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Εισαγωγή
Από 3ετίας το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας έχει καταρτίσει και πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα Ημερίδων Ενημέρωσης του Κοινού για τις ρευματικές παθήσεις στις πρωτεύουσες των νομών
και σε μεγάλες πόλεις της χώρας με τη συνεργασία των κατά τόπους ρευματολόγων. Οι λόγοι για την πραγματοποίηση των Ημερίδων Ενημέρωσης του Κοινού αναδείχθηκαν από
προηγούμενες πανελλήνιες επιδημιολογικές μελέτες μας στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας1-4 και οι κυριότεροι είναι τρεις: Πρώτον, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα πολύ μεγάλο
ιατροκοινωνικό πρόβλημα διότι είναι πολύ συχνές και διότι 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. Δεύτερον, οι περισσότεροι ασθενείς με
ρευματικές παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες, καθυστερούν πολύ να επισκεφθούν ρευματολόγους με αποτέλεσμα τη μη ορθή διάγνωση και τη
μη εφαρμογή σωστής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τρίτον, η έγκαιρη και ορθή διάγνωση των παθήσεων αυτών, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους,
επιτυγχάνεται με την έγκαιρη επίσκεψη σε ρευματολόγους.

Σκοπός

Η εκτίμηση της συμβολής των Ημερίδων Ενημέρωσης του Κοινού στο επίπεδο ενημερότητάς του για τις ρευματικές παθήσεις ήταν σκοπός αυτής της έρευνας, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο
την επίσκεψη σε ρευματολόγους ασθενών με πόνο μη τραυματικής αιτιολογίας και διάρκειας 1,5 μήνα στη μέση, στον αυχένα, ή στις αρθρώσεις μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Υλικό - Μέθοδος

Για τη συγκριτική εκτίμηση του επιπέδου ενημερότητας του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις διεξήχθησαν δύο έρευνες σε 6 πόλεις της χώρας μας. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη 6 μήνες πριν
και η δεύτερη 6 μήνες μετά από την πραγματοποίηση Ημερίδων Ενημέρωσης του Κοινού για τις ρευματικές παθήσεις σε αυτές τις πόλεις. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη σε τυχαία επιλεγμένο
δείγμα πληθυσμού 951 ενηλίκων ( 19 ετών) και η δεύτερη σε δείγμα 912 ενηλίκων από τα τυχαία επιλεγμένα σπίτια της πρώτης μελέτης. Η τυχαία επιλογή του πληθυσμού της πρώτης
έρευνας έγινε με τη χρησιμοποίηση των τοπικών τηλεφωνικών καταλόγων και βασίστηκε στον ανά πόλη προκαθορισμένο αριθμό των ατόμων που θα συμμετείχαν στην έρευνα και στον ανά
σελίδα και περιοχή αριθμό των τηλεφωνικών καταχωρήσεων στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 830 άτομα από τα οποία 73,9% ήταν γυναίκες και στη δεύτερη
818 άτομα από τα οποία 77,8% ήταν γυναίκες. Η μέση και διάμεση τιμή της ηλικίας τους ήταν 55,6 (±16,5) και 56 έτη αντίστοιχα στην πρώτη έρευνα και 54,1 (±15,3) και 55 έτη αντίστοιχα στη
δεύτερη, ενώ το εύρος ηλικιών ήταν 19 έως 85 ετών και στις δύο έρευνες. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά με βάση ένα προτυπωμένο ερωτηματολόγιο που είχε ως στόχο την
αποκάλυψη των ασθενών με πόνο στη μέση, στον αυχένα ή στις αρθρώσεις μη τραυματικής αιτιολογίας και διάρκειας 1,5 μήνα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον το προτυπωμένο
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε και ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούσαν το γιατρό (ρευματολόγο, ορθοπαιδικό, παθολόγο ή άλλης ειδικότητας) που επισκέφθηκαν οι
ασθενείς αυτοί λόγω του πόνου στη μέση, στον αυχένα ή στις αρθρώσεις.

