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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μια νόσος  κατά την οποία το φυσιολογικό εντερικό 
επιθήλιο μεταπίπτει σε καρκινικό επιθήλιο. Θεωρείται η δεύτερη αιτία θανάτου από 
καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες, η τρίτη πιο συχνή κακοήθης νόσος στους άνδρες µετά τον 
καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα, και δεύτερη µετά τον καρκίνο του µαστού στις 
γυναίκες. Αναμένεται μέσα στα επόμενα έτη, μία αύξηση των νέων περιστατικών. 
Διαφαίνεται λοιπόν η αναγκαιότητα για διαχείριση της επερχόμενης κατάστασης, καθώς η 
κακοήθης νεοπλασία του παχέος εντέρου δείχνει να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, 
πλήγμα για την δημόσια υγεία. Ο καταλληλότερος τρόπος για να αποφευχθεί, είναι η 
πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη εστιάζει στην πρώιμη ανεύρεση προκαρκινικών 
καταστάσεων και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
άμεσα, δια μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου με συχνότερο διαγνωστικό εργαλείο την 
κολονοσκόπηση. 
Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) είναι ομάδες επαγγελματιών υγείας που παρέχουν 
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στόχος τους είναι η παροχή ολιστικής και 
ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας. Αναπόσπαστο κομμάτι των αρμοδιοτήτων 
τους είναι η πρόληψη της νόσου και η προαγωγή υγείας του πληθυσμού, καθώς και η 
παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας. 
Με γνώμονα τα παραπάνω οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα 
που παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα της σύστασης ενός επαγγελματία υγείας, για 
προσυμπτωματικό έλεγχο κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου στην Το.Μ.Υ. του 
Ρεθύμνου.  
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την πολυμορφία της σύστασης του προκαθορισμένου 
πληθυσμού αναφοράς που διαθέτει μια Το.Μ.Υ. Η κολονοσκόπηση ως μέθοδος διαλογής 
δεν φάνηκε να αποτελεί επιλογή στον τακτικό προληπτικό έλεγχο στους κάτοικους του 
Ρεθύμνου, αν και η συχνότητα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.  
Ικανοποιητικά ήταν τα ποσοστά σύστασης από τον Οικογενειακό Ιατρό και τον Νοσηλευτή 
με μικρά ποσοστά υλοποίησης κολονοσκόπησης μετά την σύσταση, αλλά ικανοποιητικό 
αριθμό προγραμματισμένων προσυμπτωματικών ελέγχων σε μέλλοντα χρόνο. Ο 
προληπτικός έλεγχος κατά του καρκίνου του μαστού ή του προστάτη κυμαίνονται σε υψηλά 
επίπεδα και φάνηκε να επηρεάζουν θετικά την επιλογή διεξαγωγής κολονοσκόπησης. 
Η συλλογή δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από μια δομή με προκαθορισμένο 
πληθυσμό αναφοράς, θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την αναθεώρηση της 
υπάρχουσας πολιτικής στρατηγικής απέναντι στον προληπτικό έλεγχο κατά του 
ορθοκολικού καρκίνου. Σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 
υγείας για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ανθρώπων από επαγγελματίες υγείας, 
θα ενισχυθεί η πεποίθηση και η κουλτούρα της κοινωνίας για την αναγκαιότητα του 
προληπτικού ελέγχου. 
Συνολικά επιλέχθηκαν 452 άτομα, με συστηματική δειγματοληψία μετά από έρευνα του 
αρχείου υγείας της συγκεκριμένης δομής. 
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Abstract 
 
Colorectal cancer is a disease in which the normal intestinal epithelium turns 
into cancerous epithelium. It is considered the second leading cause of 
cancer death in men and women, the third most common malignancy in men 
after prostate and lung cancer and the second most common in women after 
breast cancer. An increase in new cases is expected in the coming years. The 
need to manage the impending situation is therefore apparent, as malignant 
neoplasms of the colon appear to be a serious public health problem. The 
best way to avoid this is to prevent it. The prevention of colorectal cancer is 
divided into primary prevention and secondary prevention. Secondary 
prevention focuses on early detection of precancerous conditions and early 
diagnosis of cancer in order to treat it immediately, through screening with 
colonoscopy as the most common diagnostic tool. 
The Local Health Units (L.H.U) are groups of health professionals that provide 
Primary Health Care Services. Their goal is to provide holistic and quality 
anthropocentric health care. An integral part of their responsibilities is the 
prevention of disease and the promotion of public health, as well as the 
provision of services related to public health. 
Based on the above, the specific research was presented and carried out, 
which presents the effectiveness of the screening for colon cancer in L.H.U of 
Rethymnon.  
The results showed the diversity of the composition of the predetermined 
reference population of a Το.Μ.Υ. Colonoscopy as a screening method din not 
seem to be an option for regular screening of Rethymnon residents, although 
the frequency was higher than in the rest of the Greece .The referral rates 
from the GP and Nurse were satisfactory with small rates of colonoscopy 
after the referral, but a sufficient number of scheduled screening tests in the 
future. Screening for breast or prostate cancer is high and has been shown to 
have a positive effect on the choice of colonoscopy. 
Collecting data and drawing conclusions from a structure with a 
predetermined reference population could be the impetus for reviewing the 
existing policy strategy for colorectal cancer screening. In conjunction with 
the reform of the health education system for a more effective approach of 
people by health professionals, the belief and culture of the society about 
the necessity of preventive control will be strengthened.  
A total of 452 people were selected, by systematic sampling with a search of the health life 
of the specific structure.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Καρκίνος Παχέος Εντέρου 
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) είναι μια ογκόμορφη πάθηση, κακοήθους φύσεως 
που πλήττει πρωταρχικά το παχύ έντερο ή το ορθό. Θεωρείται ο δεύτερος καρκίνος, σε 
συχνότητα και θνησιμότητα που πλήττει τις αναπτυγμένες χώρες σε διεθνές επίπεδο.(1,2) Το 
παχύ έντερο ή αλλιώς κόλον αποτελείται από τέσσερα τμήματα, το ανιόν κόλον, το 
εγκάρσιο, το κατιόν και το σιγμοειδές. Το σιγμοειδές κόλον ενώνεται με το ορθό, του 
οποίου οι εντοπιζόμενοι όγκοι συμπεριφέρονται ανάλογα με του κόλου, γι’ αυτό και 
αρκετές φορές ομαδοποιούνται.(3,4)  
Η καρκινογένεση στον καρκίνο του παχέος σχετίζεται με ένα σύνολο μεταλλάξεων που 
συμβαίνει σε μοριακό επίπεδο, με ποσοστό άνω των 90% των ορθοκολικών καρκίνων να 
εμφανίζονται σε ασθενείς με δυο ή περισσότερες γονιδιακές ελλείψεις. Επικρατεί η 
αντίληψη ότι σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του παχέος προέρχονται από αδενωμματώδεις  
πολύποδες. Οι αδενωματώδεις πολύποδες θεωρούνται τα πιο συχνά καλοήθη επιθηλιακά 
νεοπλάσματα, ωστόσο σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να μετασχηματιστούν σε 
κακοήθους μορφή νεοπλασία. Η συγκεκριμένη μετεξέλιξη ονομάζεται σποραδικός καρκίνος 
και αποτελεί νόσο προχωρημένης ηλικίας(>50 ετών) με μέση ηλικιακή διάγνωσης τα 70 έτη. 
Ο ορθοκολικός καρκίνος που σχετίζεται με την κληρονομικότητα, δηλαδή άτομα με 
γονιδιακές αλλοιώσεις που έχουν κληρονομηθεί από τους γονείς, χαρακτηρίζεται ως 
κληρονομικός ή οικογενής καρκίνος. Τα κληρονομικά σύνδρομα του παχέος είναι η 
οικογενής αδενωματώδης  πολυποδίαση (ΟΑΠ) με ηλικιακό όριο εμφάνισης καρκίνου τα 40 
έτη, και ο κληρονομικός μη πολυποδιακός καρκίνος (ΚΜΠ-ΚΠΕ), στον οποίο άνω του 60% 
των ατόμων θα τον αναπτύξουν έως την ηλικία των 50 ετών. Η πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου του παχέος εντέρου σε έδαφος χρόνιας φλεγμονώδης νόσου του εντέρου, νόσος 
του Cronh ή ελκώδους κολίτιδας, κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 10%. Υπάρχουν επίσης 
νοσήματα όπως το σύνδρομο Gardner, το σύνδρομο Turcot και η νεανική πολυποδίαση που 
πιθανόν να ευθύνονται για καρκίνο του παχέος, σε ποσοστό όμως 1% επί του συνόλου των 
περιπτώσεων .(9,10) 
 

Επιδημιολογία 
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε 
άνδρες και γυναίκες και είναι η τρίτη πιο συχνή κακοήθης νόσος στους άνδρες (1.065.960 
περιπτώσεις) , µετά τον καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα, και δεύτερη πιο συχνή 
στις γυναίκες (865.630 περιπτώσεις) µετά τον καρκίνο του µαστού.(1,2) Ποιο συγκεκριμένα, 
για το 2020 οι νέες διαγνωσμένες περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου 
ήταν 1.931.590 και αποτελούσαν το 10% του συνόλου των νέων διαγνωσμένων καρκίνων.  
Η θνησιμότητα που οφειλόταν στον ορθοκολικό καρκίνο, κυμαινόταν σε ποσοστό 9%, με 
συχνότητα 935.173 θανάτους, που αντιστοιχεί στο 9,4% επί του συνόλου των θανάτων από 
καρκίνο.(5)  
Πέραν των γενικών στατιστικών, ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζει μεγάλη 
γεωγραφική διακύμανση της επίπτωσής του ανά τον κόσμο. Συνολικά, η συχνότητα του 
ορθοκολικού καρκίνου είναι μεγαλύτερη σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές, με τα 
υψηλότερα εκτιμώμενα ποσοστά να βρίσκονται στην Νότια Ευρώπη (40,6 και 24,5 ανά 
100,000 σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα) και τα χαμηλότερα στη Νότιο-Κεντρική Ασία 
(6,6 και 4,4 ανά 100,000). Έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας παρατηρείται στην 
Κέντρο-ανατολική Ευρώπη (14,5 ανά 100,000) και το χαμηλότερο ποσοστό στην Νότιο-
Κεντρική Ασία 3,2 ανά 100.000). Έχει παρατηρηθεί ότι η θνησιμότητα είναι χαμηλότερη  
στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά η επιβίωση στις χώρες αυτές είναι μικρότερη. Στην 
Ευρώπη, 1 στους 20 άνδρες και 1 στις 35 γυναίκες θα αναπτύξουν ορθοκολικό καρκίνο 
κάποια στιγμή της ζωής τους.  
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Οι περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών, ενώ ο 
ορθοκολικός καρκίνος είναι σπάνιος σε ηλικίες κάτω των 40 ετών.(8) Στην Ελλάδα με βάση 
το κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης το 1992 έως το 2013 καταγράφονταν κάθε χρόνο 
περίπου 25,1 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό. Με τη χρήση λογισμικών μοντέλων 
πρόβλεψης, αναμένεται μέχρι το 2023 μία  αύξηση των νέων περιστατικών κατά 1-2 
ποσοστιαίες μονάδες στην Κρήτη, και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.(6) Με βάση τα 
στατιστικά δεδομένα από τη Eurostat, εκτιμάται ότι περίπου το 53,4% του πληθυσμού των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ηλικίες 50-74 ετών, δεν έχουν κάνει ποτέ 
προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.   Ακόμα οι περισσότεροι που 
κάνουν επαναληπτικό προληπτικό έλεγχο σε ποσοστό άνω του 50%, το κάνουν μετά από 2 
χρόνια. Στην Γερμανία, το 19% φαίνεται να μην έχουν προβεί σε επαναληπτικό προληπτικό 
έλεγχο ποτέ, ενώ στις Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται 
πάνω του 90%. Στην Ελλάδα μόνο το 22,7% των ατόμων που έχουν κάνει εξέταση για 
καρκίνου του παχέος εντέρου, φαίνεται να έχουν επαναλάβει τακτικό προληπτικό έλεγχο. Η 
οποία κατείχε την 22η  θέση ανάμεσα σε 31 χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατηγορία 
επαναληψιμότητας προληπτικού ελέγχου το 2014.(7) 

