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Ο μεγάλος αριθμός των πληροφοριών που προστίθενται καθημερινά στις ήδη υπάρχουσες αναδεικνύει την 
ανάγκη για διαρκή ενημέρωση του ιατρού με τα μέσα που του παρέχει η τεχνολογία. Το κυριότερο εργαλείο στην 
προσπάθεια αυτή είναι το διαδίκτυο, με άπειρες δυνατότητες ενημέρωσης, προώθησης της έρευνας και επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας. Παρακάτω, αναφέρονται μερικά από τα κυριότερα site ορθοπαιδικής, 
που είναι χρήσιμα σε ειδικούς και μη.

www.arc.org.uk 

Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Βρετανικού 
Οργανισμού “Arthritis Research Campaign” - Εκστρατεία για την Έρευνα της Αρθρίτιδας (arc). Ο 
Οργανισμός ιδρύθηκε το 1936 με στόχους:
•  την ανεύρεση πόρων για την προώθηση της ιατρικής έρευνας για τα αίτια, την αντιμετώπιση και τη 

θεραπεία των αρθριτικών καταστάσεων
•  την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, των ιατρών και των σχετιζόμενων επαγγελματιών υγείας 

για την αρθρίτιδα και
• την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό

Ο Οργανισμός αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση για την ιατρική έρευνα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και το μοναδικό Οργανισμό στη Μ. Βρετανία που είναι αφιερωμένος στην 
αποκλειστική έρευνα των διαφόρων μορφών αρθρίτιδας. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός επιχορηγεί 
εκατομμύρια λίρες στη χρηματοδότηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Περισσότερο 
μακροπρόθεσμη έρευνα έχει ως στόχο την εύρεση μιας θεραπείας για τις πολλαπλές μορφές της 
αρθρίτιδας και τις διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της οστεοαρθρίτιδας, 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της οστεοπόρωσης και της αρθρίτιδας στα παιδιά. Ειδικό σημείο του 
ιστότοπου διαθέτει πληροφοριακό υλικό τόσο για επαγγελματίες υγείας όσο και για το κοινό που 
αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς και πρόσβαση σε πλήθος σχετικών εκδόσεων. Με 
την περιήγηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ο επισκέπτης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για 
τα ερευνητικά προγράμματα που επιχορηγούνται, όπως: 
•  την ανάπτυξη αντι-TNF θεραπείας για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, πέρα από τις υπάρχουσες θε-

ραπείες
•  τον εντοπισμό των γονιδίων που συνδέονται με τη νόσο σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα
•  την ανάπτυξη πιο μακροχρόνιων και ανθεκτικών προθέσεων και έρευνα των αιτιών, των επιπτώσεων 

και της θεραπείας των λοιμώξεων σε αντικαταστάσεις αρθρώσεων
•  τη βελτίωση της διαχείρισης της νόσου των εύθραυστων οστών στα παιδιά
•  την ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής των ιστών στην οστεοαρθρίτιδα
•  την εξέταση των τρόπων μακροπρόθεσμης απαλλαγής από την αρθρίτιδα στα παιδιά και τους 

εφήβους
•  τη διερεύνηση του ρόλου των θεραπειών, όπως ο βελονισμός και η γιόγκα για την οστεοαρθρίτιδα 

και τη ραχιαλγία
Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί εύκολα για τους τρόπους ενίσχυσης του Οργανισμού, μέσω 

δωρεών και για τον τρόπο συμμετοχής του σε δρώμενα που οργανώνονται πάνω στη θεματολογία 
της αρθρίτιδας, ώστε να αποκτήσει σφαιρική και ειδική γνώση σε ζητήματα που αφορούν τον ίδιο 
και το περιβάλλον του.πέρα από τις υπάρχουσες θεραπείες
•  τον εντοπισμό των γονιδίων που συνδέονται με τη νόσο σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα
•  την ανάπτυξη πιο μακροχρόνιων και ανθεκτικών προθέσεων και έρευνα των αιτιών, των επιπτώσεων 

