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Pευματοειδής αρθρίτιδα

Ποιες επιλογές θεραπείας έχω
Ο γιατρός σας θα σας συστήσει την κατάλληλη
θεραπεία για την Ρ.Α., με βάση τη σοβαρότητα
της νόσου και το ιατρικό σας ιστορικό.
• Ήπια παυσίπονα
• Κορτικοστεροειδή
• Τροποποιητικά της νόσου φάρμακα
• Βιολογικοί παράγοντες
• Αναστολείς ΤNF
Υγιές

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Pευματοειδής αρθρίτιδα (Ρ.Α.)
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (Ρ.Α.) είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης, αυτοάνοση και εξελικτική νόσος,
που προσβάλλει κατ’ εξοχήν τις αρθρώσεις,
αλλά -όχι σπάνια- και άλλα όργανα.
Είναι το συχνότερο φλεγμονώδες ρευματικό
νόσημα. Προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας
35-55 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε
άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ακόμη και σε
παιδιά.

Στόχος της θεραπείας είναι η ύφεση
Η ύφεση παρατηρείται όταν τα βασικά
συμπτώματα της Ρ.Α. υποχωρούν αισθητά για
κάποια χρονική περίοδο.
• Ασθενείς που ξεκινούν έγκαιρα την κατάλληλη
θεραπεία βιώνουν καλύτερα αποτελέσματα από
ασθενείς που καθυστερούν.
• Η θεραπεία συνταγογραφείται με βάση το
ιατρικό σας ιστορικό και το επίπεδο ενεργότητας
της νόσου σας.

Πώς διαχειρίζομαι την ασθένειά μου;
• Μιλήστε με το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό
για όποιες ερωτήσεις ή προβληματισμούς έχετε
σχετικά με τη θεραπεία.
• Ενημερώστε τον ιατρό σας για όλες τις μη
συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές σας αγωγές,
όπως και τις συμπληρωματικές σας θεραπείες.
• Κάντε εξετάσεις αίματος όσο συχνά χρειάζεται.
• Αναφέρετε όλες τις παρενέργειες της αγωγής
σας στο γιατρό.
• Αν οι προσδοκίες σας δεν επιτυγχάνονται,
συζητείστε τις εναλλακτικές σας με το γιατρό σας.
Διάβρωση
των οστών

Χόνδρος αρθρώσεων

Ποια είναι τα συμπτώματα
• Πόνος σε αρθρώσεις
• Διόγκωση αρθρώσεων
• Θερμότητα αρθρώσεων
• Ευαισθησία στην πίεση αρθρώσεων που έχουν
προσβληθεί από τη νόσο
• Πρωινή δυσκαμψία (ο ασθενής παρουσιάζει το
πρωί δυσκολία στις κινήσεις των αρθρώσεων που
έχουν προσβληθεί)

• Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας
για ύφεση με τακτικές επισκέψεις στο γιατρό και
πειθαρχώντας στη θεραπεία σας.
Ασθενείς που ξεκινούν έγκαιρα θεραπεία επίσης
έχουν μικρότερο κίνδυνο για:
•Μακροπρόθεσμη καταστροφή αρθρώσεων
• Χειρουργική επέμβαση
• Ανικανότητα για εργασία
• Μακροχρόνια αναπηρία

Φλεγμονή του
αρθρικού υμένα
Φθαρμενος
χονδρος
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