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Φαρμακευτική Αγωγή
Έκδοση από 2016

Εισαγωγή
Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες για την φαρμακευτική αγωγή που
χρησιμοποιείται ευρέως στις παιδορευματολογικές παθήσεις . Κάθε
τμήμα χωρίζεται σε 4 μέρη .
Περιγραφή
Αυτό το τμήμα δίνει μια γενική πληροφόρηση για το φάρμακό , τον
μηχανισμό λειτουργιάς του και τις αναμενόμενες παρενέργειες
Δοσολογία / Τρόποι Χορήγησης
Αυτό το τμήμα σας δίνει την δοσολογία του κάθε φαρμάκου , συνήθως
mg ανά κιλό, την μέρα η mg ανά επιφάνεια σώματος ( τετραγωνικά
μέτρα ) , καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο χορήγησης ( π.χ. χάπια
, ενέσεις ,εγχύσεις )
Παρενέργειες
Αυτό το τμήμα παρέχει πληροφορίες για τις πιο γνωστές παρενέργειες
Κύριες Ενδείξεις στις Παιδορευματολογικές παθήσεις
Αυτό το τελικό τμήμα εκθέτει την λίστα με τις Παιδορευματολογικές
παθήσεις για τις όποιες ενδείκνυται το φάρμακό . Ένδειξη σημαίνει ότι
το φάρμακο έχει μελετηθεί ειδικά σε παιδιά και οι αρμόδιες υπηρεσίες
όπως το European Medicines Agency ( ΕΜΑ ) ή το Food and Drug
Administration (FDA ) των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι οργανισμοί ,
επιτρέπουν την χρήση σε παιδιά . Σε ορισμένες περιπτώσεις , ο γιατρός
σας μπορεί να αποφασίσει να συνταγογραφίσει το φάρμακο ακόμα και
αν η ειδική άδεια δεν είναι διαθέσιμη.
Η παιδιατρική νομοθεσία , η επιγραφή και η αναγραφή στην
επιγραφή χρήσης και οι μελλοντικές θεραπευτικές δυνατότητες
.
Μέχρι πριν 15 χρόνια , όλα τα φάρμακα που είχαν χρησιμοποιηθεί για
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την Νεανική Ιδιόπαθη Αρθρίτιδα και άλλες παιδιατρικές παθήσεις, δεν
είχαν μελετηθεί σωστά σε παιδιά . Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί
συνταγογραφούσαν φάρμακα , βασισμένα σε προσωπική εμπειρία η σε
μελέτες που έγιναν σε ενήλικες ασθενείς .
Σαφώς , στο παρελθόν , οι κλινικές δοκιμές στην παιδορευματολογία
ήταν δύσκολες , κυρίως λόγο της απουσίας κεφαλαίων για μελέτες στα
παιδιά και στην απουσία ενδιαφέροντος από τις φαρμακευτικές
εταιρίες για τη μικρή και όχι αποδοτική παιδιατρική αγορά . Η
κατάσταση άλλαξε δραματικά πριν μερικά χρόνια . Αυτό οφείλετε
κυρίως στην παρουσία του Best Pharmaceuticals Children Act in USA
και της ειδικής νομοθεσίας για τα παιδιατρικά φάρμακα ( Παιδιατρική
Νομοθεσία ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU ) . Αυτές οι πρωτοβουλίες
ουσιαστικά ανάγκασαν τις φαρμακευτικές εταιρίες να μελετήσουν
φάρμακα και για παιδιά .
Οι πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ και την ΕΕ , μαζί με την παρουσία 2
μεγάλων δικτύων , την Paediatric Rheumatology International Trials
Organization ( PRINTO at www.printo.it) που συνδέει περισσότερες από
50 χώρες παγκοσμίως , και την Pediatric Rheumatology Collaborative
Study Group ( PRCSG at www.prcsg.org) , με βάση την Βόρεια Αμερική ,
είχε πολύ θετική επίδραση στην Παιδορευματολογία και ιδιαίτερα στην
εξέλιξη νέων θεραπειών για παιδιά με Ν.Ι.Α. Εκατοντάδες οικογένειες
με παιδιά με Ν.Ι.Α έτυχαν θεραπείας από την PRINTO ή τα PRCSG
παγκόσμια κέντρα , συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές , επιτρέποντας σε
όλα τα παιδιά με Ν.Ι.Α να θεραπευτούν με φάρμακα ειδικά φτιαγμένα γι
αυτά . Μερικές φορές , δοκιμές σε τέτοιες μελέτες απαιτούν την χρήση
εικονικών φαρμάκων ( πχ . χάπι η έγχυση χωρίς ενεργό συστατικό ) για
να βεβαιωθούν ότι το φάρμακο υπό εξέταση κάνει περισσότερο καλό
παρά κακό .