 

Πρόληψη 
Η πρόληψη παρέχει τη δυνατότητα της αποτροπής εκδήλωσης μιας ασθένειας καθώς και 
τις αρνητικές επιπτώσεις  για την υγεία που απορρέουν από αυτήν.  Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρόληψη ασθενειών περιλαμβάνει όλα τα μέτρα 
παρέμβασης που στοχεύουν, αφενός στην πρόληψη εμφάνισης μιας νόσου, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης σχετικών παραγόντων κινδύνου, και αφετέρου στην 
έγκαιρη διάγνωση της εξέλιξης της νόσου και μείωση των συνεπειών που έχουν προκύψει 
από την πρώιμη εμφάνιση της. Σύμφωνα με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και 
την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία η ανάπτυξη ενός καλοήθους αδενώματος παχέος 
εντέρου, από το σημείο έναρξης του, μέχρι την μεταποίηση του σε καρκίνο του παχέος, 
απαιτεί κατά κανόνα 7-10 χρόνια. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική η ανίχνευση τους σε 
πρώιμα στάδια.  
Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, διακρίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, στην 
δευτερογενή πρόληψη και στην τριτογενή πρόληψη. Η πρωτογενής περιλαμβάνει τον 
εντοπισμό και την αποφυγή περιβαντολογικών, φυσικών, χημικών, βιολογικών και 
γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν στην δημιουργία κακοήθους νεοπλασίας. Η 
δευτερογενής πρόληψη εστιάζει στην πρώιμη ανεύρεση προκαρκινικών καταστάσεων και 
στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα.(1,2,11,12,14,16,15) . 
Η τριτογενής πρόληψη εφαρμόζεται όταν έχουν εμφανιστεί τα κλινικά συμπτώματα του 
καρκίνου και στοχεύει στην άμεση διαχείριση και αντιμετώπιση του, προς αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων για την υγεία που απορρέουν από αυτόν, καθώς και στην αποτροπή 
μεταγενέστερης μετάστασης σε λεμφαδένες ή άλλα όργανα του οργανισμού  
Η δευτερογενής πρόληψη μπορεί να γίνει με τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε ατομικό ή σε 
συλλογικό επίπεδο σε  μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Η φιλοσοφία του 
προσυμπτωματικού ελέγχου, εστιάζει στην εφαρμογή μιας δοκιμασίας διαλογής πριν από 
το κρίσιμο χρονικό σημείο διαλογής μιας νεοπλασματικής νόσου όπως προαναφέρθηκε. Η 
διεξαγωγή μιας δοκιμασίας διαλογής με βάση το κρίσιμο χρονικό σημείο του καρκίνου του 
παχέος, θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς μπορεί να μειώσει την πιθανότητα θανάτου 
από την νόσο κατά το 1/3.(3) Χαρακτηριστική περίπτωση αντιστοίχισης κατηγορίας 
πρόληψης του καρκίνου του παχέος σε  αναλογία με τα κρίσιμα σημεία(ΚΣ), όπου η 
εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου που οφείλεται στην οικογενή αδενωματώδη  
πολυποδίαση που είναι κληρονομική μορφή καρκίνου, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 
 
 
 
 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

5 

 
 
 
 
 
                                     ΚΣ1                                ΚΣ2                                 ΚΣ3 
 
Βιολογική             Αδενωματώδης                 Ca Παχέος                Μετάσταση        Τελική            
Έναρξη                   Πολύποδας                                                                                   έκβαση 
 
Εικόνα 1. Συνάρτηση πρόληψης με φυσική πορεία καρκίνου του παχέος σε άτομο με ΟΠΑ. 

Παρατηρείται ότι η πρωτογενής πρόληψη εστιάζει πριν τη δημιουργία Αδενωματώδη 
πολύποδα(ΚΣ1), που θεωρείται καλοήθης όγκος. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει ότι η 
αποφυγή ή τροποποίηση ενός προδιαθεσικού παράγοντα μπορεί να αποτρέψει ή να 
παρατείνει την εμφάνιση καρκίνου του παχέος. Στην περίπτωση που θεωρηθείται 
αποτελεσματική η πρωτογενής πρόληψη, ένα από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα είναι η μη 
εμφάνιση του καρκίνου, οπότε αυτομάτως δεν υπάρχουν κρίσιμα σημεία και οι 
ενδεχόμενοι προσυμπτωματικοί έλεγχοι αναμένονται να είναι αρνητικοί(λίγο πριν το ΚΣ1). 
Διαπιστώνεται λοιπόν η σπουδαιότητα του προληπτικού ελέγχου με τη μορφή της 
δευτερογενούς πρόληψης, ακόμα και όταν η πρωτογενής είναι πετυχημένη. 
Ο συστηματικός σε επαναληψιμότητα προσυμπτωματικός έλεγχος, είναι ζωτικής σημασίας 
στο διάστημα που μεσολαβεί από την εμφάνιση του καλοήθους όγκου έως και πριν την 
εμφάνιση του ορθοκολικού καρκίνου, δηλαδή πριν την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων 
(ΚΣ1 έως ΚΣ2). Σύμφωνα με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και την Αμερικανική 
Αντικαρκινική Εταιρεία η ανάπτυξη ενός καλοήθους αδενώματος παχέος εντέρου, από το 
σημείο έναρξης του, μέχρι την μεταποίησή του σε καρκίνο του παχέος, απαιτεί κατά κανόνα 
7-10 χρόνια. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση μιας προκαρκινικής κατάστασης 
στοχεύει στην μη εμφάνιση του καρκίνου, οπότε θεμιτό αποτέλεσμα θα ήταν η μη ύπαρξη 
μεταγενέστερων κρίσιμων σημείων ΚΣ2 και ΚΣ3. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά άτομα  
υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος και η επαναληψιμότητα του  
προσυμπτωματικού  ελέγχου θα αναλυθεί παρακάτω.  
Στην περίπτωση ενός ατόμου με χαμηλό ή μέσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος 
όπου δεν υπάρχει κληρονομική διάθεση, το κρίσιμο σημείο 1 έρχεται σε άμεση συνάρτηση 
με την ηλικία, που αποτελεί έναν από τους παράγοντες κινδύνου διότι όπως 
προαναφέρθηκε το κρίσιμο σημείο χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματικότητα της 
θεραπευτικής αγωγής όταν αυτή εφαρμόζεται πριν, παρά όταν εφαρμόζεται μετά απ’ αυτό 
το σημείο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η προσυμπτωματική διαλογή είναι ανώφελη πριν 
το χρόνο της δυνητικής προσυμπτωματικής διάγνωσης (πριν το ΚΣ1), αφού το θεραπεύσιμο 
στάδιο έχει ξεπεραστεί.  
Από την στιγμή που γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του παχέος, η φυσιολογική πορεία 
του είναι η ίαση και αντιστρόφως αυτής  ο θάνατος ως τελικές εκβάσεις. Στην περίπτωση 
που δεν επέλθει άμεσα η ίαση, υπάρχει η πιθανότητα μετάστασης που  προηγείται της 
τελικής έκβασης (ίαση, αναπηρία ή ο θάνατος). (11,12,14) 
 

Παράγοντες κινδύνου 
Η αιτιολογία των  περισσότερων τύπων ορθοκολικού καρκίνου παραμένει απροσδιόριστη. 
Ωστόσο αρκετές επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει αρκετούς «ύποπτους» 
παράγοντες που συσχετίζονται με την αύξηση πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου. Υπάρχουν 
παράγοντες, κυρίως περιβαλλοντικοί και διαιτητικοί,  όπως είναι η διατροφή, ο δείκτης 
μάζας σώματος, η άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ  και η χρήση καπνού, που είναι 
μεταβαλλόμενοι ανάλογα με τις επιλογές του κάθε ατόμου και επηρεάζουν την εμφάνιση ή 
και την εξέλιξη ενός καρκίνου. Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει ακριβώς σε αυτούς τους 
παράγοντες. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
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Οι διαιτητικοί παράγοντες επηρεάζουν θετικά τη καρκινογένεση καθώς ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε πληθυσμούς με δίαιτα υψηλή σε ζωικά λίπη 
και χαμηλή σε φυτικές ίνες. Σύμφωνα με μελέτες, τα επίπεδα της βιταμίνης D έχουν 
αντίστροφη συσχέτιση με την εμφάνιση και τη θνητότητα του καρκίνου του παχέος 
εντέρου.(13) 

Η παχυσαρκία φαίνεται να αυξάνει το κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του παχέος. Όσο 
αυξάνει ένας δείκτης μάζας σώματος (BMI ≥ 30) τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου του παχέος. Αυξάνεται κατά 50% για τα άτομα ηλικίας <50 ετών, ενώ αυξάνεται 
κατά 2.5 φορές περισσότερο για ηλικίες από 55-79. (10) 

Άτομα που έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
ορθοκολικού καρκίνου. 
Η μέτρια έως υψηλή σωματική δραστηριότητα με βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
έκθεση λειτουργεί αποτρεπτικά για την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου. Η 
αποφυγή του καθιστικού τρόπου ζωής και η ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητά μας, 
φαίνεται να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με το κίνδυνο εμφάνισης ακόμα και σε 
κληρονομικού τύπου ΚΠΕ, όπως είναι το σύνδρομο Lynch (κληρονομικός μη 
πολυποδισιακός καρκίνος) (14) 
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα. Άτομα που έχουν 
καπνίσει καπνό για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με 
τους μη καπνιστές να εκδηλώσουν και να πεθάνουν από καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Ο ορθοκολικός καρκίνος έχει συσχετιστεί με την χρήση αλκοόλ. Κατά βάση έχει συνδεθεί με 
την μέτρια έως συστηματική χρήση αλκοόλ. Αλλά ακόμη και η ελαφριά έως μέτρια 
πρόσληψη αλκοόλ έχει συσχετιστεί με κάποιο κίνδυνο. 
Η ύπαρξη ή όχι ενός προδιαθεσικού παράγοντα αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης 
ορθοκολικού καρκίνου αλλά δεν προκαθορίζει την ανάπτυξή του. Η καρκινογένεση είναι 
συνδυαστικό φαινόμενο αλληλεπιδράσεων. Οι φαινοτυπικές αλλαγές προκύπτουν από την 
αλληλεπίδραση του γονιδιώματος και του επιγονιδιώματος, μέσω επιγενετικού 
προγραμματισμού της γονιδιακής έκφρασης ως απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί βάση στην επιγενετική προδιάθεση του καρκίνου όπου 
μεταβολές στην μεθυλίωση του DNA έχουν δειχθεί ότι είναι σημαντικές για την εξέλιξη ενός 
όγκου. Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί κληρονομικά πρότυπα μεθυλίωσης που φαίνεται να 
σχετίζονται με προδιάθεση ανάπτυξης καρκίνου. 
Επιπλέον προδιαθεσιακός παράγοντας κινδύνου και ο πιο σημαντικός από όλους είναι το 
γήρας. Όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης ορθοκολικού 
καρκίνου. 
Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι κληρονομικοί παράγοντες. Περίπου το 80% των 
περιπτώσεων καρκίνου παχέος εντέρου εμφανίζονται σποραδικά, αλλά ένα ποσοστό 20% 
εμφανίζονται οικογενώς και σχετίζονται με γνωστό οικογενειακό ιστορικό. 
Ακόμη χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι όπως η νόσος Crohn και ή ελκώδης κολίτιδα αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου και αποτελούν ένδειξη συστηματικής επιτήρησης. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η φυλή και το έθνος παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Παρατηρήθηκε ότι οι Αφροαμερικανοί έχουν την υψηλότερη 
συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητας καρκίνου του παχέος εντέρου από όλες τις 
φυλετικές ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.(6,15,16,19,20,21,22) 
 

