3

Περιεχόμενα
4.   Πρόγραμμα «Μικρές κινήσεις που
κάνουν τη διαφορά»

5. 

Τι είναι το Σκληρόδερμα;

6. 

Μορφές Σκληροδέρματος

7.   Τι εκδηλώσεις μπορεί να έχει το
Σκληρόδερμα;

12. Νέα φάρμακα στη θεραπεία του
Σκληροδέρματος

13. Να είστε καλά πληροφορημένοι
15. Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
Ποια είναι, πώς βοηθάει

4

Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα
«Μικρές κινήσεις που κάνουν τη
διαφορά»
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για
όσους ανθρώπους πάσχουν από
Σκληρόδερμα
Θα σας βοηθήσει:
• Να κατανοήσετε καλύτερα την πάθησή σας
• Να μιλήσετε με τον ρευματολόγο σας για την πάθησή
σας
• Να μάθετε σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπείες και να
βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να
ζήσετε με το Σκληρόδερμα
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες παθήσεις, όσο πιο
πολλά γνωρίζετε για το Σκληρόδερμα, τόσο πιο πολλά
μπορείτε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε.

Δεν είστε μόνοι σας - και μπορείτε
να αναλάβετε δράση
Το σκληρόδερμα ή συστηματική σκλήρυνση ή
σκληροδερμία είναι ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα
του συνδετικού ιστού. Έχετε τη δύναμη να αναλάβετε
την ευθύνη της αντιμετώπισης της πάθησής σας,
μαθαίνοντας όλα όσα μπορείτε για το Σκληρόδερμα
και βρίσκοντας τη θεραπεία που θα έχει τα καλύτερα
αποτελέσματα για εσάς. Το να αναλάβετε δράση θα σας
βοηθήσει επίσης να νιώσετε καλύτερα για την πάθησή
σας και για τον εαυτό σας.
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Τι είναι το Σκληρόδερμα;
Το σκληρόδερμα ή συστηματική σκλήρυνση είναι μια
χρόνια πάθηση που εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες
από ότι στους άνδρες. Προσβάλλει το δέρμα και
αρκετές φορές τα εσωτερικά όργανα. Δεν γνωρίζουμε τι
προκαλεί την πάθηση, ξέρουμε όμως ότι ενεργοποιείται
το ανοσολογικό σύστημα. Επίσης γνωρίζουμε ότι άτομα
που εκτίθενται σε ορισμένες ουσίες του περιβάλλοντος,
όπως εργασία σε ορυχεία, σε εργοστάσια παραγωγής
χλωριούχου βινυλίου, ή σε οργανικούς διαλύτες,
εμφανίζουν πιο συχνά τη νόσο. Η συστηματική
σκλήρυνση δεν είναι μεταδοτική.
Δύο είναι οι χαρακτηριστικές βλάβες στη συστηματική
σκλήρυνση:

1. Αύξηση κολλαγόνου

Το σκληρόδερμα προκαλεί αυξημένη παραγωγή
κολλαγόνου, μιας ουσίας υπόσκληρης με μορφή όπως
οι ίνες του υφάσματος. Η αύξηση του κολλαγόνου
στο δέρμα το κάνει να χάνει την ελαστικότητά του και
να γίνεται πιο σκληρό (έτσι οι αγγλοσάξονες για να
το περιγράψουν χρησιμοποίησαν τις ελληνικές λέξεις
σκληρο-δερμα / sclero-derma).

2. Β
 λάβη μικρών αγγείων
(αγγειοπάθεια)

Το σκληρόδερμα μπορεί να προκαλέσει δύο ειδών
βλάβες στις μικρές αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα
το σώμα μας.
(α) Φ
 αινόμενο Raynaud. Οι αρτηρίες των δακτύλων
γίνονται πιο ευαίσθητες σε ερεθίσματα και κάνουν
σύσπαση, στενεύει ο αυλός τους. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να πηγαίνει λιγότερο αίμα στα δάκτυλα
και το χρώμα των δακτύλων να ασπρίζει ή να
μελανιάζει.
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(β) Πάχυνση του τοιχώματος των μικρών αρτηριών με
στένωση του αυλού τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να ελαττώνεται η παροχή αίματος και άρα οξυγόνου
στο μέρος του σώματος που αρδεύεται από αυτές τις
αρτηρίες.

