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Τι είναι Σπάνιο Νόσημα

Νόσημα με επίπτωση =< 1:2000 άτομα

 Μέτρια έως μεγάλη βαρύτητα 

 Κυρίως παιδιά αλλά και ενήλικες

 Συχνότερα γενετικό υπόστρωμα / επίκτητα

 Πολύ-αναπηρίες

 Είναι όμως τόσο σπάνια ανάμεσα μας……….



Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας δράσης

 8000 σπάνιες ασθένειες τουλάχιστον-αφορούν 8% 

πληθυσμού

 Εξαιρετικά δύσκολη διάγνωση

 Ετερογενείς, σοβαρές έως ανίατες

Ορφανά φάρμακα

Πολυαναπηρίες-ειδικές ανάγκες

 Ατομικό-οικογενειακό-κοινωνικό κόστος

 Δημόσια υγεία



Αριθμός ασθενών με Σπάνια Νοσήματα 

30 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη

60 χιλιάδες ασθενείς στην Κύπρο



EU Council recommendations/June 2009

Member States elaborate and adopt a plan or strategy

as soon as possible, preferably by the end of 2013 at the latest,

 aimed at guiding and structuring relevant actions in the field of rare 
diseases

 within

 the framework of their health and social systems

 indicators for monitoring health and social planning



Ευρωπαϊκή πολιτική: οδηγίες και δράσεις

Κοινοτική δράση για τα Σπάνια Νοσήματα

Διασυνοριακή οδηγία 

□ για την διακίνηση ασθενών

□ την αναγνώριση Κέντρων Αριστείας και 
Εμπειρογνωμοσύνης 

□ την σύσταση Ευρωπαϊκών Δικτύων Συνεργασίας



Όραμα

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής που 

να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων 

των ασθενών με Σπάνια Νοσήματα σε ένα 

άρτια οργανωμένο σύστημα ιατρικής 

φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας



Εθνική Στρατηγική 

Άξονες Δράσης

□ Πρόληψη / Έγκαιρη ανίχνευση (πρωτογενής-
δευτερογενής) 

□ Διάγνωση-Αντιμετώπιση-(μέσα, ειδικοί, κέντρα 
αριστείας, νοσοκομεία)

□ Ανακουφιστική φροντίδα-επανένταξη -
υποστηρικτικά μέτρα

□ Καταγραφή - αρχεία - επιδημιολογικά δεδομένα

□ Έρευνα



Σπάνια νοσήματα στην Κύπρο σήμερα

Νοσηλευτήρια-ειδικές κλινικές

 Ερευνητικά-επιστημονικά ιδρύματα (δημόσια-
ημικρατικά, ιδιωτικά)

Παροχές: φάρμακα, φροντίδα, κοινωνική στήριξη

Προγράμματα πρόληψης

 Δίκτυα συνεργασίας

 Ερευνητικές δραστηριότητες

 Εθνική επιτροπή και Εθνική Στρατηγική 



Πρόληψη-Έγκαιρη διάγνωση

 Πρόληψη

□ Πρωτογενής:-ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση κοινότητας/στάση ζωής/έγκαιρη 
ανίχνευση

□ Δευτερογενής:-πρόληψη ανάπτυξης νόσου/έγκαιρη διάγνωση/ πρόληψη ανάπτυξης 
επιπλοκών 

□ Τριτογενής:-πρόληψη μόνιμης αναπηρίας/ένταξη/αποκατάσταση

 Δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης-επιλογές (προεκτάσεις) 

Έγκαιρη διάγνωση - έγκυρη διάγνωση: 

□ σωστή αντιμετώπιση: φυσική ιστορία νόσου/καθοριστικοί ειδικοί παράγοντες –
θεραπευτική αντιμετώπιση/πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών

□ πρόληψη πολυαναπηρίας/ποιότητα ζωής /ένταξη η επανένταξη/αξιοπρέπεια



Πρωτογενής πρόληψη-Έμμεση για σπάνια νοσήματα

Πληθυσμιακά διαφωτιστικά προγράμματα και προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης

Πρόγραμμα διαφώτισης εγκύων/νεαρών ζευγαριών: βασικές γνώσεις πορείας κύησης,  
ανάπτυξη υγιούς στάσης ζωής/ αποφυγή έκθεσης σε τερατογόνα κ.α.   (δημόσια 
νοσοκομεία)

Νεογνικό ανιχνευτικό πρόγραμμα

Παρακολούθηση νεογνών και βρεφών στα κέντρα υγείας και παιδιατρικά ιατρεία

Προγαμιαίο πιστοποιητικό θαλασσαιμίας 

Προγράμματα διαφώτισης και έγκαιρης ανίχνευσης (Καρκίνος του μαστού, του προστάτη, του παχέως 

εντέρου κ.α.) 

