Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον
αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)
HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν
ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική ικανότητα, το
επίπεδο σωµατικής δραστηριότητας, ο δείκτης µάζας σώµατος (ΔΜΣ) και η
συµµετοχή του/της εν λόγω ασθενούς στο εργατικό δυναµικό κατά τη
διάγνωση ή όταν παρουσιάζει ο/η ασθενής σηµαντικό πόνο ή λειτουργικό
περιορισµό.
HCQI OA 2: Όταν σε έναν ασθενή µε συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα
συνταγογραφείται µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) ή
ασπιρίνη, θα πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αιµορραγίας από το
γαστρεντερικό και οι κίνδυνοι για καρδιαγγειακά και νεφρικά νοσήµατα.
HCQI OA 3: Όταν ένας ασθενής µε οστεοαρθρίτιδα είναι υπέρβαρος (δηλαδή,
όταν έχει ΔΜΣ > 27), θα πρέπει να του παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε
τους τρόπους διαχείρισης του βάρους του και να παραπέµπεται σε
πρόγραµµα διαχείρισης βάρους.
HCQI OA 4: Όταν διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά συµπτωµατική
οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να παρέχεται εντός 3 µηνών στον
εν λόγω ασθενή εξατοµικευµένη ενηµέρωση από σχετικούς επαγγελµατίες
του τοµέα υγείας σχετικά µε τη φυσική πορεία της νόσου, τη θεραπεία και
την αυτοδιαχείρισή της.
HCQI OA 5: Μετά από διάγνωση συµπτωµατικής οστεοαρθρίτιδας, ο ασθενής
θα πρέπει να παραπέµπεται εντός 3 µηνών σε σχετικό επαγγελµατία του
τοµέα υγείας για καθοδήγηση στο πλαίσιο εξατοµικευµένου προγράµµατος
ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένων συµβουλών σχετικά µε τη σωµατική
δραστηριότητα, τις ασκήσεις εύρους κίνησης και µυϊκής ενδυνάµωσης,
καθώς και τις αερόβιες ασκήσεις.
HCQI OA 6: Εάν ένας ασθενής στον οποίο έχει διαγνωσθεί συµπτωµατική
οστεοαρθρίτιδα αναφέρει δυσκολίες σε κινητικές ή/και µη κινητικές
καθηµερινές δραστηριότητές του, τότε θα πρέπει να αξιολογείται και να
αντιµετωπίζεται τυχόν ανάγκη για βοηθητικές συσκευές, ορθώσεις και
προσαρµογές του περιβάλλοντός του.
HCQI OA 7: Όλοι οι επαγγελµατίες του τοµέα υγείας που αντιµετωπίζουν
ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα σε ένα κέντρο πρωτοβάθµιας περίθαλψης θα
πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά µε σηµαντικές
στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της
οστεοαρθρίτιδας.
HCQI OA 8: Όταν ένας ασθενής µε διάγνωση συµπτωµατικής
οστεοαρθρίτιδας δεν ανταποκρίνεται σε φαρµακευτική και µη φαρµακευτική
θεραπεία, θα πρέπει να παραπέµπεται σε ορθοπαιδικό χειρουργό όπου
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κρίνεται απαραίτητο.
HCQI OA 9: Όταν ένας ασθενής µε διάγνωση οστεοαρθρίτιδας παραπέµπεται
σε ορθοπαιδικό χειρουργό, ο χρόνος αναµονής από την πρώτη παραποµπή
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
HCQI OA 10: Εάν ένας ασθενής µε διάγνωση συµπτωµατικής
οστεοαρθρίτιδας παρουσιάζει λειτουργικό περιορισµό, τότε θα πρέπει να
σηµειωθεί βελτίωση της λειτουργικής ικανότητάς του κατά 20% σε
αξιολόγηση της έκβασης από τον ίδιο τον ασθενή εντός τριών µηνών µετά
την έναρξη/αλλαγή της φαρµακευτικής/µη φαρµακευτικής θεραπείας.
HCQI OA 11: Όταν ένας ασθενής διαγιγνώσκεται µε συµπτωµατική
οστεοαρθρίτιδα, το επίπεδο πόνου του ασθενούς θα πρέπει να µειωθεί κατά
20% σε αξιολόγηση της έκβασης από τον ίδιο τον ασθενή εντός τριών µηνών
µετά την έναρξη/αλλαγή της φαρµακευτικής/µη φαρµακευτικής θεραπείας.
HCQI OA 12: Εάν ένα άτοµο παραγωγικής ηλικίας διαγιγνώσκεται µε
συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα, θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να
συµµετέχει στην αγορά εργασίας.
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Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον
αφορά τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα (RA)
HCQI RA 1: Όταν πιθανολογείται ότι ένας ασθενής πάσχει από ρευµατοειδή
αρθρίτιδα, θα πρέπει ο εν λόγω ασθενής να παραπέµπεται και να εξετάζεται
από ειδικό (κατά προτίµηση ρευµατολόγο) για επιβεβαίωση της διάγνωσης
εντός 6 εβδοµάδων από την έναρξη των συµπτωµάτων.
HCQI RA 2: Όταν διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά ρευµατοειδής αρθρίτιδα
σε έναν ασθενή, θα πρέπει να παρέχεται εντός 3 µηνών στον εν λόγω ασθενή
εξατοµικευµένη ενηµέρωση από σχετικούς επαγγελµατίες του τοµέα υγείας
σχετικά µε τη φυσική πορεία της νόσου, τη θεραπεία και την αυτοδιαχείρισή
της.
