικά φάρμακα.  

• Προμικεια από ιδιωτικά φαρμακεία.  



Και μετά ιρκε το μνθμόνιο… 



τθ ςυνζχεια… 

• Νόμοσ 3816/2010: Οι αςκενείσ προμθκεφονται τα φάρμακα 
υψθλοφ κόςτουσ χωρίσ ςυμμετοχι από τα φαρμακεία των 
κρατικϊν νοςοκομείων. ε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ 
χοριγθςθσ των φαρμάκων από το φαρμακείο του 
νοςοκομείου, με τθν ζνδειξθ «ςτερείται», θ ςυνταγι 
εκτελείται ςε ιδιωτικό φαρμακείο.  

• Σον Μάρτιο του 2011  κεςμοκετείται ο νζοσ ενιαίοσ φορζασ 
ΕΟΠΤΤ.  

• Σο Νοζμβριο του 2011 άρχιςε θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ 
θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ, με απϊτερο ςκοπό τον 
περιοριςμό τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ. 

 



• Με το ΦΕΚ 497, 28/02/2012, κακιερϊνεται ςυμμετοχι 10% 
ςτα φάρμακα για όλεσ τισ ρευματικζσ πακιςεισ.  

• Με τθν ίδια απόφαςθ θ χοριγθςθ των φαρμάκων υψθλοφ 
κόςτουσ για ςοβαρζσ πακιςεισ γίνεται κατ’ 
αποκλειςτικότθτα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΤΤ.  

• Από 26/10/12, ΦΕΚ 2883, όλα τα ρευματικά νοςιματα 
υπάγονται ςε ποςοςτό ςυμμετοχισ 25%.  

• Εξαιροφνται τα φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ για ςοβαρζσ 
πακιςεισ, που προμθκεφονται οι αςκενείσ από τα 
φαρμακεία των Νοςοκομείων και του ΕΟΠΤΤ.  

τθ ςυνζχεια… 





• υμμετοχι 25% ςε όλα τα φάρμακα,  

• 0% ςυμμετοχι ςτα φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ για 
ςοβαρζσ πακιςεισ (βιολογικοί παράγοντεσ) που 
προμθκεφονται από φαρμακεία του ΕΟΠΤΤ και 
κρατικϊν νοςοκομείων,  

• Αρκετά φαρμακεία κρατικϊν νοςοκομείων, και 
ειδικά ςτθν επαρχία, αδυνατοφν να χορθγιςουν 
αυτά τα φάρμακα, λόγω προχπολογιςμοφ,   

• θμαντικζσ ελλείψεισ ςε φάρμακα.  

Σι ιςχφει ςιμερα… 



Με αποτζλεςμα… 

• Επιβάρυνςθ του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ λόγω τθσ 
κρίςθσ, αδυναμία να ανταπεξζλκουν οι αςκενείσ ςτο 
αυξθμζνο κόςτοσ ςυμμετοχισ, με αποτζλεςμα διακοπι τθσ 
κεραπείασ, με όλεσ τισ πικανζσ ςυνζπειεσ. 

• Προμικεια των φαρμάκων με αρκετά μεγάλθ κακυςτζρθςθ 
λόγω ςυςςϊρευςθσ των αςκενϊν, με αποτζλεςμα οριςμζνοι 
αςκενείσ να χάνουν τισ μθνιαίεσ κεραπείεσ τουσ,  

• Σαλαιπωρία αςκενϊν κυρίωσ ςτθν επαρχία, οι οποίοι πολλζσ 
φορζσ αναγκάηονται να ταξιδεφουν για να προμθκεφονται το 
φάρμακο τουσ.  

 

 



Ενδεικτικό κόςτοσ κεραπείασ ενόσ μζςου αςκενι με ΡΑ ανά μινα 

Φάρμακο –  
Δραςτική Ουςία 

Νόςοσ Αςφαλιςτική Τιμή Λιανική Τιμή Συμμετοχή Αςθενοφσ 

Μεκοτρεαξάτθ/ 
Κυκλοςπορίνθ/ 
Λεφλουνομίδθ 

ΡΑ 5,78 
94,39 
17,56 

5,78 
117,95 
35,15 

 

1,44 
35,37 
13,18 

Bonviva -Ιβανδρονικό οξφ Οςτεοπόρωςθ 16,94 19,67 5,6 

One-Alpha 1mcg 
Αλφακαλςιδόλθ 

Απορρόφθςθ 
Αςβεςτίου 

6,78 6,78 1,69 

Losec 20mg -Oμεπραηόλθ Γαςτροπρο-ςταςία 7,77 
 

10,86 
 

3,48 
 

Crestor 40mg-
Ροςουβαςτατίνθ 

Δυςλιπιδαιμία 
 

10,27 15,86 
 

5,36 
 

Norvasc 5mg-
Nορεπινεφρίνθ/ 
Copalia 5/160mg-  
Bαλςαρτάνθ-Aμλοδιπίνθ  

Αρτθριακι  
Τπζρταςθ 

2,73 
 

26,06 

4,51 
 

26,66 

1,57 
 

6,81 



Ενδεικτικό κόςτοσ κεραπείασ ενόσ μζςου αςκενι με ΡΑ ανά μινα 

• Ζνασ αςκενισ λοιπόν με ΡΑ πλθρϊνει μθνιαίωσ για τα 
φάρμακα του, ανάλογα και με τθ κεραπεία που λαμβάνει για 
τθ ΡΑ και τθν πικανι ΑΤ, κυμαίνεται από 19,14 € ζωσ και   
58,31 € μθνιαίωσ.  

• ε αυτό το κόςτοσ κα πρζπει να προςκζςουμε και το 15% ςτθ 
ςυμμετοχι των διαγνωςτικϊν εξετάςεων, όποτε αυτζσ 
κρίνονται αναγκαίεσ.  

• Σθν επίςκεψθ ςτουσ γιατροφσ, διαφόρων ειδικοτιτων. 

• Κόςτοσ μετακίνθςθσ για προμικεια φαρμάκου.  



Η ελλθνικι πραγματικότθτα  



Σελικό ςτάδιο 



Προτάςεισ 

• 0% ςυμμετοχι των αςκενϊν με ρευματικό νόςθμα για το κφριο νόςθμα 
και ςυμμετοχι 10% για τα ςυνοδά νοςιματα. 

• Δθμιουργία μθτρϊου αςκενϊν που λαμβάνουν τα φάρμακα υψθλοφ 
κόςτουσ ϊςτε να υπολογιςτεί το κόςτοσ αλλά και να εξαςφαλιςτεί θ 
επάρκειά τουσ.  

• Λειτουργία τοπικϊν μονάδων υγείασ του ΕΟΠΤΤ ϊςτε να 
αποςυμφορθκοφν τα κεντρικά φαρμακεία του και να μειωκοφν ςτο 
ελάχιςτο οι κακυςτεριςεισ ςτθν προμικεια φαρμάκων. 

• Προμικεια όλων των φαρμάκων για ενδονοςοκομειακι χριςθ από τα 
φαρμακεία των κρατικϊν νοςοκομείων. 

• Ενίςχυςθ τθσ ΠΦΤ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ και αςφαλισ 
διάγνωςθ των αςκενϊν. 
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