Μορφές Σκληροδέρματος
Το σκληρόδερμα μπορεί να είναι συστηματικό
(γενικευμένο) ή τοπικό.
Υπάρχουν δύο μορφές συστηματικού σκληροδέρματος:
(α) Το τοπικό η περιορισμένο σκληρόδερμα, όταν η
σκληρία δέρματος περιορίζεται στα δάκτυλα μέχρι
τους αγκώνες.
(β) Το διάχυτο σκληρόδερμα, όταν η σκληρία
δέρματος επεκτείνεται πάνω από τους αγκώνες, και
στο σώμα. Στο διάχυτο σκληρόδερμα, και σπάνια
στο περιορισμένο σκληρόδερμα, υπάρχει αυξημένη
παραγωγή κολλαγόνου σε εσωτερικά όργανα, όπως
οι πνεύμονες και ο γαστρεντερικός σωλήνας.
Υπάρχουν δύο μορφές τοπικού σκληροδέρματος: η
μορφία και το γραμμικό σκληρόδερμα.
Η μορφία είναι λίγες και μικρές στρογγυλές περιοχές
σκληρού δέρματος. Δεν υπάρχει βλάβη σε εσωτερικά
όργανα ούτε φαινόμενο Raynaud. Οι σκληρές αυτές
περιοχές δέρματος συνήθως εξαφανίζονται αυτόματα.
Το γραμμικό σκληρόδερμα είναι ένα σκληρό στην υφή
γραμμή αυλάκι του δέρματος που εμφανίζεται στο χέρι,
στο πόδι ή στο μέτωπο. Συνήθως συμβαίνει σε παιδιά.
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Τι εκδηλώσεις μπορεί να έχει
το Σκληρόδερμα;
1. Φαινόμενο Raynaud
Το φαινόμενο Raynaud εμφανίζεται μετά από αιφνίδια
έκθεση στο κρύο ή με άγχος και στενοχώρια. Έτσι, όταν
το άτομο πλένει τα χέρια του με κρύο νερό, οι αρτηρίες
των δακτύλων στενεύουν, με αποτέλεσμα λιγότερο αίμα
να πηγαίνει στα δάκτυλα, και τα δάκτυλα να ασπρίζουν ή
να μελανιάζουν. Αυτό είναι παροδικό, έχει διάρκεια λίγων
λεπτών της ώρας και ονομάζεται φαινόμενο Raynaud.
Φαινόμενο Raynaud μπορεί να έχουν άτομα που
δουλεύουν σε καταψύκτες, με κομπρεσσέρ, ή παίρνουν
φάρμακα όπως β-αναστολείς γα την αρτηριακή
υπέρταση, και εργοταμίνη για τον ίλιγγο. Το φαινόμενο
Raynaud εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα άτομα με
σκληρόδερμα και είναι συνήθως η πρώτη εκδήλωση του
σκληροδέρματος. Όμως, το φαινόμενο Raynaud μπορεί
να το έχουν μερικά νεαρά άτομα που κατά τα άλλα είναι
απολύτως υγιή.