Αποτελέσματα

Το ποσοστά συμμετοχής στην πρώτη και δεύτερη έρευνα ήταν 87,4% και 89,7% αντίστοιχα. Από τα 830 και 818 άτομα της πρώτης και δεύτερης έρευνας 211 (25,4%) και 239 άτομα (29.2%)
αντίστοιχα παρουσίαζαν πόνο μη τραυματικής αιτιολογίας και διάρκειας 1,5 μήνα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Ο πόνος αυτός στην πρώτη έρευνα αφορούσε τη μέση σε 118 ασθενείς
(14,2% στο σύνολο του πληθυσμού της έρευνας), τον αυχένα σε 66 (8%) και τις αρθρώσεις σε 123 ασθενείς (14,8%), ενώ στη δεύτερη έρευνα αφορούσε τη μέση σε 122 ασθενείς (14,9% στο
σύνολο του πληθυσμού της έρευνας), τον αυχένα σε 64 (7,8%) και τις αρθρώσεις σε 142 ασθενείς(17.4%). Οι ασθενείς που επισκέφθηκαν ρευματολόγους έχοντας πόνο στη μέση, στον
αυχένα ή στις αρθρώσεις ήταν περισσότεροι στη δεύτερη σε σύγκριση με την πρώτη έρευνα και οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές για την πρώτη και τρίτη εντόπιση του πόνου (Εικόνα 1).
Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη έρευνα σημαντικά περισσότεροι ασθενείς στην ηλικιακή ομάδα των 19-55 ετών σε σύγκριση με εκείνη των ≥56 ετών επισκέφθηκαν ρευματολόγους για
πόνο στον αυχένα ή στις αρθρώσεις (Εικόνες 2 και 3) καθώς και για πόνο στη μέση στη δεύτερη έρευνα (Εικόνα 3). Τέλος, η επίσκεψη σε ρευματολόγους για πόνο στη μέση, στον αυχένα ή
στις αρθρώσεις συσχετιζόταν σημαντικά με τη γνώση του τι είναι και ποιο σύστημα προσβάλλουν οι ρευματικές παθήσεις τόσο στην πρώτη (Εικόνα 4) όσο και στη δεύτερη έρευνα (Εικόνα 5).
Ωστόσο, το 86,5% των συμμετασχόντων στην πρώτη έρευνα και το 77,4% στη δεύτερη δεν γνώριζαν τι είναι και ποιο σύστημα προσβάλλουν οι ρευματικές παθήσεις.
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Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι Ημερίδες Ενημέρωσης του Κοινού για τις ρευματικές παθήσεις αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά των ασθενών που επισκέπτονται
ρευματολόγους λόγω πόνου μη τραυματικής αιτιολογίας στη μέση, στον αυχένα ή στις αρθρώσεις. Η αύξηση αυτή φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης του επιπέδου ενημερότητας του
κοινού για τις ρευματικές παθήσεις χάρις στις Ημερίδες Ενημέρωσης του Κοινού, αφού βρέθηκε ότι η επίσκεψη σε ρευματολόγους συσχετίζεται σημαντικά με τη γνώση του τι είναι και ποιο
σύστημα προσβάλλουν οι παθήσεις αυτές. Επομένως, για την επίτευξη έγκαιρης διάγνωσης των ρευματικών παθήσεων και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεγάλου ιατροκοινωνικού
προβλήματος, που αποτελούν οι παθήσεις αυτές, είναι προφανής η ανάγκη διεύρυνσης του προγράμματος των Ημερίδων Ενημέρωσης του Κοινού για τις ρευματικές παθήσεις και εφαρμογής
του σε πανελλήνια κλίμακα με τη συνεργασία και τη συμβολή και άλλων αρμόδιων φορέων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Andrianakos A, Trontzas P, Christoyannis F, et al. J Rheumatol. 2003;30:1589-601
2. Andrianakos AA, Miyakis S, Trontzas P, et al. Rheumatology 2005;44:932-938
3. Trontzas P, Andrianakos A, Miyakis S, et al. Clin Rheumatol 2005;24:583-589
4. Andrianakos A, Trontzas P, Christoyannis F, et al. Rheumatology 2006;45:1549-1554

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα 7-10 Δεκεμβρίου 2012