Μοντέλα προσυμπτωματικού ελέγχου στην Ελλάδα 
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος συνιστά την δευτερογενή πρόληψη. Στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο εξετάζεται η ανίχνευση προκλινικών αλλοιώσεων, όπως ο αδενωματώδης 
πολύποδας ή μία επίπεδη νεοπλασματική αλλοίωση.(23,24) Αρχικά θα πρέπει να οριστεί ποια 
μέθοδος ελέγχου πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος θα συσταθεί. Η επιλογή της 
μεθόδου βασίζεται σε κριτήρια όπως ο ατομικός κίνδυνος, η προσωπική εκτίμηση, η 
πρόσβαση και το κόστος.(25) Οι προτεινόμενες μέθοδοι ελέγχου του γενικού πληθυσμού 
διακρίνονται σε δυο ομάδες: 
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A. μέθοδοι πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, όπου περιλαμβάνονται η 
κολονοσκόπηση, η ορθοσιγμοειδοσκόπηση και η αξονική κολονοσκόπηση 

B. μέθοδοι ανίχνευσης καρκίνου του παχέος, όπου περιλαμβάνονται  οι δοκιμασίες 
ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα και έλεγχος DNA στα κόπρανα 

Η Αμερικάνικη αντικαρκινική Εταιρία συνιστά την έναρξη του προσυμπτωματικού ελέγχου 
κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου στην ηλικία των 45 ετών για άτομα με μέσο κίνδυνο 
καρκίνου του παχέος. Η μέθοδος ελέγχου που προτείνεται και για τα δύο φύλα είναι 
κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, εναλλακτικά ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση κάθε 5 χρόνια ή 
αξονική κολονοσκόπηση-βαριούχος υποκλυσμός διπλής σκιαγραφικής αντίθεσης κάθε 5 
χρόνια . Αν δεν μπορούν να εκτελεστούν οι παραπάνω προληπτικές μέθοδοι συνιστάται 
Ανοσοϊστοχημική μέθοδος ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα, fecal immunochemical test 
(FIT), κάθε χρόνο, ή εναλλακτικά υψηλής ευαισθησίας μέθοδοι ανίχνευσης αίματος στα 
κόπρανα, gFOBT (όπως το Hemoccult), πάλι κάθε χρόνο, ή DNA test κοπράνων κάθε 3 
χρόνια.(26,27) 

Η κολονοσκόπηση για τα Ελληνικά δεδομένα αποτελεί την καλύτερη ιατρική πράξη για την 
αναγνώριση πρώιμων ή πρόδρομων βλαβών. Η κολονοσκόπηση δίνει την δυνατότητα 
ταυτόχρονης διάγνωσης και θεραπείας σε μία συνεδρία.(25,29) θεωρείται ακόμη η καλύτερη 
μέθοδος ελέγχου ασυμπτωματικών ασθενών σε ότι αφορά τη σχέση κόστους οφέλους με 
τις άλλες στρατηγικές ελέγχου.(28) Αυτό που την κάνει ιδανική μέθοδο πρόληψης είναι η 
επάρκεια δεξιοτήτων των μελών, η βελτίωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η 
δυνατότητα επεμβατικών πράξεων, η δυνατότητα ανώδυνης τέλεσης, το χαμηλό κόστος και 
η ευκολία πρόσβασης της υλοποίησης της.(25,26,29) Έχει αποδειχθεί ότι η κολονοσκόπηση 
μειώνει την συχνότητα του ορθοκολικού καρκίνου κατά 80%.(30) Βασικό κριτήριο για τη 
διεξαγωγή μιας πετυχημένης κολονοσκόπησης είναι η προϋπόθεση ότι γίνεται κάτω από 
τον έλεγχο ενός καλά εκπαιδευμένου γαστρεντερολόγου, καθώς διάφορες μελέτες έχουν 
καταδείξει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να χαθούν νεοπλάσματα, όταν η 
κολονοσκόπηση δεν εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό υγείας.(23,31,32) 
Για τα άτομα με αυξημένο ή υψηλό κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου προτείνεται η 
έναρξη προσυμπτωματικού ελέγχου πριν το 45ο έτος της ζωής τους με αύξηση στη 
συχνότητα επανεξέτασης. Αυτό περιλαμβάνει άτομα με: 
 θετικό οικογενειακό ιστορικό πρώτου βαθμού συγγένειας καρκίνου του παχέος 
εντέρου ή ορισμένων τύπων πολύποδων (34) 
 Ατομικό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή ορισμένων τύπων πολύποδων 
 ατομικό ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου όπως ελκώδης κολίτιδα ή 
νόσος του Crohn. 
 οικογενειακό ιστορικό ενός κληρονομικού συνδρόμου καρκίνου του παχέος 
εντέρου, όπως η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση(ΟΑΠ)  ή το σύνδρομο Lynch 
 θετικό ιστορικό ακτινοβολίας στην κοιλιά (κοιλιά) ή στην περιοχή της πυέλου για τη 
θεραπεία ενός προηγούμενου καρκίνου 
Όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέσα από την εθελοντική συμμετοχή, σε 
έρευνες έγινε φανερό ότι ο κόσμος και κυρίως τα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα  που χρήζουν  
προσυμπτωματικού ελέγχου, κυρίως λόγω υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του 
παχέος, αμελούν να κάνουν τους απαραίτητους  προληπτικούς ελέγχους, παρά τις οδηγίες 
των ειδικών. Οι λόγοι που φαίνεται να υπάρχουν πίσω από την αμέλεια τους είναι η 
αδυναμία μετάδοσης των οδηγιών από τους ειδικούς, κυρίως στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, αλλά και ο φόβος στην πιθανότητα ανίχνευσης καρκίνου ή αδενωματώδη 
πολύποδα κατά την διάρκεια του ελέγχου.(38,39,40,41,42,43) 
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Τοπικές μονάδες υγείας - Π.Φ.Υ 
Ο όρος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αναφέρεται «στο σύνολο των 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχονται στον πληθυσμό με σκοπό την 
παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού στις υπηρεσίες αυτές με σεβασμό 
στα δικαιώματα και τις ανάγκες του». Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την προαγωγή 
της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη 
φροντίδα και τη συνέχεια αυτής. (44) Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν έχει ως μοναδικό 
σκοπό να δίνει έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή υγείας και την εξωνοσοκομειακή 
φροντίδα, αλλά έχει και άμεση επίδραση στο σχεδιασμό της κοινωνικοοικονομικής 
οργάνωσης μιας χώρας σε διάφορους τομείς, όπως βιομηχανία και περιβάλλον. ( Μωραϊτης 1985) 
Βασικό πυλώνα του συστήματος Π.Φ.Υ. αποτελεί η ολοκληρωμένη και εστιασμένη στον 
άνθρωπο φροντίδα υγείας(people-center). Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την 
ολοκληρωμένη φροντίδα, ανάλογα με την οπτική γωνία που προσεγγίζεται και 
διαμορφώνεται η κάθε έννοια. Κοινό χαρακτηριστικό όμως του συνόλου των ορισμών είναι 
η επικέντρωση στις ανάγκες του ανθρώπου, της οικογένειας του και της κοινωνίας τους.(28) 

Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας 
ορίζεται ως «Η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών υγείας, προκειμένου τα άτομα να 
λαμβάνουν προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες με συνέχεια, σύμφωνα με τις ανάγκες 
τους στη διάρκεια του χρόνου και ανεξαρτήτως επιπέδου του συστήματος υγείας στο οποίο 
απευθύνονται». (WHO, 2008). Στην ουσία η ολοκληρωμένη φροντίδα είναι μια διαδικασία 
συνεχούς υποστήριξης στην πορεία του χρόνου και θεωρείται ένα σύνολο διεργασιών 
διασύνδεσης και συνεργασιών για συντονισμό και παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. (28,31,,52) Έτσι άρρηκτα δεμένη με την έννοια της 
ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας είναι και η εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα. 
Ο κεντρικός άξονας της εστιασμένης φροντίδας στον ασθενή είναι ο σεβασμός της ατομικής 
και μοναδικής υπόστασης του εκάστοτε ατόμου. Η παροχή της απαραίτητη φροντίδας στον 
άνθρωπο,  σέβεται πάντα τις αντιλήψεις και τους ηθικούς όρους της εκάστοτε κοινωνίας. 
(36) Με αυτόν τον τρόπο η φροντίδα του ασθενούς σέβεται και ανταποκρίνεται στις ατομικές 
προτιμήσεις, ανάγκες και αξίες.(Institute of Medicine, 2001) Η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, 
όπως και η τεκμηριωμένη ιατρική, εξετάζει τόσο την τέχνη της γενίκευσης όσο και την 
επιστήμη των στοιχείων.(59) 
Με βάση την Διεθνή Διάσκεψη σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που έλαβε 
χώρα στις 6 - 12 Σεπτεμβρίου του 1978 με την διακήρυξη της Alma-Ata, τέθηκε η υγεία ως 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και άρχισε η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου υγείας να αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο στόχο, του οποίου η πραγματοποίηση 
προϋποθέτει τη συμβολή και άλλων τομέων (οικονομικών και κοινωνικών) πέραν του τομέα 
υγείας. (45) 
Ως υγεία ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1947)  ορίζει την κατάσταση πλήρους 
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλά την απουσία γενικότερης νόσου ή 
αναπηρίας. 
Στις 25 με 26 Οκτωβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε η Παγκόσμια διάσκεψη στην Αστάνα 
του Καζακστάν, όπου επιτεύχθηκε η δέσμευση των χωρών που έλαβαν μέρος για 
“Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη και υγειονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας” με 
τους όρους που είχαν προκαθοριστεί στην διακήρυξη της ΆΛΜΑ-ΆΤΑ το 1978. (46) 
Την ίδια χρονιά η ελληνική κυβέρνηση επηρεασμένη από την διάσκεψη στην Astana και τη 
διακήρυξη της Alma-Ata έθεσε μεταρρυθμιστικό έργο στην ΠΦΥ με σκοπό τη διατήρηση και 
βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. (Ν. 4486/2017) Η ΠΦΥ αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής 
ενός ατόμου με το Σύστημα Υγείας της εκάστοτε χώρας. Αυτό το καταφέρνει παρέχοντας 
άμεσα υγειονομική φροντίδα σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο με βάση την 
πλησιέστερη γεωγραφική κατανομή του ατόμου. Η ΠΦΥ πρέπει να είναι προσιτή, ισότιμη, 
ασφαλής αποτελεσματική, διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή. (45,47) 
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Παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα κατηγοριοποιείται με βάση τις υπηρεσίες υγείας 
που παρέχει σε τρία επίπεδα. Το Πρωτοβάθμιο, το Δευτεροβάθμιο και το Τριτοβάθμιο. Το 
Πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας περιλαμβάνει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Απευθύνεται σε υγιή και πάσχοντα πληθυσμό , προσφέροντάς τους φροντίδα, πρόληψη, 
θεραπεία και αποκατάσταση, όπου δεν απαιτείται  ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 Στην πρώτη κατηγορία οι υπηρεσίες της Π.Φ.Υ  παρέχονται από: 
a. από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα 

Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και τα 
Τοπικά Ιατρεία. 

b. τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε μονάδες παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και ως συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 Στην δεύτερη κατηγορία παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας από τα 
Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 
μετονομάστηκαν σε Κέντρα Υγείας. Η επωνυμία Π.Ε.Δ.Υ έχει πλέον καταργηθεί. (51) 

Όσον αφορά το Δευτεροβάθμιο και  το Τριτοβάθμιο επίπεδο υγείας περιλαμβάνει την 
παροχή ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Η νοσοκομειακή περίθαλψη εμπεριέχει τη 
νοσηλεία, τη διατροφή, την κάλυψη οποιασδήποτε ιατρικής, νοσηλευτικής, φαρμακευτικής 
ανάγκης, την αναγκαία θεραπεία και αποκατάσταση οξέων και χρόνιων νοσηρών 
καταστάσεων υγείας, παρακλινικές εξετάσεις καθώς και ειδικά θεραπευτικά μέσα και 
προθέσεις.   Η διαφοροποίηση των δύο κατηγοριών στο σύστημα υγείας, έγκειται κυρίως 
στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού που κατέχουν και τον αντίστοιχο τεχνολογικό 
εξοπλισμό.  
 