2. Δύσπνοια
Οι ασθενείς με σκληρόδερμα μπορεί να έχουν δύσπνοια
προσπάθειας. Η δύσπνοια προσπάθειας, είναι δυσκολία
στην αναπνοή, λαχάνιασμα (δεν φτάνει ο αέρας), ή
φούσκωμα με την προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό, οι
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ασθενείς με σκληρόδερμα πρέπει να αποφεύγουν το
κάπνισμα. Στο σκληρόδερμα η δύσπνοια μπορεί να
οφείλεται σε δύο αιτίες:
(α) Πνευμονική ίνωση
(β) Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Τι είναι πνευμονική ίνωση
Το οξυγόνο είναι η πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει
το σώμα. Στους πνεύμονες, το αίμα παίρνει οξυγόνο
από τον αέρα και διώχνει διοξείδιο του άνθρακα που
δεν χρειάζεται, μέσω μιας μεμβράνης. Στην πνευμονική
ίνωση, το κολλαγόνο αυξάνει στη μεμβράνη αυτή των
πνευμόνων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μεταφορά
οξυγόνου από τον αέρα στο αίμα. Έτσι, λιγότερο
οξυγόνο έρχεται από τους πνεύμονες στα διάφορα μέρη
του σώματος, όπως στους μυς. Για να δουλέψουν οι μύες
που κινούν το σώμα, χρειάζονται περισσότερη ενέργεια
(οξυγόνο) που όμως τώρα δεν επαρκεί. Αυτό κάνει τη
δύσπνοια, όταν ο ασθενής κάνει κάποια προσπάθεια.
Για τη διάγνωση της πνευμονικής ίνωσης, ο γιατρός
μπορεί να παραγγείλει ακτινογραφία και αξονική
τομογραφία θώρακος καθώς και λειτουργικές δοκιμασίες
των πνευμόνων (σπιρομέτρηση και διάχυση αερίων).
Ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει φάρμακα
που να εμποδίζουν την εναπόθεση κολλαγόνου.
Έχουν χρησιμοποιηθεί η κυκλοφωσφαμίδη και η
μυκοφαινολική μοφετίλη, ενώ δοκιμάζονται νέα
φάρμακα.
Τι είναι πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Το αίμα από όλο το σώμα έρχεται στο δεξιό τμήμα
της καρδιάς (δεξιά καρδιά), που με τη σειρά της το
προωθεί στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής
αρτηρίας. Στους πνεύμονες το αίμα παίρνει οξυγόνο και
αποβάλει διοξείδιο του άνθρακα, και από εκεί έρχεται
στο αριστερό τμήμα της καρδιάς (αριστερή καρδιά),
που με τη σειρά της το προωθεί σε όλο το σώμα μέσω
της αορτής και των κλάδων της, των αρτηριών. Η
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πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι αυξημένη πίεση
στην πνευμονική αρτηρία. Οφείλεται στη στένωση
των μικρών κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση η δεξιά
καρδιά για να στείλει το αίμα στους πνεύμονες. Σιγάσιγά, η δεξιά καρδιά κάνοντας μεγαλύτερη προσπάθεια
κουράζεται και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στο έργο
της, έχει ανεπάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι το αίμα λιμνάζει
στα διάφορα μέρη του σώματος. Με την κατακράτηση
υγρών, τα πόδια πρήζονται και η κοιλιά μεγαλώνει.
Λιγότερο αίμα έρχεται στους πνεύμονες, άρα λιγότερο
οξυγόνο έρχεται από τους πνεύμονες στα διάφορα μέρη
του σώματος, όπως στους μυς. Έτσι δημιουργείται η
δύσπνοια προσπάθειας.
Για τη διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής
υπέρτασης, ο γιατρός παραγγέλνει ακτινογραφία
θώρακος και υπερηχογράφημα καρδιάς. Ωστόσο, για να
τεθεί η οριστική διάγνωση της πνευμονικής αρτηριακής
υπέρτασης είναι απαραίτητος ο καθετηριασμός της
καρδιάς.
Ο γιατρός χορηγεί θεραπεία με φάρμακα που ανοίγουν
τους μικρούς κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας και
φαίνεται να βελτιώνουν την ικανότητα των ασθενών για
άσκηση.