και της θεραπείας των λοιμώξεων σε αντικαταστάσεις αρθρώσεων
•  τη βελτίωση της διαχείρισης της νόσου των εύθραυστων οστών στα παιδιά
•  την ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής των ιστών στην οστεοαρθρίτιδα
•  την εξέταση των τρόπων μακροπρόθεσμης απαλλαγής από την αρθρίτιδα στα παιδιά και τους 

εφήβους
•  τη διερεύνηση του ρόλου των θεραπειών, όπως ο βελονισμός και η γιόγκα για την οστεοαρθρίτιδα 

και τη ραχιαλγία
Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί εύκολα για τους τρόπους ενίσχυσης του Οργανισμού, μέσω 

δωρεών και για τον τρόπο συμμετοχής του σε δρώμενα που οργανώνονται πάνω στη θεματολογία 
της αρθρίτιδας, ώστε να αποκτήσει σφαιρική και ειδική γνώση σε ζητήματα που αφορούν τον ίδιο 
και το περιβάλλον του.

www.nos.org.uk

Η ιστοσελίδα nos.org.uk αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Βρετανικής 
Εταιρείας για την Οστεοπόρωση. Η Βρετανική Εταιρεία Οστεοπόρωσης είναι η μόνη 
μεγάλη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση αφιερωμένη στη βελτίωση των τρόπων 
διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας της οστεοπόρωσης.

Με πάνω από 25.000 μέλη, 50 άτομα προσωπικό και πάνω από 900 εθελοντές 
σε όλη τη Μ. Βρετανία, η Εταιρεία έχει εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 
2009-2013, το οποίο καθορίζει το όραμα, την αποστολή και τους βασικούς της στόχους 
που θα οδηγήσουν το έργο της κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Το όραμα των μελών 
της είναι ένα μέλλον χωρίς κατάγματα αστάθειας και για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός 
κατευθύνεται προς:
•  τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την κατανόηση της οστεοπόρω-

σης
•  τον επηρεασμό της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας για την επίτευξη αριστείας 

στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης
•  την παροχή στήριξης, φροντίδας και πληροφόρησης, ώστε να μπορούν τα άτομα 

που πλήττονται από την οστεοπόρωση να αποκτήσουν μια θετική προοπτική για τη 
ζωή τους
Οι πληροφορίες είναι συχνά το πρώτο πράγμα στο οποίο οι άνθρωποι θα ήθελαν 

να έχουν πρόσβαση όταν γίνεται για πρώτη φορά η διάγνωση της οστεοπόρωσης. Η 
ιστοσελίδα προσφέρει μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με 
όλες τις πτυχές της οστικής αυτής νόσου.

Ο δικτυακός τόπος διαθέτει ειδική αναφορά σε γραμμή βοήθειας που απαρτίζεται 
από μία ομάδα από οκτώ νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι σε ετοιμότητα κάθε ημέρα της 
εβδομάδας να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την οστεοπόρωση. Η επικοινωνία 
μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς.

Η Βρετανική Εταιρεία Οστεοπόρωσης ενημερώνει το κοινό και για το ευρύ δίκτυο 
ομάδων υποστήριξης (περίπου 100 ομάδες) για όσους πάσχουν από οστεοπόρωση. Η 
δράση της Εταιρείας επεκτείνεται σημαντικά στην επένδυση πάνω στην έρευνα για την 
οστεοπόρωση. Το ερευνητικό πρόγραμμα φιλανθρωπίας επιχορηγήσεων συνέβαλε 
στη χρηματοδότηση διαφόρων επιστημονικών έργων. Τελικός στόχος είναι η ενθάρ-
ρυνση των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπηρεσιών υγείας για την 
παροχή πόρων και κατάλληλων υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των σπασμένων οστών.