Σκοπός-στόχοι μιας Τοπικής Μονάδας Υγείας  
Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας είναι μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας, συνολικού 
αριθμού 12 ατόμων και με συγκεκριμένο εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης που κυμαίνεται 
από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Βασικό έργο τους είναι η  παροχή υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η συγκρότηση τους λειτουργεί υποστηρικτικά στις προ 
υπάρχουσες δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως 
αποκεντρωμένες μονάδες τους, με στόχο την παροχή ολιστικής φροντίδας στον πληθυσμό 
και την ένταξη του ανθρωποκεντρικού πρότυπου φροντίδας υγείας στο σύστημα υγείας της 
Ελλάδος.(58) 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι που επέρχονται από τον κύριο ρόλο των Το.Μ.Υ είναι : 
• η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού 
• η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα (σε 
επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων) σε συνεργασία με φορείς 
και υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 
• η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου εμφάνισης νοσημάτων (μεταδιδόμενα και 
μη) σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 
• η συστηματική παρακολούθηση της πορείας της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους 
•η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση 
εκτάκτων περιστατικών με ενδεχόμενη παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας ή στα 
Νοσοκομεία, 
• η προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, 
• η συνεργασία και η συν διαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων ασθενών, 
• η παροχή υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον (φροντίδα, νοσηλεία, αιμοληψία) σε άτομα που 
αδυνατούν να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ. 
• η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα και οικογένειες, 
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• η αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα η αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών 
εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς 
• η ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση 
χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους και 
• η καταγραφή, συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων επιδημιολογικής επιτήρησης, 
επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης. 
Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγείας διαχειρίζεται και επιλύει ζητήματα 
δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δημόσιας υγείας, τα 
οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της. Ποιο 
συγκεκριμένα: 

 ενημερώνεται για τις λοιμώξεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις πηγές 
νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της, 

 συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και 

 συμβάλλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω 
της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των 
προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων. 

Οι δράσεις υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς: 

 εμβολιασμούς, 

 προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο, 

 προαγωγή της υγείας και συμβολή στη βελτίωση του τρόπου ζωής, και 

 διαχείριση των χρόνιων ασθενών. (62) 
 

Λειτουργία της Τ.Ομ.Υ Ρεθύμνου 
Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει πληθυσμό 55.525 κάτοικους σύμφωνα με απογραφή του 2011 και 
περιέχει αστικά και αγροτικά κέντρα καθώς με το πρόγραμμα Καλλικράτης συνενώθηκαν οι 
προϋπάρχοντες Δήμοι Αρκαδίου, Λαππαίων, Ρεθύμνης και Νικηφόρου Φωκά.(53) Για 
ολόκληρο το Δήμο υπάρχει μόνο 1 Τοπική Μονάδα Υγείας, με αριθμό ευθύνης πληθυσμού 
9.000 με βάση τη στελέχωση της Μονάδας. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 
τα 4/5 των συνολικών κατοίκων δεν έχει νομικά άμεση πρόσβαση στις παροχές που 
προσφέρει η συγκεκριμένη μονάδα. Στον αρχικό σχεδιασμό ήταν η δημιουργία συνολικά 3 
Τοπικών Μονάδων υγείας, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, που μέχρι στιγμής 
όμως δεν έχουν αναπτυχθεί. (54)  
Η Το.Μ.Υ Ρεθύμνου δεν διαθέτει παιδίατρο και επισκέπτρια υγείας. Η μη πλήρη στελέχωση 
της συγκεκριμένης ομάδας, δημιουργεί αδυναμία παροχής ολιστικής φροντίδας Υγείας στην 
κοινότητα του Ρεθύμνου. Τα οφέλη που απορρέουν από τον ρόλο του επισκέπτη υγείας σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είτε καλύπτονται από τους υπόλοιπους επαγγελματίες 
υγείας της συγκεκριμένης μονάδας, είτε λόγω αδυναμίας, αρκετές φορές δεν παρέχονται 
ποτέ στον ενδιαφερόμενο. Η έλλειψη παιδιάτρου αποκλείει αυτομάτως ένα μεγάλο αριθμό 
ληπτών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, κυρίως ηλικίας κάτω των 16 ετών, οι οποίοι καλούνται να 
εξυπηρετηθούν από τις υπόλοιπες δημόσιες δομές του Δήμου Ρεθύμνου.(52)  

Η Το.Μ.Υ. Ρεθύμνου , με την νομική υπόσταση του πρώτου επιπέδου παρόχου υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ, αποτελεί την πρώτη επαφή του κόσμου με το Σύστημα Υγείας. Έτσι λοιπόν, κατά την 
πρώτη επίσκεψη ενός ατόμου και αφότου ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής με τον 
οικογενειακό ιατρό της επιλογής του, γίνεται η γνωριμία με την διεπιστημονική ομάδα και η 
καταγραφή προσωπικών δεδομένων, που θα συντελέσουν στην εκτίμηση των αναγκών και 
στον σχεδιασμό ενός προληπτικού και θεραπευτικού πλάνου με βάση αυτές. Ο 
ηλεκτρονικός φάκελος ασφάλισης υγείας (Η.Φ.Α.Υ) δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως στην 
συγκεκριμένη μονάδα, οπότε οι προσωπικές πληροφορίες  καταγράφονται σε έντυπη 
μορφή. Τα έντυπα καταγραφής είναι: 
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 η αίτηση εγγραφής με συνοδευτικό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και 
αντίγραφο ενός λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο για την πιστοποίηση του ιδίου και του τόπου 
κατοικίας 

 η καρτέλας υγείας του εγγεγραμμένου 

 η καρτέλα ενεσοθεραπείας του ασθενούς 

 το έντυπο επισκεψιμότητας στην Κοινωνική Υπηρεσία της Μονάδας 

 η έντυπη αίτηση για κατ’ οίκον επίσκεψη 
Το σημαντικότερο ίσως έντυπο που διαθέτει η Μονάδα είναι η «καρτέλα υγείας» που  
συμπληρώθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη του ατόμου στη Μονάδα. Η σπουδαιότητα του 
δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι παρέχει ως επί το πλείστο πλήρη καταγραφή 
δεδομένων για τον άνθρωπο, αλλά στο γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να τον γνωρίσουν 
όλοι οι επαγγελματίες υγείας της μονάδας, αφού η λήψη του γίνεται τμηματικά από όλους. 
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένας συντονισμός ολόκληρης της ομάδας προκειμένου δια 
μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας να υλοποιηθούν οι στόχοι μιας Το.Μ.Υ (όπως 
προαναφέρθηκαν) και  να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα Υγείας στον κάθε άνθρωπο 
ξεχωριστά. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, στις 24 Οκτωβρίου 
2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα εμβολιασμού προκειμένου να καλύψει την εμβολιαστική 
ανάγκη των ευπαθών ομάδων στην κοινότητα του Ρεθύμνου για την εποχιακή γρίπη,  
ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής ικανότητας και τον πληθυσμό ευθύνης της Μονάδας. Το 
συγκεκριμένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με την συν διοργάνωση της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. (55) Κατά 
την διεξαγωγή του εμβολιασμού, με τη χρήση ενός σύντομου ερωτηματολογίου 
διαπιστώθηκε ότι το 63,3% των εμβολιαζόμενων είχαν προβεί σε εμβολιασμό κατά τη 
χρονική περίοδο 2017-2018 ενώ μόνο το 27,8% από αυτούς είχε νοσήσει από τη γρίπη. (56) 
Το  2020 επαναλήφθηκε κοινή εμβολιαστική δράση με την συν διοργάνωση της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αυτή τη 
φορά, στόχος της δράσης ήταν  η πρόληψη και προαγωγή της υγείας ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού, που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω επικείμενου κοινωνικού αποκλεισμού 
εξαιτίας οικονομικών και κοινωνικών αιτιών που απορρέουν από την πανδημίας της COVID-
19. Η ομάδα στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν ο πληθυσμός των Ρομά που 
κατοικούν στην περιοχή του Τσεσμέ και οι ωφελούμενοι του κοινωνικού συσσιτίου στον 
Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης  που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. (57) 
 

Αντικειμενικοί Στόχοι 
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα που 
να αφορούν την διερεύνηση προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του παχέος  
εντέρου, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Ρεθύμνου. Διαφαίνεται λοιπόν η αναγκαιότητα να καλυφθεί κατά το δυνατόν το 
συγκεκριμένο βιβλιογραφικό και ερευνητικό κενό. (62) Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια 
προσπάθεια να συμβάλλει στη διερεύνηση και τη γένεση νέων ερευνητικών ερωτημάτων, 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερωτημάτων αυτών και κατ’ επέκταση στην  βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας σε Πρωτοβάθμιο επίπεδο, στην συγκεκριμένη περιοχή.  
Σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της διενέργειας και της 
αποτελεσματικότητας της σύστασης για δευτερογενή πρόληψη του  καρκίνου του παχέος 
εντέρου, σε άνδρες και γυναίκες, ηλικιών άνω των 40 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στην 
Το.Μ.Υ. Ρεθύμνου. 
Εν κατακλείδι, η συγκεκριμένη έρευνα πρόκειται να καταγράψει την διενέργεια 
προληπτικού ελέγχου για ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου, με μέθοδο διαλογής 
την κολονοσκόπηση. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά τους λήπτες υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας που παρέχονται από την μια Τοπική Μονάδας Υγείας, αντικατοπτρίζοντας 
τη σύσταση ενός επαγγελματίας υγείας αυτής 
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Οι επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τη συγκεκριμένη μελέτη είναι οι εξής: 

 Η καταγραφή και ο έλεγχος της συχνότητας διενέργειας του 
προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του παχέος. 

 Η καταγραφή της συχνότητας διεξαγωγής κολονοσκόπησης μετά από τη 
σύσταση ενός επαγγελματία υγείας στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. 

 Η διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των παραγόντων, που 
έχουν πιθανή επίδραση τόσο στην πραγματοποίηση της σύστασης όσο και της 
διενέργειας του προσυμπωματικού ελέγχου. 

 Οι συστηματικές επισκέψεις στον ίδιο ιατρό ή στον νοσηλευτή (follow up), αν 
και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν το βαθμό συμμετοχής ενός ατόμου στον 
προληπτικό έλεγχο. 

 Η αξιολόγηση της προδιάθεσης των κατοίκων του Ρεθύμνου απέναντι στον 
προληπτικό έλεγχο. Έλεγχος τακτικότητας προληπτικού ελέγχου του καρκίνου 
του μαστού για τις γυναίκες και του προστάτη για τους άνδρες αντίστοιχα, σε 
σχέση με τον καρκίνο του παχέος. 

Η αξιολόγηση των δεδομένων μπορεί να συντελέσει και να ενισχύσει στην κατανόηση της 
επιρροής των προδιαθεσικών παραγόντων στον προσυμπτωματικό έλεγχο για εμφάνιση 
καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς και να συμβάλλει στην πληρέστερη και επιτυχέστερη 
πρόληψη, με απώτερο στόχο την προαγωγή υγείας και την ποιότητα ζωής στον γενικό 
πληθυσμό. 
Ακόμη η έρευνα αυτή στοχεύει να απαντήσει κάποια βασικά ερωτήματα όπως: 

1. Ποια είναι τα δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά των ληπτών 
υπηρεσιών υγείας της Το.Μ.Υ Ρεθύμνου 

2. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος πριν την επίσκεψη στη μονάδα Π.Φ.Υ. (Η 
συχνότητα  διενέργειας του τελευταίου προσυμπτωματικού ελέγχου, πριν 
την επίσκεψη στην μονάδα.) 

3. Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών, ατομικών και 
κληρονομικών παραγόντων στην διενέργεια του προσυμπτωματικού ελέγχου.  