3. Νεφρική κρίση σκληροδέρματος
Η νεφρική κρίση του σκληροδέρματος αφορά 10% των
ασθενών με διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα και
συμβαίνει τα πρώτα χρόνια της νόσου. Είναι σοβαρή
κατάσταση και εκδηλώνεται με υψηλή αρτηριακή πίεση,
έντονη κεφαλαλγία και προκάρδια δυσφορία. Στο αίμα
αυξάνει η κρεατινίνη και υπάρχουν θραύσματα ερυθρών
κυττάρων.
Η κατάσταση αυτή είναι σοβαρή, αλλά εάν
αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θεραπεύεται με αντιυπερτασικά
φάρμακα (αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου).
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4. Α
 λλαγές που μπορεί να γίνουν
στα χέρια
Εκτός από το φαινόμενο Raynaud, στα χέρια μπορεί να
υπάρχει:
Σκληροδακτυλία. Τα δάκτυλα στην αρχή είναι
πρησμένα, σαν λουκάνικο, έτσι που να μην κλείνουν
εύκολα σε γροθιά. Με την πάροδο μηνών, τα δάκτυλα
γίνονται πιο σκληρά και μπορεί να έχουν δυσκολία
και στο άνοιγμα (έκταση) και στο κλείσιμο (κάμψη). Οι
αρθρώσεις των δακτύλων μπορεί να πονάνε, ιδίως το
πρωί με το ξύπνημα. Εάν συμβούν αυτά, δημιουργούν
δυσκολίες στη δουλειά, ακόμα και στις καθημερινές
ασχολίες, όπως φαγητό και περιποίηση του σώματος

Δακτυλικά έλκη. Στις ράγες των δακτύλων και στη
ραχιαία επιφάνεια των αρθρώσεων των δακτύλων
μπορεί να εμφανιστούν έλκη (πληγές). Τα έλκη
προκαλούνται από τη στένωση των αρτηριών, με
συνέπεια τη μειωμένη παροχή αίματος στα δάκτυλα, και
μπορεί να μολυνθούν από μικρόβια. Σπανιότερα, όταν
η παροχή αίματος είναι πολύ μειωμένη, νεκρώνεται το
άκρο των δακτύλων και μαυρίζει (γάγγραινα).
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5. Α
 λλαγές που μπορεί να γίνουν
στο πρόσωπο
Η σκλήρυνση του δέρματος στο πρόσωπο, το κάνει
να μοιάζει με κερί, λείο χωρίς ρυτίδες. Το άνοιγμα
του στόματος μικραίνει, ώστε το δέρμα γύρω από το
στόμα να ζαρώνει σαν καπνοσακούλα. Αυτό μπορεί να
δυσκολέψει το βούρτσισμα των δοντιών. Στο πρόσωπο
μπορεί να γίνουν ευρυαγγείες, που συχνά έχουν σχήμα
αράχνης και ονομάζονται τηλεαγγειεκτασίες. Αυτές δεν
έχουν κάποια σημασία πέρα από την αισθητική τους
εμφάνιση.

6. Ασβεστώσεις δέρματος
Σε μερικά άτομα υπάρχουν σκληρά λευκωπά
εξογκώματα στο δέρμα, συνήθως στα δάκτυλα και τους
αγκώνες. Αυτά προέρχονται από εναπόθεση συμπαγούς
ασβεστίου στο δέρμα.
Το ασβέστιο μπορεί να ρευστοποιηθεί από μόνο του και
να βρει διέξοδο προς τα έξω σαν ασβέστης. Ο γιατρός
μπορεί να συστήσει αφαίρεση των ασβεστώσεων με
μικρή χειρουργική τομή, που αφήνεται να κλείσει από
μόνη της.

7. Οπισθοστερνική καυσαλγία
Ο οισοφάγος, ο σωλήνας που φέρνει την τροφή από
το στόμα στο στομάχι, έχει στο κάτω άκρο του, ένα
σφιγκτήρα που εμποδίζει την τροφή από το στομάχι
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να γυρίσει προς τα πίσω. Στο σκληρόδερμα, αυτός ο
σφιγκτήρας δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα υγρά από το
στομάχι να ανεβαίνουν προς τον οισοφάγο και να τον
ερεθίζουν (έλκη, ερυθρότητα). Αυτό προκαλεί καυστικό
άλγος πίσω από το στέρνο.
Ο γιατρός συστήνει στον ασθενή να αποφεύγει το
αλκοόλ και τα πολλά καρυκεύματα, να τρώει μικρά
γεύματα και να μη ξαπλώνει αμέσως μετά το φαγητό.
Μερικές φορές θα χρειαστεί φάρμακο, όπως η
ομεπραζόλη, για να εξαλείψει την καυσαλγία.

