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Γλυκοζαμίνη
και
χονδροϊτίνη
Οστεοαρθρίτιδα
Glucosamine and chondroitin (Greek)
Osteoarthritis (Greek)
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Τι θεραπείες υπάρχουν για την ΟΑ;

Οι θεραπευτικές αγωγές για την ΟΑ ποικίλλουν ανάλογα με
το ποιες αρθρώσεις έχουν προσβληθεί και τη σοβαρότητα της
πάθησής σας. Δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί ακριβώς ποια
θεραπεία θα είναι πιο αποτελεσματική για εσάς. Κάθε θεραπεία
έχει τα δικά της οφέλη και κινδύνους. Ο γιατρός σας μπορεί να
χρειαστεί να δοκιμάσει αρκετές διαφορετικές θεραπείες πριν
βρει αυτήν που είναι κατάλληλη για εσάς. Σε γενικές γραμμές, η
θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει συνήθως:
• απλή ανακούφιση πόνου με χρήση φαρμάκων όπως
παρακεταμόλης
• μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (non-steroidal
anti-inflammatory drugs - NSAID)
• ένα πρόγραμμα άσκησης ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες
σας
• ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος, αν είστε υπέρβαροι
• χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης άρθρωσης, αν τα
συμπτώματά σας δεν ελέγχονται πλέον με άλλες θεραπείες.
Το τοπικό σας Γραφείο Αρθρίτιδας (Arthritis Office) διαθέτει
πληροφοριακά φυλλάδια για τα φάρμακα, τη σωματική
δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή και τη χειρουργική
επέμβαση.

Τι μπορώ να κάνω;

Επισκεφθείτε το γιατρό σας για θεραπευτική αγωγή και
συμβουλές. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να κάνετε τη
σωστή θεραπεία για διαχείριση των συμπτωμάτων σας. Δείτε
το πληροφοριακό φυλλάδιο Working with your healthcare
team (Συνεργασία με την ομάδα υγειονομικής σας περίθαλψης).
Μάθετε για την ΟΑ και διαδραματίστε ενεργό ρόλο
στη θεραπευτική σας αγωγή. Δεν είναι αξιόπιστες όλες
οι πληροφορίες που διαβάζετε ή ακούτε, επομένως πάντα
να συζητάτε με το γιατρό ή την ομάδα υγειονομικής σας
περίθαλψης σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές που
σκέφτεστε να δοκιμάσετε. Παρατίθενται επίσης αξιόπιστες
πηγές για περαιτέρω πληροφορίες στο τμήμα που ακολουθεί.
Τα μαθήματα αυτοδιαχείρισης αποσκοπούν να σας βοηθήσουν

να αναπτύξετε δεξιότητες για να συμμετέχετε ενεργά στη
φροντίδα της υγείας σας. Επικοινωνήστε με το τοπικό σας
Γραφείο Αρθρίτιδας για λεπτομέρειες αυτών των μαθημάτων.
Μάθετε τρόπους να διαχειρίζεστε τον πόνο. Δείτε το
πληροφοριακό φυλλάδιο Dealing with pain (Αντιμετώπιση
του πόνου).
Παραμένετε δραστήριοι. Η άσκηση συνιστάται ιδιαίτερα για
άτομα με ΟΑ. Τηρεί υγιείς και εύκαμπτες τις αρθρώσεις και
τους μυς σας και αποτρέπει άλλα προβλήματα υγείας. Μπορεί
να σας φανεί χρήσιμο να δείτε ένα φυσιοθεραπευτή ή άλλο
επαγγελματία υγείας για συμβουλές. Δείτε τα πληροφοριακά
φυλλάδια Physical activity (Σωματική δραστηριότητα) και
Working with your healthcare team (Συνεργασία με την ομάδα
υγειονομικής σας περίθαλψης).
Ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή. Δεν υπάρχει δίαιτα που
θεραπεύει πλήρως την ΟΑ, αλλά μια καλά ισορροπημένη
διατροφή θα σας βοηθήσει να επιτύχετε και να διατηρήσετε
ένα υγιές βάρος. Δείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο Healthy
eating (Υγιεινή διατροφή).
Ισορροπήστε τη ζωή σας. Μάθετε σχετικά με τις συσκευές
που κάνουν τις καθημερινές ασχολίες ευκολότερες και πώς να
εξισορροπείτε την ανάπαυση και τη δραστηριότητα. Δείτε
το πληροφοριακό φυλλάδιο Saving energy (Εξοικονόμηση
ενέργειας).
Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας και ζητήστε
υποστήριξη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σήμερα πλήρης
θεραπεία (ίαση) για την ΟΑ, είναι φυσικό να αισθάνεστε
φόβο, απογοήτευση, στενοχώρια και ορισμένες φορές θυμό.
Να έχετε επίγνωση αυτών των συναισθημάτων και να ζητάτε
βοήθεια αν αρχίσουν να επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή.
Δείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο Arthritis and emotions
(Αρθρίτιδα και συναισθήματα).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Μάθετε για την ΟΑ και τις επιλογές σας θεραπευτικής αγωγής.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ζείτε καλά με την ΟΑ.
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Το τοπικό σας Γραφείο Αρθρίτιδας διαθέτει πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη για ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδα

Freecall (Δωρεάν κλήση) 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το φυλλάδιο εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αρθρίτιδας Αυστραλίας για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί ιατρικών συμβουλών.