HCQI RA 3: Τα ρευµατολογικά ιατρεία θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
(έντυπες ή στην ιστοσελίδα τους) σχετικά µε το πώς µπορούν οι ασθενείς να
επικοινωνούν µε το ιατρείο σε επείγουσες περιπτώσεις (σε περίπτωση
παρόξυνσης/επιδείνωσης της νόσου ή σοβαρών παρενεργειών).
HCQI RA 4: Εάν σε έναν ασθενή µε διαγνωσµένη ρευµατοειδή αρθρίτιδα δεν
επιτυγχάνεται ο στόχος (=ύφεση ή χαµηλή δραστηριότητα της νόσου), θα
πρέπει να προγραµµατίζεται επίσκεψη παρακολούθησης από ρευµατολόγο
εντός 3 µηνών και, µετά την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να
προγραµµατίζονται επισκέψεις παρακολούθησης από ρευµατολόγο ή
νοσηλευτή ειδικευµένο στη ρευµατολογία τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο.
HCQI RA 5: Ένας ασθενής στον οποίο διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής
αρθρίτιδα και ο οποίος παρουσιάζει βλάβες στις αρθρώσεις/προβλήµατα των
µαλακών µορίων που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε χειρουργική επέµβαση
θα πρέπει να αξιολογείται από ορθοπαιδικό χειρουργό εντός 3 µηνών.
HCQI RA 6: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα σε έναν ασθενή, ο
ρευµατολόγος ή/και σχετικοί επαγγελµατίες του τοµέα υγείας από την
πολυκλαδική οµάδα αντιµετώπισης της νόσου θα πρέπει να αξιολογούν και
να τεκµηριώνουν τις εξής µεταβλητές: 1) µέτρηση της δραστηριότητας της
νόσου µε σύνθετους δείκτες όπως ο DAS 28 ή κάποια από τις παραλλαγές
του, όπως ο CDAI ή ο S-DAI, 2) δοµική βλάβη (χρησιµοποιώντας την
καλύτερη διαθέσιµη µέθοδο, π.χ. ακτινογραφία, µαγνητική τοµογραφία,
υπέρηχοι) 3) λειτουργική κατάσταση (π.χ. ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της
υγείας (HAQ)) και 4) συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Η αξιολόγηση και η
τεκµηρίωση θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά την πρώτη επίσκεψη του
ασθενούς και στη συνέχεια σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, και
τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο για τις µεταβλητές 1, 3 και 4.
HCQI RA 7: Ένας ασθενής µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα θα πρέπει να σχεδιάζει
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το πρόγραµµα θεραπείας του από κοινού µε τον γιατρό/τους επαγγελµατίες
του τοµέα υγείας που τον παρακολουθούν σε κάθε του επίσκεψη.
HCQI RA 8: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα, πρέπει να
εξετάζονται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο οι συννοσηρότητες του
ασθενούς, οι ανεπιθύµητες ενέργειες και οι παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται µε τη φαρµακευτική θεραπεία.
HCQI 9: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα και συνταγογραφείται
τροποποιητικό της νόσου αντιρευµατικό φάρµακο (DMARD) σε έναν ασθενή,
θα πρέπει πριν από την έναρξη της θεραπείας να διενεργείται προληπτικός
έλεγχος για φυµατίωση και να ερµηνεύονται τα αποτελέσµατά του.
HCQI RA 10: Ένας ρευµατολόγος θα πρέπει να εντατικοποιεί τη θεραπεία µε
τροποποιητικά της νόσου φάρµακα όταν η δραστηριότητα της νόσου είναι
µέτρια* ή υψηλή*.
*Σύµφωνα µε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου κατά των
Ρευµατοπαθειών (EULAR)
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HCQI RA 11: Μετά από διάγνωση ρευµατοειδούς αρθρίτιδας για πρώτη
φορά, ο ασθενής θα πρέπει να παραπέµπεται εντός 3 µηνών σε σχετικό
επαγγελµατία του τοµέα υγείας για καθοδήγηση στο πλαίσιο
εξατοµικευµένου προγράµµατος ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
συµβουλών σχετικά µε τη σωµατική δραστηριότητα, τις ασκήσεις εύρους
κίνησης και µυϊκής ενδυνάµωσης, καθώς και τις αερόβιες ασκήσεις.
HCQI RA 12: Εάν ένας ασθενής στον οποίο έχει διαγνωσθεί ρευµατοειδής
αρθρίτιδα αναφέρει δυσκολίες σε κινητικές ή/και µη κινητικές καθηµερινές
δραστηριότητες, τότε θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιµετωπίζεται
τυχόν ανάγκη για βοηθητικές συσκευές, κατάλληλες ορθώσεις και
προσαρµογές του περιβάλλοντός του.
HCQI RA 13: Τα ρευµατολογικά ιατρεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
υπολογίζουν και να καταγράφουν τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο
(ηλεκτρονικά ή εντύπως) για όλους τους ασθενείς τους µε ρευµατοειδή
αρθρίτιδα σύνθετους δείκτες όπως ο DAS 28 ή κάποια από τις παραλλαγές
του, όπως ο CDAI ή ο SDAI.
HCQI RA 14: Όταν διαγιγνώσκεται ένας ασθενής µε ενεργή ρευµατοειδή
αρθρίτιδα (δηλαδή, δείκτης DAS28* πάνω από 3,2), θα πρέπει να τίθεται ως
στόχος η µείωση της δραστηριότητας της νόσου (δηλαδή, δείκτης DAS28
κάτω από 3,2) 6 µήνες µετά την έναρξη της θεραπείας.
*ή άλλος σύνθετος δείκτης για τη δραστηριότητα της νόσου.
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