8. Δυσκοιλιότητα
Στο έντερο μπορεί να εναποτεθεί περισσότερο
κολλαγόνο στο συστηματικό σκληρόδερμα. Αυτό κάνει
το έντερο να είναι νωθρό, να μην προωθεί την τροφή
καλά, με αποτέλεσμα δυσκοιλιότητα. Επίσης, μπορεί να
εμποδίζεται η απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και αυτό
οδηγεί σε απώλεια βάρους.
Ο γιατρός συστήνει μικρά γεύματα, χωρίς πολύ λίπος και
συμπληρώματα διατροφής.

Νέα φάρμακα στη θεραπεία
του σκληροδέρματος
Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταμένη έρευνα για
το σκληρόδερμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
δοκιμάζονται καινούργια φάρμακα για τη θεραπεία του.
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Να είστε καλά πληροφορημένοι
Το να μαθαίνετε όσο το δυνατόν περισσότερα για την
πάθησή σας, είναι ένας άλλος τρόπος να αντιμετωπίζετε
ενεργητικά τη ζωή σας με το Σκληρόδερμα. Η γνώση
σάς δίνει αυτοπεποίθηση να μιλήσετε στους ανθρώπους
που φροντίζουν την υγεία σας για τις ανάγκες και τις
ανησυχίες σας.
Οι οργανώσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν
να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το
Σκληρόδερμα.

Ελλάδα:
Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
Κυψέλης 2, Κυψέλη 113 62, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237302 Fax: 210 8847268
E-mail: info@arthritis.org.gr
Url: http://www.arthritis.org.gr
ΑΦΜ: 999481577 ΔΟΥ: ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
Εθνικό / Νομαρχιακό και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριθμός Εθνικού Μητρώου:
09II0ΣΥΕII096068N/0589
Αριθμός Ειδικού Μητρώου:
09II0ΣΥΕII096068N/0517
Πρωτοδικείο Αθηνών
Αριθμός μητρώου: 8282
Απόφαση (σύσταση): 3794/1978
Απόφαση (τροποποίηση): 3852/2005
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Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
Κόσμων 6, Ηράκλειο Κρήτης 712 02
Τηλ.: 2810 226966 Fax: 2810 226966
E-mail: sylogosreum.crete@gmail.com
Url: http://www.srcrete.gr
Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων
Νοσημάτων Αρθρίτιδας & Λύκου «Θάλεια»
Ερυθρού Σταυρού 6 (εντός του παλιού νοσοκομείου
Ρόδου), Ρόδος 85 100
Τηλ.: 22410 31290 Fax: 22410 31290
E-mail: info@thalia.gr
Url: http://www.thalia.gr