4. Σε τι ποσοστό μπορεί να επηρεάσει ο οικογενειακός ιατρός ή ο νοσηλευτής 
την επιλογή ενός ανθρώπου για τη διεξαγωγή της κολονοσκόπησης 
(διεξαγωγή κολονοσκόπησης μετά από τη σύσταση του Ιατρού, του 
νοσηλευτή και συντονισμένη σύσταση ιατρού και νοσηλευτή).Πως 
επηρεάζεται η διενέργεια προληπτικού ελέγχου από την επισκεψιμότητα 
στον οικογενειακό ιατρό. 

5. Η επιμέλεια για προσυμπτωματικό έλεγχο για εμφάνιση καρκίνου του 
μαστού ή καρκίνο του προστάτη και κατά πόσο βρίσκεται σε αναλογία  με τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο για εμφάνιση καρκίνου του παχέος. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ 
Σχεδιασμός Μελέτης 
 Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε άντληση δεδομένων με έρευνα αρχείου. Βάση 

δεδομένων αποτέλεσαν οι κάρτες υγείας των εγγεγραμμένων της 1ης Το.Μ.Υ. Ρεθύμνου. 
 Το δείγμα ελήφθη από το αρχείο εγγεγραμμένων του οικογενειακού ιατρού με 

συστηματική δειγματοληψία. Από τον κατάλογο των 1331 ατόμων επιλέχθηκε κάθε 2η 
εγγραφή, με αλφαβητική ταξινόμηση του μητρώου εγγραφών με βάση το επίθετο. Κάθε 
εγγραφή που δεν πληρούσε κάποιο από τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη, 
απορρίπτονταν και ακολουθούσε η ακριβώς επόμενη εγγραφή. 

 Συγκεντρωτικά, η επιλογή του δείγματος πληρεί τα εξής κριτήρια: 

 Άντρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών 

 Υπάρχει η καρτέλα υγείας ασθενούς στην μονάδα 

 Έχουν κάνει τουλάχιστον 2 επισκέψεις στον οικογενειακό τους ιατρό. 

 Δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του παχέος. Εξαίρεση αποτελούν όσοι δεν 
γνώριζαν ότι είχαν νοσήσει από καρκίνο του παχέος. 

 Έγινε επιλογή  λήψεως ιστορικού ενός Νοσηλευτή. 
  Άτομα που δεν είχαν πραγματοποιήσει επίσκεψη στον οικογενειακό τους ιατρό τους 

τελευταίους 6 μήνες, έγινε επικαιροποίηση απαραίτητων πληροφοριών για την έρευνα 
με προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία. 

Πίνακας 1. 
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 Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, καταγράφηκαν στο πρόγραμμα Microsoft Office Excel 
2010. 
 Η επεξεργασία και η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων έγινε με το 
πρόγραμμα SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, έκδοση 25.0. Armonk, NY: IBM Corp) για 
την διεξαγωγή συμπερασμάτων και τη συσχέτιση των διαφόρων παραμέτρων. 
 Η πρόσβαση στα προσωπικά ιατρικά αρχεία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 
εξασφαλίστηκε μετά από έγκριση από τον Συντονιστή της Το.Μ.Υ Ρεθύμνου και από την 7 η 
ΥΠΕ. 
 Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας, λήφθηκαν υπόψιν οι βασικές 

αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή του 
περιορισμού του σκοπού, δεν απέκλεισε την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον πρόκειται για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς 
προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 1, του Γ.Κ.Π.Δ.  
Η Αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων τηρήθηκε με τη συλλογή των απολύτως 
απαραιτήτων δεδομένων που απαιτούνταν για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης 
μελέτης. Η δοκιμαστική καταγραφή και ανάλυση των πληροφοριών, προς αποφυγή 
πιθανών ανακριβειών, εξασφάλισε την Αρχή της ακρίβειας. Πραγματοποιήθηκε 
κωδικοποίησή των προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το 
εκάστοτε άτομο (ονοματεπώνυμο, Ά.Μ.Κ.Α., διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) με 
κωδικό όνομα-αριθμό όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή του δείγματος. Επίσης λήφθηκαν 
τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης των δεδομένων και της αποκλειστικής προσβασιμότητας 
από τους ερευνητές. Επισφραγίστηκε λοιπόν και η Αρχή της ακεραιότητας και της 
εμπιστευτικότητας.  
Η διατήρηση των δεδομένων στα 2 έτη μετά από τη συλλογή τους, επικυρώνει την 
διασφάλιση της αρχής καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας 
«καθορισμός της περιόδου αποθήκευσης». 

 

Χώρος διεξαγωγής 
Πληθυσμός Μελέτης 
Ο Δήμος Ρεθύμνου όπως προαναφέρθηκε έχει πληθυσμό 55.525 κάτοικους και διαθέτει 1 
Τοπική Μονάδα Υγείας, με αριθμό ευθύνης πληθυσμού 8.107 με βάση την υπάρχουσα 
στελέχωση της Μονάδας από τις 2/2/2018 έως και τις 16/12/2019. Η επιλογή του 
συγκεκριμένου Δήμου στηρίχτηκε στην πολύπλευρη σύσταση του καθώς περιλαμβάνει 
αστικά και αγροτικά κέντρα ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι  κάτοικοι του Δήμου ασχολούνται 
κυρίως με την αγροτική καλλιέργεια και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, είτε ως κύρια 
πηγή εισοδήματος είτε ως δευτερεύουσα και  με τον τουριστικό κλάδο. Οι εγγεγραμμένοι 
μιας Το.Μ.Υ είναι αποκλειστικά κάτοικοι του οικείου Δήμου και αποτελούν υγιή και 
πάσχοντα πληθυσμό. Η επιλογή της Τοπικής Μονάδα Υγείας ως πληθυσμό μελέτης, 
αποτέλεσε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της ευρύτερης κοινότητας καθώς 
περιλαμβάνει το 1/5 των κάτοικων του Δήμου Ρεθύμνου.  
 

Συμμετέχοντες 
Απαραίτητο κριτήριο εισαγωγής στη μελέτη ήταν η ύπαρξη καρτέλας υγείας ασθενούς, από 
την οποία  έγινε η εξαγωγή των δεδομένων. Ο συνολικός αριθμός ατόμων όπου υπήρχε 
αρχείο με καταγεγραμμένες πληροφορίες για την υγεία τους, ήταν 4191 άτομα που 
αντιστοιχεί στο 51,7% επί του συνόλου. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο κατά του 
καρκίνου του παχέος, που αναφέρονται αναλυτικά στην εισαγωγή, καθορίστηκε  το 
ηλικιακό φάσμα σε άτομα άνω των 40 ετών και συμπεριέλαβε και τα δύο φύλα. 
Με τα κριτήρια αποκλεισμού εξαιρούνται από το δείγμα τα άτομα που έχουν ατομικό 
ιστορικό καρκίνου του παχέος, διότι έχουν ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο διεξαγωγής μιας 
δοκιμασίας διαλογής προσυμπτωματικού ελέγχου, και δεν έχει νόημα ο προσυμπτωματικός 
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έλεγχος για εμφάνιση καρκίνου του παχέος. Εξαίρεση αποτέλεσαν όσοι είχαν νοσήσει αλλά 
δεν γνώριζαν ότι είχαν καρκίνο του παχέος. Συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των ατόμων 
που διερευνήθηκαν για τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς ο ίδιος ο  
ενδιαφερόμενος δεν είχε επίγνωση για την προϋπάρχουσας κατάσταση της υγείας του, 
παρότι γνώριζε το οικογενειακό περιβάλλον του. 
Άτομα με θετικό κληρονομικό ιστορικό για εμφάνιση καρκίνου του παχέος, δεν 
εξαιρέθηκαν από τη μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του 
παχέος. Τα συγκεκριμένα άτομα ανήκουν στην κατηγορία αυξημένης επικινδυνότητας 
εμφάνισης καρκίνου του παχέος. 
Η επισκεψιμότητα στον οικογενειακό ιατρό, στα πλαίσια του follow up, αποτέλεσε  κριτήριο 
εισαγωγής στη μελέτη. Προκειμένου να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της σύστασης, 
χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο επισκέψεις στον ιατρό. Κατά την πρώτη επίσκεψη να είχε 
πραγματοποιηθεί  η σύσταση για κολονοσκόπηση και κατά την δεύτερη να είχε γίνει ο 
επανέλεγχος και η ταυτοποίηση της υλοποίησης του προγραμματισμένου ελέγχου. 

 

Μεταβλητές 

Για το ερευνητικό ερώτημα 1, που αφορούσε την περιγραφική στατιστική των 
δημογραφικών, ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του δείγματος, 
καταγράφηκαν ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές. Ομοίως καταγράφηκαν 
ποσοτικές και κατηγορικές μεταβλητές για το ερευνητικό ερώτημα 2, σχετικά με το 
screening κολονοσκόπησης στην κοινότητα, με σημείο αναφοράς την πρώτη τους 
επίσκεψη στη μονάδα. 

Για την διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών, ατομικών και κληρονομικών 
παραγόντων(εκθέσεις) στην διενέργειας του προσυμπτωματικού ελέγχου(έκβαση), οι 
εκθέσεις ήταν  και δυνητικοί συγχυτικοί παράγοντες. 

Η συσχέτιση της σύστασης του οικογενειακού ιατρού ή του νοσηλευτή(εκθέσεις) με 
την επιλογή ενός ανθρώπου για τη διεξαγωγή της κολονοσκόπησης(έκβαση), 
συμπεριέλαβαν ως πιθανό τροποποιητικό παράγοντα την επισκεψιμότητα στον 
Οικογενειακό Ιατρό καθώς και τον προγραμματισμό για κολονοσκόπηση.  

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά την επιμέλεια για προσυμπτωματικό 
έλεγχο για εμφάνιση καρκίνου του μαστού ή καρκίνο του προστάτη(έκθεση) και κατά 
πόσο βρίσκεται σε αναλογία  με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για εμφάνιση 
καρκίνου του παχέος(έκβαση). 

 

Πηγές δεδομένων 
Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν, ταξινομήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες σε αναλογία με 
τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν έτσι όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Η πρώτη κατηγορία περιέχει τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Περιλήφθηκαν 
η ηλικία, το φύλο, η διαμονή σε αστικού ή αγροτικού τύπου κατοικία, η οικογενειακή 
κατάσταση, η διαμονή, η ύπαρξη εργασίας ή ανεργίας, η εποχικότητα της εργασίας καθώς 
και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  
Στη δεύτερη κατηγορία καταγράφηκαν πληροφορίες που σχετιζόντουσαν με την επίσκεψη 
ενός ατόμου στη μονάδα και αφορούσαν 

 Το σύνολο επισκέψεων στον οικογενειακό ιατρό 
 την σύσταση για προσυμπτωματικό έλεγχο κατά του καρκίνου του παχέος από 

επαγγελματίες υγείας της συγκεκριμένης μονάδας Π.Φ.Υ 
 την διεξαγωγή της κολονοσκόπησης μετά από τη σύσταση των επαγγελματιών 

υγείας και τον χρονικό προσδιορισμό πραγματοποίησης της κολονοσκόπησης μετά 
από τη σύσταση με μονάδα καταγραφής το ημερολογιακό έτος. 