Στοχευμένα πληθυσμιακά προγράμματα ( π.χ. κυστική ίνωση, αταξία Friedreich)



Έγκαιρη και Έγκυρη Διάγνωση, Κύπρος 2014

Ανθρώπινο δυναμικό

Υποδομή 

Συνθήκες – λειτουργικότητα 

Κέντρα αναφοράς - αριστείας 

Περιορισμοί 



Έγκαιρη διάγνωση, Κύπρος 2014

Σπάνια νοσήματα διαγιγνώσκονται κυρίως στην νεογνική, βρεφική, 
παιδική, εφηβική ηλικία

 Πρωτοβάθμια φροντίδα
□ Μαιευτήρια- ιδιωτικά και δημόσια 

□ Επισκέπτριες υγείας /Σχολιατρική υπηρεσία 

□ Παιδίατροι –(ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)-εξέταση ρουτίνας    

Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα 
□ Κλινικές παιδιατρικής στα κατά τόπους νοσοκομεία  

□ Μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών και παίδων 

□ Εξειδικευμένες κλινικές / ιατρεία 

□ Εξειδικευμένα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας



Διερεύνηση για έγκαιρη διάγνωση

Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας: 

□ η σημασία κοινών εξετάσεων π.χ. αιματολογία-φίλμ, 
βιοχημικές εξετάσεις, CPK κ.α.

Εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος:

□ π.χ. ανοσολογία, κυτταρογενετική, μοριακή βιολογία, 
ιστοπαθολογία κ.α.

Απεικονιστικές εξετάσεις 

Άλλες εξετάσεις κατά περίπτωση

(Δημόσιο/ εξειδικευμένα κέντρα/ιδιωτικός τομέας)



«κέντρα εμπειρογνωμοσύνης»

 Εξειδικευμένες κλινικές ,δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία 

 Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Κύπρου

 Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

 Ογκολογικά κέντρα δημοσίου

 Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών / Καραϊσκάκιο 
Ίδρυμα 

 Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας 

 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 



«κέντρα εμπειρογνωμοσύνης»

 Κριτήρια

 Διαδικασίες

 Αξιολὀγηση

 Επαναξιολόγηση

 Δικτύωση

 Νομοθεσία 

 Οικονομικό σκέλος



Αντιμετώπιση-Αποκατάσταση

Δύσκολη η/και προβληματική

□ Έγκαιρη πολυθεματική παρέμβαση 

□ Πολύπλοκες θεραπείες

□ Εξειδικευμένες επεμβάσεις

□ Πρόληψη η αντιμετώπιση αναπηρίας

Ορφανά φάρμακα

άλλα



Ένταξη

Εκπαιδευτική!!! Υποδομή και ενημέρωση

Κοινωνική

□ Στήριξη, αποδοχή, ενδυνάμωση

Δημόσια

□ Δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας; Επιδόματα; 
Δικαιώματα;

Επαγγελματική; 

Οικογενειακή!



Καταγραφή και σχεδιασμός/Δημόσια υγεία

Αναγνώριση της ανάγκης

Υποδομή /αρχεία 

Επένδυση 

Από την θεωρία στην πράξη 



Έρευνα 

Όραμα

Αναγνώριση της ανάγκης

Επένδυση

Υποδομή 

Δράση  



Διαχείριση πόρων



Διαφώτιση



Πολυθεματικότητα-Συλλογικότητα-Συμμετοχή-Ενδυνάμωση



ΔΙΚΤΥΩΣΗ



Ενώνουμε δυνάμεις για καλύτερη φροντίδα !





Σπάνιος ανάμεσα μας! Ποιος, που, πότε, γιατί;

Ένδειξη 

Υποψία

Αναζήτηση

Διερεύνηση

Διάγνωση, επιβεβαίωση

Αντιμετώπιση

Ένταξη, αποκατάσταση



Δυσκολίες για την οικογένεια

 Αντιμετώπιση και διαχείριση της διάγνωσης 

Φροντίδα υγείας και νόσου

 Δυσκολίες καθημερινότητας

 Εκπαίδευση 

Μεγαλώνοντας με σπάνιο νόσημα

 Επαγγελματική αποκατάσταση 

Οικογενειακός προγραμματισμός 

 Κοινωνική ένταξη 



Δυσκολίες για τους ειδικούς

Άγνοια 

Εξειδικευμένα κέντρα/ εμπειρογνωμοσύνης;

Περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Κατακερματισμός

Περιορισμένοι πόροι 

Κουλτούρα

Στρατηγικό σχέδιο

Πολιτική βούληση



Ασθενής και οικογένεια με σπάνιο νόσημα



Τι άλλαξε στην Ευρώπη και διεθνώς

Orphanet - Οrphanews

 EUCERD

 Εθνικές στρατηγικές 

Οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη και τα σπάνια 
νοσήματα

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας:

□ τοποθετεί τα σπάνια νοσήματα στον χάρτη της

□ αναγνωρίζει τον ρόλο των Ευρωπαίων 

□ προσκαλεί σε μια διεθνή συνεργασία   



Κουλτούρα και διαχείριση

Η κουλτούρα σαν εργαλείο



Στήριξη



Εθελοντισμός



Διεκδίκηση



Συντροφικότητα και αλληλεγγύη



Ενδυνάμωση



Σπάνιο φυτό με την ονομασία Campanula 

podocarpa (Καμπανούλα ποδισκοφόρος)

Σας ευχαριστώ!
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