Λόγο όλων αυτών των σημαντικών δυνατοτήτων , σήμερα ,πολλά
φάρμακα είναι ειδικά εγκεκριμένα για Ν.Ι.Α .Αυτό σημαίνει ότι
νομοθετικές υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή Τροφών και Φαρμάκων ( FDA )
, και European Medicines Agency (EMA ) και αρκετές κρατικές
υπηρεσίες έχουν αναθεωρήσει τις επιστημονικές πληροφορίες από
κλινικές δοκιμές και έχουν επιτρέψει στις φαρμακευτικές εταιρίες να
δηλώνουν στις φαρμακευτικές οδηγίες ότι είναι αποτελεσματικά και
ασφαλή για παιδιά .
Η λίστα φαρμάκων ειδικά εγκεκριμένες για Ν . Ι. Α περιλαμβάνει τη
Μεθοτρεξάτη , Ετανερσέπτη, Αδαλιμουμάμπη , Αμπατασέπτη,
Τοσιλιζουμάμπη και Κανακινουμάμπη .
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Αρκετά φάρμακα μελετούνται ή θα μελετηθούν για παιδιά , το παιδί
σας ίσως να ρωτηθεί από τον γιατρό για να συμμετάσχει σε μια τέτοια
μελέτη .
Υπάρχουν αρκετά φάρμακα που δεν έχουν ρητώς εγκριθεί για χρήση για
Ν.Ι Α, όπως αρκετά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)
Αζαθιοπρίνη, Κυκλοσπορίνη, Ανακίνρα και Ινφλιξιμάμπη . Αυτά τα
φάρμακα χρησιμοποιούνται χωρίς εγκεκριμένη ένδειξη και ο γιατρός
σας μπορεί να προτείνει την χρήση τους ,ειδικά εάν δεν υπάρχουν
άλλες διαθέσιμες θεραπείες.
Συμμόρφωση
Ή προσήλωση σε μια θεραπεία είναι μεγάλης σημασίας για την
διατήρηση της καλής υγείας τόσο σε βραχύβια όσο και σε μακροχρόνια
βάση .
Συμμόρφωση στη θεραπεία σημαίνει το να ακολουθείς την πορεία της
θεραπείας που δόθηκε από τον γιατρό σας . Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες , λήψη της φαρμακευτικής
αγωγής σε σταθερή βάση, ελέγχους ρουτίνας στην κλινική ,
συστηματική φυσιοθεραπεία , εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ. Αυτοί οι
παράγοντες συνεργάζονται , δημιουργώντας ένα συμβατικό πρόγραμμα
που καταπολεμά την ασθένεια , δυναμώνει το σώμα του παιδιού και το
κρατά υγιές. Η συχνότητα και η δοσολογία των φαρμάκων
καθορίζονται από την ανάγκη συγκεκριμένων επιπέδων των φαρμάκων
στο σώμα . Μη προσήλωση στο πρωτόκολλο μπορεί να έχει μη
αποτελεσματικά χαμηλά επίπεδα της φαρμακευτικής αγωγής και
αυξημένες πιθανότητες υπότροπης. Για να αποφύγουμε αυτό από το να
συμβεί , είναι σημαντικό να παίρνουμε συστηματικά ,τόσο ενέσιμα αλλά
και από το στόμα τη φαρμακευτική αγωγή.
Ο πιο κοινός λόγος για αποτυχία της θεραπείας είναι η μη
συμμόρφωση. Προσήλωση σε όλες τις λεπτομέρειες του ιατρικού
προγράμματος όπως έχει οριστεί από τον γιατρό και την ιατρική ομάδα
,αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ύφεσης. Η διατήρηση των
διάφορων παραγόντων της θεραπείας μπορεί να είναι επιβαρυντική για
τους γονείς και τους κηδεμόνες . Παρ όλα αυτά επαφίεται σε αυτούς να
σιγουρευτούν ότι το παιδί έχει το καλύτερο για την υγεία του
αποτέλεσμα . Δυστυχώς , καθώς το παιδί μεγαλώνει , ειδικά στην
εφηβεία , η απουσία συμμόρφωσης στην θεραπεία αποτελεί θέμα . Οι
έφηβοι αρνούνται να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σαν ασθενή και
παραλείπουν τα άβολα κομμάτια της θεραπείας τους. Αυτό έχει σαν
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αποτέλεσμα οι εξάρσεις να είναι πολύ συχνές σε αυτές τις ηλικίες .
Συμμόρφωση στην ιατρική θεραπεία εξασφαλίζει τις μεγαλύτερες
πιθανότητες για ύφεση και βελτίωση στην ποιότητα ζωής .
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