 Τα αποτελέσματα της κολονοσκόπησης 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
ΦΥΛΟ             

ΑΝΤΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ           
ΗΛΙΚΙΑ             

40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 +     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ             
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ         
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ             

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΟ-
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ           
0 ΜΗΝΕΣ 6ΜΗΝΕΣ 12ΜΗΝΕΣ         

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ           

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΑΓΑΜΟΣ/Η ΧΗΡΟΣ/ΧΗΡΑ 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/

Η 
      

ΔΙΑΜΟΝΗ             

ΜΟΝΟΣ/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑ 

  

ΚΑΤΟΙΚΙΑ             
ΑΣΤΙΚΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ            

Β.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ           
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟ           

2 ΕΩΣ 5 6 ΕΩΣ 9 10 ΕΩΣ 13 14 ΕΩΣ 17 18 +     
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟ   

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΑΠΌ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ   

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΑΣΗ    

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΑΣΗ      

2018- 2020 2021-2023 2024-2026 2027+       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΑΣΗ       

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗ Ca ΠΑΧΕΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΒΙΟΨΙΑ (-)   

Γ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ           
ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ           

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ           

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ …………..         
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ        

ΝΑΙ ΌΧΙ           
 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ( ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2020)    

0 1 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 5 5 ΕΩΣ 10 >10   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ       

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗ Ca ΠΑΧΕΟΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΒΙΟΨΙΑ (-)   
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΗ   

ΝΑΙ ΌΧΙ           
Δ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ           
ΥΠΑΡΞΗ ΑΤΟΜΟΥ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ     

ΝΑΙ ΌΧΙ           
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ     

ΝΑΙ ΌΧΙ           
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Το τρίτο τμήμα αφορούσε την καταγραφή του ατομικού ιστορικού κατά την πρώτη 
επίσκεψη ενός ατόμου στην συγκεκριμένη Μονάδα. Έγινε άντληση πληροφοριών για 
ύπαρξη χρόνιου νοσήματος, ύπαρξη συννοσηρότητας, καθορισμός συνολικού αριθμού 
παθήσεων, η τελευταία κολονοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε με αναφορά στο έτος 
υλοποίησης της και των αποτελεσμάτων της καθώς και ο προληπτικός έλεγχος για καρκίνο 
του μαστού ή του προστάτη.  
Από το κληρονομικό ιστορικό που είναι και το τελευταίο τμήμα, εκμαιεύτηκαν οι 
πληροφορίες για συγγενείς με πρώτου βαθμού συγγένειάς που είχαν νοσήσει από καρκίνο 
του παχέος και το γεγονός απώλειας τους λόγω του καρκίνου του παχέος. 
 

Συστηματικά σφάλματα  
Προκειμένου να ενισχυθεί η ομοιομορφία της καταγραφής των δεδομένων και να 
ελαχιστοποιηθεί το συστηματικό σφάλμα πληροφορίας, έγινε τυχαία επιλογή μελέτης, ενός 
μόνο οικογενειακού ιατρού από τους τέσσερις που διαθέτει συνολικά η Μονάδα, προς 
διερεύνηση του αρχείου καταγραφής υγείας των εγγεγραμμένων ανθρώπων σε αυτόν.  
Πραγματοποιήθηκε προκαταρτική  δειγματοληψία και έρευνα για 22 άτομα προκειμένου 
να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα και να περιοριστούν. 
Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην καταγραφή των πληροφοριών των εγγεγραμμένων 
από το νοσηλευτικό προσωπικό. Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στη συλλογή των 
δεδομένων, τέθηκε ακόμα ένα κριτήριο επιλογής, ενός από τους δύο Νοσηλευτές της 
Μονάδας. Ο κύριος ερευνητής είχε την εξειδίκευση του Νοσηλευτή και εργαζόταν στην 
συγκεκριμένη δομή, οπότε επιλέχτηκαν τα ιστορικά υγείας που καταγράφηκαν από τον 
εναπομένοντα Νοσηλευτή, προς αποφυγήν σφάλματος του ερευνητή και αύξηση της 
αξιοπιστίας των αντικειμενικών δεδομένων. 
Τα άτομα τα οποία είχαν να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον οικογενειακό τους ιατρό 
πάνω από 6 μήνες, προσεγγίστηκαν με προσωπική επικοινωνία κατά την επόμενη τους 
επίσκεψη στη μονάδα, με τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση 
των νέων δεδομένων που αφορούν την υγεία τους και σχετίζονταν με την έρευνα. Η 
επιλογή της συστηματικής δειγματοληψίας έναντι της απλής τυχαία δειγματοληψίας έγινε  
διότι μόνο ένας τυχαίος αριθμός απαιτείται, και κατανέμει το δείγμα περισσότερο ομαλά 
επί του πλαισίου του πληθυσμού και προς αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. 
 

Μέγεθος μελέτης 
Ο συνολικός αριθμός του δείγματος που ελήφθη καθορίστηκε στα 452 άτομα εκ του 
αρχικού συνόλου των 8107 ατόμων, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως διαφαίνεται 
στον flow charts-πίνακα 1. 

Στατιστική Ανάλυση 
Το μέγεθος του δείγματος ήταν αρκετά μεγάλο(Ν=452) και χάρη του Κεντρικού Οριακού 
Θεωρήματος, τέθηκε η προϋπόθεση ότι τα δεδομένα ακολουθούσαν την κανονική 
κατανομή και συνεπώς για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικοί 
στατιστικοί έλεγχοι. Πιο συγκεκριμένα : 

 Για την περιγραφική στατιστική ανάλυση έγινε εκτίμηση κατανομής συχνοτήτων 
των χαρακτηριστικών και παρουσίαση με τη χρήση κυκλικών διαγραμμάτων (pie-
charts) και ραβδογραμμάτων (bar-charts). 

 Οι σχετικές συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των ερευνητικών ερωτημάτων έγινε 
μέσω του ελέγχου ανεξαρτησίας χ 2 . Για τους γενικούς ελέγχους χρησιμοποιήθηκαν 
πίνακες συνάφειας (contingency tables) και ο έλεγχος Pearson, 

 Οι δυαδικές μεταβλητές ενδιαφέροντος, συσχετίστηκαν με τη χρήση ελέγχου Fisher, 
τη χρήση Odds Ratio (O.R.) (λόγος σχετικών κινδύνων) και των σχετικών 95% ορίων  
εμπιστοσύνης για το O.R., για να γίνει δυνατή η ποσοτικοποίηση της σύγκρισης. 

 Οι έλεγχοι έγιναν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p-value 0,05%. 
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Αποτελέσματα 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσματα από τα δημογραφικά,  
κοινωνικά, ατομικά και κληρονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη συμμετοχή τους στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο  του παχέος. Στην ανάλυση της 
κολονοσκόπησης ως μέθοδος διαλογής περιλαμβάνονται από το δείγμα 452 ατόμων οι 
έχοντες ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της 
συσχέτισης της σύσταση για προληπτικό έλεγχο κατά του καρκίνου του παχέος από 
τον ιατρό και τον νοσηλευτή με την πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων του 
προσυμπτωματικού ελέγχου καθώς και τα αποτελέσματα της συσχέτισης της 
συμμετοχής στο προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του παχέος και της τακτικής 
συμμετοχής     στο screening για τον καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες και του 
προστάτη για του άνδρες. 
 

1. Παρουσίαση χαρακτηριστικών εγγεγραμμένων του δείγματος 

Παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν τα δημογραφικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά του  δείγματος, την ύπαρξη χρόνου νοσήματος και συν νοσηρότητας. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά δείγματος (Ν=452)   

Μεταβλητές Συχνότητα (Ποσοστό)   

Ηλιακές Τάξεις (χρόνια)     

40 - 49 7 ( 1,5%)   

50 -59 38 (8,4%)   

60 - 69 135 (29,9%)   

70 - 79 154 (34,1%)   

80 + 118 (26,1%)   

Φύλο     

Άνδρας 192(42,5%)   

Γυναίκα 260(57,5%)   

Εκπαίδευση     

Πρωτοβάθμια 147(32,5%)   

Δευτεροβάθμια 203(44,9%)   

Τριτοβάθμια 102(22,6%)   

Επάγγελμα     

Αγροτικά  12(2,7%)   

Υπάλληλος γραφείου 68(15%)   

Ελεύθερος επαγγελματίας 43(9,5%)   

Οικιακά 69(15,3%)   

Συνταξιούχος 204(45,1%)   

Άνεργος 12(2,7%)   

Ξενοδοχοϋπάλληλος 44(9,7%)   

Εποχικότητα εργασίας ( μήνες)   

0 213(47,1%)   
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6 55(12,2%)   

12 184(40,7%)   

Οικογενειακή κατάσταση     

Έγγαμος 326(72,1%)   

Άγαμος 31(6,9%)   

Χήρος 62(13,7%)   

Διαζευγμένος 33(7,3%)   

Διαμονή     

Μόνος 68(15,0%)   

Σύντροφο 179(39,6%)   

Παιδιά 43(9,5%)   

Γονείς 15(3,3%)   

Σύντροφο και παιδιά 147(32,5%)   

Κατοικία     

Αστική  291(64,4%)   

Αγροτική 161(35,6%)   

 

Όσον αφορά το φύλο, το 42,5% ήταν άντρες και το 57,5% ήταν γυναίκες. Η ποσοστιαία 

κατανομή του δείγματος με βάση το χαρακτηριστικό της ηλικίας τους ανά ηλικιακή 

κατηγορία ήταν η εξής: το 1,5% του δείγματος ήταν 40-49 ετών, το 8,4% άνηκε στην 

ηλικιακή κατηγορία των 50-59 ετών, το 29,9% ήταν  60-69 ετών, το 34,1% είχαν ηλικία 

70-79  και το 26,1% είχε ηλικία άνω των 79 ετών. 

Από τους εγγεγραμμένους του δείγματος το 32,5% έχουν ολοκληρώσει την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 44,9% ολοκλήρωσαν την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και το 22,6% δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια ανώτερη σχολή (ΑΕΙ-ΤΕΙ).  

Όσον αφορά την κατανομή με βάση το επάγγελμα, το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος, 45,1%, ήταν συνταξιούχοι. Ακολουθούν με ποσοστό 15.3% όσοι είχαν 

δηλώσει οικιακά και με ποσοστό 15% όσοι ήταν Υπάλληλοι γραφείου. Οι 

ξενοδοχοϋπάλληλοι με ποσοστό 9,7% και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυμαίνονται στο 

9,5%. Το 2,7% δήλωσαν άνεργοι κατά την πρώτη τους επίσκεψη στην μονάδα, 

παρόμοιο με όσους είχαν δηλώσει την αγροτική ενασχόληση ως κύρια εργασία με 

ποσοστό επίσης 2,7%.  

Όσον αφορά την κατανομή με βάση την εποχικότητα της εργασίας, το 47% δεν 

δήλωσαν κάποια εργασία  (μηδέν μήνες εργασίας), ενώ το υπόλοιπο 53% δήλωσε 6 

έως 12 μήνες εργασίας αντίστοιχα. Από το 53% επί του συνόλου, το 77% εργάζεται σε 

συστηματική βάση με συνολική διάρκεια έως και τους 12 μήνες, ενώ το 23% δήλωσε 

εποχιακή εργασία στους 6 μήνες.  

Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, το 72.1% του δείγματος ήταν έγγαμοι, 

το 13,7% είχαν χηρέψει, το 7,3% διαζευγμένοι και μόλις το 6,9% δεν είχαν επιλέξει τον 
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έγγαμο βίο.  

Από το συνολικό αριθμό του δείγματος, το ποσοστό των ατόμων  τα οποία διέμεναν με 

σύντροφο ανήκει στο 39,6% και ακολουθούν όσοι μένουν με σύντροφο και παιδιά με 

ποσοστό 32,5%. Τα άτομα που διέμεναν μόνοι τους, χωρίς κάποιον άλλον άνθρωπο 

στην ίδια κατοικία, ανεξαρτήτου συγγένειας κυμαίνονται στο 15%. Τέλος όσοι 

διαμένουν μαζί με τα παιδιά τους ανήκουν στο ποσοστό 9,5% ενώ ένα ποσοστό 3,3% 

διαμένει με τους γονείς του. Η ποσοστιαία κατανομή του δείγματος με βάση την 

διαμονή τους παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.8 

Όσον αφορά την κατανομή του δείγματος με βάση τον τύπο του κέντρου που 

διέμεναν, το 64% διαμένει σε αστική περιοχή ενώ το 36% σε αγροτική περιοχή.  

Η περιγραφική ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος της 

συγκεκριμένης μελέτης παρέχει μια καλύτερη εικόνα των χαρακτηριστικών των 

ατόμων. Ποσοτικοποιεί τα χαρακτηριστικά αυτά και περιγράφει το δείγμα, δίνοντας 

μια καλύτερη αντίληψη του πληθυσμού-στόχου στον οποίο αναφερόμαστε στη μελέτη 

αυτή και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη κοινότητα των εγγεγραμμένων της Το.Μ.Υ. 

Ρεθύμνου. 