Κύπρος:
Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
Ονησίλου 16, Αγλαντζιά, CY-2121 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 428285 Fax: +357 22 428288
E-mail: info@arthritis.org.cy
Url: http://www.rheumatism.org.cu
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Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
Ποια είναι, πώς βοηθάει.
Βασικές πληροφορίες
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
είναι μία κοινωφελής, μη κερδοσκοπική και μη
κυβερνητική οργάνωση αναγνωρισμένη από το κράτος
(απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 3794/1978). Ιδρύθηκε
το 1978 στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρείας.
Ποια είναι τα μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.;
Μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι άτομα:
• που πάσχουν από αρθρίτιδα / ρευματισμό
• που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν στα άτομα
με αρθρίτιδα / ρευματισμό (π.χ. γονείς παιδιών με
αρθρίτιδα / ρευματισμό) καθώς και
• επαγγελματίες υγείας (π.χ. γιατροί ρευματολόγοι,
φυσιοθεραπευτές, κ.ά.).
Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Κύριοι στόχοι της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σήμερα είναι:
• Η ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με
τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις της αρθρίτιδας /
ρευματισμού. Έχοντας μεγάλη συχνότητα εμφάνισης
στο γενικό πληθυσμό παγκοσμίως, επιφέρει μεγάλες
δυσκολίες στην καθημερινή ζωή ακόμη και σωματική
ανικανότητα. Όλοι οι τομείς της ζωής επηρεάζονται
από αυτήν σε προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό και
επαγγελματικό επίπεδο.
• Η παροχή της κατάλληλης υποστήριξης στα άτομα με
αρθρίτιδα / ρευματισμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής τους και να μειωθεί η αρνητική επίπτωσή της στην
καθημερινή ζωή, στην εργασία και στην ψυχαγωγία.
• Η οργάνωση του αντιρευματικού αγώνα, σε
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συνεργασία με κρατικούς φορείς υγείας και μέλη
της ελληνικής κοινωνίας, προάγοντας κάθε μέτρο
που συμβάλλει στην ενημέρωση, στην πρόληψη,
στην έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία και στην
αποκατάσταση των ρευματοπαθών.
• Η έρευνα της κοινωνικής διάστασης της αρθρίτιδας /
ρευματισμού.
Ποιες είναι οι δραστηριότητες;
Η δραστηριότητα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εστιάζεται σήμερα
στους εξής τομείς:
• Εκδίδει και διαθέτει δωρεάν ενημερωτικά φυλλάδια και
μικρά βιβλία για φάρμακα και παθήσεις αντίστοιχα, που
δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ή απορίες που έχουν
συχνά τα άτομα με αρθρίτιδα / ρευματισμό. Όλα τα
κείμενα υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.arthritis.org.gr).
• Ενημερωτικές διαλέξεις και σεμινάρια με θέματα
που ενδιαφέρουν άμεσα τα άτομα που πάσχουν από
αρθρίτιδα / ρευματισμό.
• Δημιουργία ομάδας πασχόντων που θα συναντιέται
τακτικά, με στόχο να βοηθήσει τους ίδιους και τους
οικείους τους να έρθουν σε επαφή με θέματα σχετικά
με την αρθρίτιδα / ρευματισμό και να μοιραστούν τις
δικές τους γνώσεις με άλλους. Η ομάδα θα βοηθήσει
τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν
είναι μόνοι και τους δίνει ιδέες για να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τα προβλήματά τους.
• Διοργάνωση εκδρομών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
• Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής
υποστήριξης

210 8237302
Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας /
Ρευματισμού
Από το 2004, με αφορμή τον εορτασμό για την
Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας / Ρευματισμού (12
Οκτωβρίου), διοργανώνει εκδηλώσεις για την
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ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και
των ατόμων με αρθρίτιδα / ρευματισμό.
Μέλος διεθνών οργανώσεων
Ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
εκπροσωπεί την Ελλάδα σε δύο Ευρωπαϊκές οργανώσεις
(μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές):
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία κατά του Ρευματισμού (European
League Against Rheumatism, EULAR – www.eular.org
• Άτομα με Αρθρίτιδα / Ρευματισμό στην Ευρώπη
(People with Arthritis / Rheumatism in Europe, PARE –
www.paremanifesto.org
Μπορώ να γίνω μέλος;
Ναι. Η εγγραφή στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συμβάλλει στην
ενδυνάμωση της φωνής των ατόμων με αρθρίτιδα /
ρευματισμό.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα με αρθρίτιδα /
ρευματισμό ή μη, με πολύ μικρή συνδρομή (εφάπαξ
εγγραφή 3 ευρώ και ετήσια συνδρομή 10 ευρώ).
Με την εγγραφή τους τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

