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Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών παθήσεων σχετίζεται με αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε προηγούμενες πανελλήνιες επιδημιολογικές μελέτες
μας1,2 βρέθηκε ότι η έγκαιρη και ορθή διάγνωση των ρευματικών παθήσεων, όπως της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και των οροαρνητικών σπονδυλαρθριτίδων, επιτυγχάνεται με την
έγκαιρη επίσκεψη σε ρευματολόγους. Στις ίδιες μελέτες βρέθηκε επίσης ότι οι περισσότεροι ασθενείς με τις παθήσεις αυτές καθυστερούν πολύ να επισκεφθούν ρευματολόγους με
αποτέλεσμα τη μη ορθή διάγνωση και τη μη εφαρμογή σωστής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ωστόσο, τα αίτια αυτής της καθυστέρησης δεν είναι γνωστά.

Σκοπός
Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε προς την κατεύθυνση της διερεύνησης πιθανών αιτίων αυτής της καθυστέρησης με κύριο σκοπό την εκτίμηση του επιπέδου ενημερότητας του
κοινού για τις ρευματικές παθήσεις χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την επίσκεψη σε ρευματολόγους ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αν τα ερωτώμενα άτομα εμφανίσουν πόνο μη
τραυματικής αιτιολογίας στη μέση, στον αυχένα, στο γόνατο ή στον ώμο ή σε 2 αρθρώσεις.

Υλικό - Μέθοδος
Η έρευνα διεξήχθη σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα πληθυσμού 3.910 ενηλίκων ( 19 ετών) σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές στη βόρεια κεντρική και νότια ηπειρωτική
Ελλάδα. Η τυχαία επιλογή του πληθυσμού της έρευνας έγινε με τη χρησιμοποίηση των τοπικών τηλεφωνικών καταλόγων και βασίστηκε στον ανά περιοχή προκαθορισμένο αριθμό
των ατόμων που θα συμμετείχαν στην έρευνα και στον ανά σελίδα και περιοχή αριθμό των τηλεφωνικών καταχωρήσεων στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Στην έρευνα
συμμετείχαν 3.433 άτομα από τα οποία 75,3% ήταν γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 19 μέχρι 85 ετών, ενώ η μέση τιμή της ήταν 55,1 (±16,7) έτη και η διάμεση 56 έτη. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά με βάση ένα προτυπωμένο ερωτηματολόγιο που μεταξύ των άλλων περιελάμβανε και ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής σε
ό,τι αφορά το γιατρό (ρευματολόγο, ορθοπαιδικό, παθολόγο ή άλλης ειδικότητας) που θα επισκεφθεί ο ερωτώμενος αν παρουσιάσει πόνο μη τραυματικής αιτιολογίας στη μέση,
στον αυχένα, στο γόνατο ή στον ώμο ή σε 2 αρθρώσεις.

Αποτελέσματα
Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν μεγάλο, 87,8%. Η αναλογία αστικού, ημιαστικού και αγροτικού πληθυσμού ήταν 41,6%, 28,9% και 29,5% αντίστοιχα. Τα ποσοστά των
ατόμων που θα επισκεφθούν ρευματολόγους αν εμφανίσουν πόνο μη τραυματικής αιτιολογίας στη μέση, στον αυχένα, στο γόνατο ή στον ώμο και σε 2 αρθρώσεις ήταν πολύ
χαμηλά (3,6%, 9,5%, 5,4% και 23,3% αντίστοιχα). Για τις ίδιες εντοπίσεις του πόνου τα περισσότερα από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα θα απευθυνθούν σε
ορθοπαιδικούς ή παθολόγους (Εικόνα 1). Τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στις ημιαστικές σημαντικά περισσότερες γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες θα επισκεφθούν
ρευματολόγους αν εμφανίσουν πόνο σε 2 αρθρώσεις (Εικόνα 2). Σε ό,τι αφορά τη σχέση ηλικίας και επίσκεψης σε ρευματολόγους βρέθηκε ότι σημαντικά περισσότερα άτομα
στην ηλικιακή ομάδα των 19-55 ετών σε σύγκριση με εκείνη των 56 ετών θα επισκεφθούν ρευματολόγους αν εμφανίσουν πόνο στον αυχένα ή σε 2 αρθρώσεις (Εικόνα 3). Τέλος,
η επίσκεψη σε ρευματολόγους αν εμφανιζόταν πόνος στη μέση, στον αυχένα, στο γόνατο ή στον ώμο και σε 2 αρθρώσεις συσχετιζόταν σημαντικά με τη γνώση του τι είναι και
ποιο σύστημα ή όργανα προσβάλλουν οι ρευματικές παθήσεις (p<0,0001) (Εικόνα 4), αλλά 86,7% των συμμετασχόντων στην έρευνα δεν γνώριζαν.
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι τα ποσοστά των ατόμων που θα επισκεφθούν ρευματολόγους αν εμφανίσουν πόνο μη τραυματικής αιτιολογίας στη μέση, στον
αυχένα, στο γόνατο ή στον ώμο ή σε 2 αρθρώσεις είναι πολύ χαμηλά. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου ενημερότητας του κοινού για τις
ρευματικές παθήσεις, αφού διαπιστώθηκε ότι η επίσκεψη σε ρευματολόγους συσχετίζεται σημαντικά με τη γνώση του τι είναι και ποιο σύστημα ή όργανα προσβάλλουν οι παθήσεις
αυτές. Σε προηγούμενες μελέτες μας στο γενικό πληθυσμό της χώρας3,4 διαπιστώθηκε ότι οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ιατροκοινωνικό πρόβλημα διότι,
πρώτον είναι πολύ συχνές και δεύτερον, στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού και σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν το πιο
συχνό αίτιο χρόνιου προβλήματος υγείας, μακροχρόνιας σωματικής λειτουργικής ανικανότητας, απουσιών από την εργασία και ιατρικών επισκέψεων. Επομένως, για την επίτευξη
έγκαιρης διάγνωσης των ρευματικών παθήσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει συντονισμός των
σχετικών δραστηριοτήτων των αρμόδιων φορέων καθώς και σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος συστηματικής και συνεχούς ενημέρωσης του κοινού για τις
ρευματικές παθήσεις σε πανελλήνια κλίμακα.
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