Ατομικά στοιχεία 

Αποτυπώνεται το ποσοστό των ατόμων που έχουν χρόνιο νόσημα. Οι νοσούντες 

αντιστοιχούν στο 90,5% ενώ μόλις το 9,5% θεωρούνται πλήρως υγιείς χωρίς την 

παρουσία κάποιου χρόνιου νοσήματος. Από το σύνολο του δείγματος μόνο το 69,9% 

δήλωσαν ότι πάσχουν από παραπάνω από ένα νόσημα, ενώ το 30,1% δεν παρουσίασε 

κάποια συννοσηρότητα. Όσον αφορά το σύνολο των παθήσεων, το μεγαλύτερο 

ποσοστό φαίνεται να μην έχεις πολλαπλά ταυτόχρονα νοσήματα με μεγαλύτερο 

ποσοστό να κυμαίνεται στις τρείς πρώτες κλάσεις των παθήσεων 1 έως 3 με συνολικό 

ποσοστό 59,3%. 

Τα άτομα που έχουν στο συγγενικό τους περιβάλλον, άτομο με κακοήθεια παχέος 

κατέχουν το ποσοστό 6,6%, ενώ τα συγγενικά άτομα αυτών που έχουν αποβιώσει από 

την συγκεκριμένη πάθηση είναι 29 (6%). 

Από το σύνολο του δείγματος φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει 

πραγματοποιήσει κάποιον προληπτικό έλεγχο κατά του καρκίνο του μαστού/ 

προστάτη με ποσοστό 94,7%. 

 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 

Ατομικά Χαρακτηριστικά δείγματος (Ν=452)   

Μεταβλητές 
Συχνότητα 
(Ποσοστό) 

  

Χρόνιο Νόσημα     

Ναι 409(90,5%)   

Όχι 43(9,5%)   

Συννοσηρότητα     

Ναι 316(69,9%)   

Όχι 136(30,1%)   

Σύνολο Παθήσεων     

0 43(9,5%)   

1 93(20,6%)   

2 93(20,6%)   

3 82(18,1%)   

4 73(16,2%)   

5 41(9,1%)   

6 21(4,6%)   

7 4(0,9%)   

8 1(0,2%)   

9 1(0,2%)   

Συγγενής με καρκίνο παχέος     

Ναι 30(6,6%)   

Όχι 422(93,4%)   

Απώλεια συγγενή από καρκίνο παχέος   

Ναι 27(6,0%)   

Όχι 425(94,0%)   

Έλεγχος για καρκίνο Μαστού ή Προστάτη    

Ναι 428(94,7%)   

Όχι 24(5,3%)   

 

2. Συμμετοχή στο Screening για τον καρκίνο του παχέος 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν επισκεφτούν την συγκεκριμένη δομή, μόλις το 

43,4% είχε υποβληθεί σε κάποιον προσυμπτωματικό έλεγχο κατά του καρκίνου του 

παχέος, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ το υπόλοιπο 56,6% δεν 

είχε κάνει ποτέ κάποιον έλεγχο. Από τα 196 άτομα που είχαν πραγματοποιήσει 

κολονοσκόπηση πριν την επίσκεψη στη Μονάδα, το ποσοστό που είχε αρνητικά 

αποτελέσματα για εμφάνιση κακοήθειας κυμαίνεται στο 70,9%. Ακολουθούν η 

πολυποδεκτομή με αρνητική βιοψία για κακοήθεια με ποσοστό 26%, η 

πολυποδεκτομή χωρίς να έχουν αναφέρει κάποιο αποτέλεσμα πιθανής βιοψίας με 

ποσοστό 2% και τέλος υπήρχαν 2 άτομα που είχαν εμφανίσει καρκίνο του παχέος και 

δεν γνώριζαν όμως ότι νοσούν με ποσοστό 1%. 
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Screening Καρκίνου του Παχέος   

Μεταβλητές Συχνότητα (%)   

Προηγούμενη κολονοσκόπηση     

Ναι 196(43,4%)   

Όχι 256(56,6%)   

Αποτελέσματα κολονοσκόπησης   

Αρνητική 139(30,8%)   

Πολυποδεκτομή 4(0,9%)   

Πολυποδεκτομή & Βιοψία 
αρνητική 

51(11,3%)   

Καρκίνος Παχέος* 2(0,4%)   

Ελλείψεις 256(56,6%)   

Τελευταία κολονοσκόπηση**   

0 256(56,6%)   

1 117(25.9%)   

2-3 49(10,8%)   

4-5 19(4,2%)   

5-10 6(1,3%)   

10+ 5(1,1%)   

Σύνολο 452 (100%)   
*καρκίνος του παχέος τα περιστατικά που δεν γνώριζαν ότι νοσούν. 

** πραγματοποίηση πριν από πόσα έτη σε σχέση με τις 26/12/2019 

 

Η συχνότητα της τακτικότητας του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του παχέος, 

αναδεικνύεται από το έτος πραγματοποίησης της τελευταίας κολονοσκόπησης. 

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και περιγραφική ανάλυση της τελευταίας κολονοσκόπησης. 

Δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή με 6 κλάσεις που αφορούσαν τα αναδρομικά έτη όπου 

έγινε η τελευταία κολονοσκόπηση. Έτος αναφοράς ήταν  πάντα το έτος διεξαγωγής της 

έρευνας, το τέλος του έτους 2019. Ως τιμή 0 ορίστηκε η μη ύπαρξη κολονοσκόπησης, ενώ οι 

κολονοσκοπήσεις που έγιναν μέσα στο τελευταίο έτος, ορίστηκαν στην τιμή 1. 

Παρατηρείται  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 25,9% είχε πραγματοποιήσει κολονοσκόπηση 

πριν από έναν χρόνο, ενώ όσο παρέρχεται αναδρομικά ο χρόνος παρατηρείται μείωση των 

περιπτώσεων της τελευταίας κολονοσκόπησης, με τα 2-3 έτη να κατέχουν 10,8%. Η 

μικρότερη συχνότητα παρατηρείται  πάνω από 5 έτη με ποσοστό 1,3% και πάνω από 10 έτη 

με ποσοστό 1,1%. 
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Η συχνότητα της τελευταίας κολονοσκόπησης ανά έτος 

 

 

3. Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών και ατομικών 
παραγόντων στην διενέργεια του προσυμπτωματικού ελέγχου 

 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος για τη συσχέτιση της  υποβολής σε κολονοσκόπηση με τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος από τον οποίο προέκυψε ότι τα περισσότερα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν επηρεάζει  στατιστικά σημαντικά το 

ποσοστό των ατόμων που είχαν κάνει κολονοσκόπηση πριν την πρώτη τους 

επίσκεψη στη δομή. Άξιο αναφοράς είναι η συσχέτιση κολονοσκόπησης με το 

επάγγελμα, όπου παρατηρείται μία αύξηση στην πραγματοποίηση κολονοσκόπησης 

από άτομα που είναι συνταξιούχοι με ποσοστό 23% ενώ ακολουθούν όσοι δήλωσαν 

οικιακά και οι υπάλληλοι γραφείου.  

Από τη συσχέτιση του προσυμπτωματικού ελέγχου με την οικογενειακή κατάσταση 

φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 31,2%, το συγκεντρώνουν οι έγγαμοι, ενώ τα 

άτομα που δεν έχουν βιώσει τον έγγαμο βίο ή έχουν βιώσει κάποιου είδους απώλειας  

του συντρόφου τους έχουν μικρότερα ποσοστά διεξαγωγής κολονοσκόπησης, με 

συνολικό ποσοστό μόλις 12,2% επί του συνόλου. 

Όσον αφορά την ηλικία, παρατηρείται ότι τα πιο νεαρά άτομα κάτω των 60 ετών δεν 

επιλέγουν να κάνουν κολονοσκόπηση, με συνολικό ποσοστό 8,2% (40 – 59 ετών). Οι  

ηλικίες που φαίνεται να έχουν κάνει κολονοσκόπηση αφορούν κυρίως άτομα άνω 

των 60 ετών με ποσοστά 11,1% για τις ηλικίες 60-69 ετών, 15,5% για τις ηλικίες 70-

79 ετών και άνω των 80 με ποσοστό 15%. 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

24 

Πραγματοποίηση κολονοσκόπησης      

Μεταβλητές n (%)  p-values 

  Συμμετοχή   

  Ναι (%) Όχι (%)   

Ηλιακές Τάξεις( χρόνια)       
40 - 49 2 (0,4%) 5 (1,1%) <0,001 
50 -59 6 (1,3%) 32 (7,1%)   
60 - 69 50 (11,1%) 85 (18,8%)   
70 - 79 70 (15,5%) 84 (18,6%)   
80 + 68 (15%) 50 (11,1%)   
Σύνολο 196 (43,4%) 256 (56,6%)   

Επάγγελμα       

Αγροτικά  5 (1,1%) 7 (1,5%) 0,024 

Υπάλληλος γραφείου 25 (5,5%)  43 (9,5%)   

Ελεύθερος επαγγελματίας 18 (4,0%) 25 (5,5%)   

Οικιακά 29 (6,4%) 40 (8,8%)   

Συνταξιούχος 104 (23%) 100 (22,1%)   

Άνεργος 1 (0,2%) 11 (2,4%)   

Ξενοδοχοϋπάλληλος 14 (3,1%) 30 (6,6%)   

Οικογενειακή κατάσταση       

Έγγαμος 141 (31,2%) 185 (40,9%) 0,019 

Άγαμος 7 (1,5%) 24 (5,3%)   

Χήρος 35 (7,7%) 27 (6%)   

Διαζευγμένος 13 (2,9%) 20 (4,4%)   

Φύλο       

Άνδρας 81 (17,9%) 111 (24,6%) 0,701* 

Γυναίκα 115 (25,4%) 145 (32,1%)   

Εκπαίδευση       

Πρωτοβάθμια 69 (15,3%) 78 (17,3%) 0,104 

Δευτεροβάθμια 77 (17,0%) 126 (2,9%)   

Τριτοβάθμια 50 (11,1%) 52 (11,5%)   

Εποχικότητα εργασίας ( μήνες)       

0 103 (22,8%) 110 (24,3%) 0,074 

6 18 (4%) 37 (8,2%)   

12 75 (16,6%) 109 (24,1%)   

Διαμονή       

Μόνος 29 (6,4%) 39 (8,6%) 0,105 

Σύντροφο 87 (19,2%) 92 (20,4%)   

Παιδιά 22 (4,9%) 21 (4,6%)   

Γονείς 7 (1,5%) 8 (1,8%)   

Σύντροφο και παιδιά 51 (11,3%) 96 (21,2%)   
Κατοικία       

Αστική  126 (27,9%) 165 (36,5%) <1,000* 

Αγροτική 70 (15,5%) 91 (20,1%)   

*Fisher’s extract test    
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Άξιο αναφοράς είναι η συσχέτιση της διενέργειας κολονοσκόπησης με τη νοσηρότητα, όπου 

φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση τόσο με την ύπαρξη χρόνιου 

νοσήματος(p=0,001), όσο και με την συννοσηρότητα (p<0,001*). Από το σύνολο του 

δείγματος το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν χρόνια νοσούντες με ποσοστό 90,5% ενώ οι υγιείς 

με ποσοστό 9,5%. Φαίνεται μια θετική τάση ως προς την ύπαρξη χρόνιου νοσήματος και της 

διεξαγωγής κολονοσκόπησης ( 95% Δ.Ε. (1,68 -8,22), καθώς  το χρόνιο νόσημα λειτουργεί 

ως ευεργετικός παράγοντας για την κολονοσκόπηση με ποσοστό 41,6% έναντι του πλήρως 

υγιούς αριθμού του δείγματος με ποσοστό μόλις 1,8%. Η ύπαρξη ταυτοχρόνως 

περισσοτέρων νοσημάτων φαίνεται να αυξάνει 2,2 φορές την πιθανότητα κάποιος να κάνει 

κολονοσκόπηση. 

Η  κληρονομικότητα φαίνεται επίσης  να έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την υλοποίηση 

της κολονοσκόπησης. Η ύπαρξη ατόμου με πρώτου βαθμού συγγένειας που έχει νοσήσει 

από τον καρκίνο του παχέος φαίνεται να δρα θετικά στην επιλογή διεξαγωγής 

προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του παχέος με Odds ratio 2,2. Στην 

περίπτωση που έχει απεβιώσει συγγενικό πρόσωπο από καρκίνο του παχέος, η πιθανότητα 

να κάνει κάποιος κολονοσκόπηση αυξάνεται κατά 3,3%. 

 

Πραγματοποίηση κολονοσκόπησης        

Μεταβλητές 

Fisher 's p-

values 
Odds Ratio  95% C. I. 

Χρόνιο Νόσημα 0,001 3,722 (1,69 - 8,22) 

Συννοσηρότητα <0,001 2,231 (1,45 - 3,42) 

Συγγενής με καρκίνο παχέος 0,004 3,293 ( 1,47 - 7,36) 

Απώλεια συγγενή από καρκίνο παχέος <0,001 5,000 (1,98 - 12,64) 

Έλεγχος για καρκίνο Μαστού ή Προστάτη  0,001 5,749 (1,69 - 19,56) 

 
 

4. Σύσταση για προσυμπτωματικό έλεγχο και κολονοσκόπηση 

Τα άτομα του δείγματος (Ν=452) φαίνεται να έλαβαν σύσταση για προσυμπτωματικό 

έλεγχο κατά του καρκίνου του παχέος από τους επαγγελματίες υγείας σε μεγάλο βαθμό. 

Πιο συγκεκριμένα η σύσταση από τον Οικογενειακό ιατρό κυμαίνεται σε ποσοστό 82,1% και 

η σύσταση που έλαβαν από τον Νοσηλευτή σε ποσοστό 88,5%. Τα άτομα που 

πραγματοποίησαν τελικά κολονοσκόπηση κάποια στιγμή μέχρι το 2020, μετά από την 

επίσκεψη στη Μονάδα αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 13,1% , ενώ το 86,9% δεν προέβη σε 

κανέναν προληπτικό έλεγχο.  
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Η σύσταση του Οικογενειακού ιατρού και του Νοσηλευτή της μονάδας είχε μεταφραστεί 

και ως προγραμματισμός επαναληψιμότητας της κολονοσκόπησης  σε έτος ανά περίπτωση. 

Έγινε εκτίμηση της  συχνότητας του προγραμματισμού με ταξινόμηση επανάληψης ανά 2 

έτη. Η συχνότητα διεξαγωγής κολονοσκόπησης μετά από σύσταση, με βάση αναφοράς το 

τέλος του έτος 2019 που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ήταν 59 περιστατικά 

κολονοσκόπησης. Η συχνότητα για το έτος 2018 – 2020 ήταν 29 τακτικές κολονοσκοπήσεις.  

Χαρακτηριστικά δείγματος (Ν=452)   

Μεταβλητές Συχνότητα (%)   

Σύσταση Ιατρού     

Ναι 371(82,1%)   

Όχι 81(17,9%)   

Σύσταση Νοσηλευτή     

Ναι 400(88,5%)   

Όχι 52(11,5%)   

Σύνολο επισκέψεων σε Ιατρό   

2 -5 146 (32,3%)  

6 - 9 185 (40,9%)  

10 - 13 93 (20,6%)  

14 - 17 18 (4%)  

18+ 10 (2,2%)  

Σύνολο 452 (100%)  

Τακτικός έλεγχος (έτος προγραμματισμού)   

2018 - 2020 29(6,4%)   

2021 - 2023 63(13,9%)   

2024 - 2026 57(12,6%)   

2027+ 64(14,2%)   

Σύνολο 213(47,1%)   

Ελλείψεις 239(52,9%)   

Κολονοσκόπηση μετά σύστασης   

Ναι 59(13,1%)   

Όχι 393(86,9%)   

Αποτελέσματα κολονοσκόπησης 2   

Αρνητική 46(10,2%)   

Πολυποδεκτομή 4(0,9%)   

Πολυποδεκτομή & Βιοψία αρνητική 7(1,5%)   

Καρκίνος Παχέος* 2(0,4%)   

Ελλείψεις 393(86,9%)   

 

Όσον αφορά την κατανομή του τακτικού ελέγχου για καρκίνο του παχέος, διαφαίνεται μια 

αυξητική τάση η συχνότητα στην πάροδο του χρόνου με μέγιστο ποσοστό τακτικότητας 

14,2% για μετά το έτος 2027. Οι περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε καταγραφή 
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προγραμματισμένου επαναληπτικού ελέγχου με την επιλογή της κολονοσκόπησης ως 

μέθοδο διαλογής, αποτελούσαν το 52,95% του δείγματος. 

Η συχνότητα επίσκεψης στον Ιατρό της Μονάδας παρουσιάζει την τακτικότητα των ατόμων 

στον ίδιο επαγγελματία υγείας και τη δυνατότητα του follow up από αυτόν. Από τον αριθμό 

του δείγματος, το 32,3% έχει πραγματοποιήσει 2 έως και 5 επισκέψεις στον Ιατρό τα 

τελευταία 2 χρόνια. Η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στο σύνολο επισκέψεων 6 έως 

και 9 με ποσοστό 40,9%, ενώ άτομα που έχουν κάνει 14 έως και 17 επισκέψεις είναι μόλις 

4% και ομοίως με ποσοστό 2,2% οι άνω των 18 επισκέψεις. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα της συσχέτισης της διεξαγωγής 

κολονοσκόπησης μετά την επίσκεψη στη δομή τόσο με την σύσταση για προσυμπτωματικό 

έλεγχο από τον οικογενειακό ιατρό όσο και με την σύσταση για έλεγχο από τον νοσηλευτή. 

Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία ατόμων που κάνουν 

κολονοσκόπηση, σε σχέση με την σύσταση για από τον οικογενειακό ιατρό (p= 0,045%). Το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει σύσταση από τον Ιατρό σημαίνει πρακτικά και ελάχιστες 

πιθανότητες διεξαγωγής κολονοσκόπησης. Από τα άτομα του δείγματος που δεν έλαβαν 

σύσταση από τον Ιατρό μόνο το 1,1 % συμμετέχει στον προσυμπτωματικό έλεγχο κατά του 

καρκίνου του παχέος. Ομοίως στατιστικά σημαντική διαφορά φαίνεται στην αναλογία 

ατόμων που κάνουν κολονοσκόπηση, σε σχέση με την σύσταση από τον Νοσηλευτή 

(p<0,001). Από τα άτομα που δεν έλαβαν σύσταση από τον Νοσηλευτή, μόνο το 3,8% έκανε 

κολονοσκόπηση. Η σύσταση από τον οικογενειακό Ιατρό  αυξάνει το ενδεχόμενο 

διεξαγωγής κολονοσκόπησης κατά 2,6 φορές, σε σχέση με τα άτομα που δεν έλαβαν 

σύσταση, ενώ η σύσταση από το νοσηλευτή επιδρά αντιστρόφως ανάλογα με μείωση της 

πιθανότητας κατά 0,2. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα της συσχέτισης των επισκέψεων σε 

Οικογενειακό Ιατρό με τη διενέργεια της κολονοσκόπησης. Διαπιστώνεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην αναλογία ατόμων που κάνουν screening παχέος, σε σχέση με τον 

αριθμό ετήσιων επισκέψεων στον Οικογενειακό Ιατρό ((Pearson’s p=0,039). Στις πρώτες 

κλάσεις των επισκέψεων παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά υλοποίησης της 

κολονοσκόπησης με μέγιστη συχνότητα στις επισκέψεις 10 έως 13 με ποσοστό 4,6%.  
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ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΣΤΑΣΗ 
  
  

Μεταβλητές n (%) 
 p-value 

Odds 
Ratio  

95% C. I. 
  Συμμετοχή 

  Ναι Όχι       

Σύσταση Ιατρού           

ΝΑΙ 54(11,9%) 317(70,1%) 0,045* 2,589 (1,002 - 6,694) 

ΌΧΙ 5 (1,1%) 76 (16,8%)       

Σύσταση Νοσηλευτή         

ΝΑΙ 42 (9,3%) 358(79,2%) <0,001* 0,242 (0,125 - 0,468) 

ΌΧΙ 17 (3,8%) 35 (7,7%)       

Σύνολο επισκέψεων σε Ιατρό           

2- 5   14 (3,1%) 132 (29,2%) 0,039     

6 - 9   20 (4,4%) 165 (36,5%)       

10 - 13   21 (4,6%) 72 (15,9%)       

14 - 17   3 (0,7%) 15 (3,3%)       

18+   1 (0,2%) 9 (2%)       

Προηγούμενη κολονοσκόπηση           

Ναι   28 (6,2%) 168 (37,2%) 0,573*     

Όχι   31 (6,9%) 225 (49,8%)       

Αποτελέσματα προηγούμενης κολονοσκόπησης       

Αρνητική   13 (6,6%) 126 (64,3%) 0,006     

Πολυποδεκτομή 2 (1,0%) 2 (1,0%)       

Πολυποδεκτομή & Βιοψία (-) 12 (6,1%) 39 (19,9%)       

Καρκίνος Παχέος 1 (0,5%) 1 (0,5%)       

*Fisher’s extract test      

 

Σύσταση για κολονοσκόπηση και προγραμματισμός 

Η διερεύνηση της συσχέτισης της τακτικότητας διεξαγωγής κολονοσκόπησης ανά έτος με 

την ύπαρξη προηγούμενης κολονοσκόπησης καθώς και με τα αποτελέσματα της 

κολονοσκόπησης αυτής, δίνει στατιστικά σημαντική σχέση με p<0,001 και για τις δύο 

περιπτώσεις. Άξιο λόγου είναι η αναφορά της πολυποδεκτομής με αρνητική βιοψία για 

κακοήθεια ως αποτέλεσμα της κολονοσκόπησης, που φαίνεται να επηρεάζει την 

τακτικότητα της κολονοσκόπησης κυρίως στα έτη προγραμματισμού 2021 έως και 2026. 

Μια αρνητική απάντηση στην κολονοσκόπηση φαίνεται να έχει αυξητική τάση στην πάροδο 

του της διάρκειας του προγραμματισμού με μέγιστο ποσοστό επαναληψημότητας από το 

2017 και μετά. Η σύσταση για κολονοσκόπηση από έναν επαγγελματία υγείας φαίνεται να 

επηρεάζει στατιστικά τον προγραμματισμό διεξαγωγής κολονοσκόπησης. Μετά από 

σύσταση Ιατρού, προγραμματίστηκαν συνολικά 185 περιπτώσεις προσυμπτωματικού 

ελέγχου (86,9%) και μετά από τη σύσταση του Νοσηλευτή, προγραμματίστηκαν συνολικά 

193  κολονοσκοπήσεις (90,6%). 
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Προγραμματισμός Κολονοσκόπησης   
    

    

Μεταβλητές Έτος Pearson 
p-values 

    2018-2020 2021-2023 2024 - 2026 2027+ Σύνολο  

Σύσταση Ιατρού             

ΝΑΙ 27 (2,7%) 51 (23,9%) 45 (21,1%) 62 (29,1%) 185 (86,9%) 0,009 

ΌΧΙ 2 (0,9%) 12 (5,6%) 12 (5,6%) 2 (0,9%) 23 (13,1%)   

Σύσταση Νοσηλευτή           

ΝΑΙ 23 (10,8%) 50 (23,5%) 57(26,8%) 63 (29,6%) 193 (90,6%) <0,001 

ΌΧΙ 6 (2,8%) 13 (6,1%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 20 (9,4%)   

Σύνολο επισκέψεων 
σε Ιατρό 

            

2 -5    5 (2,3%) 23 (10,8%) 19 (8,9%) 21 (9,9%) 68 (31,9%) 0,156 

6 - 9   14 (6,6%) 18 (8,5%) 28 (13,1%) 28 (13,1%) 88 (41,3%)   

10 - 13   8 (3,8%) 17 (8,0%) 10 (4,7%) 11 (5,2%) 46 (21,6%)   

14 - 17   2 (0,9%) 3 (1,4%) 0 (0,0%) 4 (1,9%) 9 (4,2%)   

18+   0 (0,0%) 2 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (0,9%)   

Προηγούμενη κολονοσκόπηση           

Ναι   17 (8,0%) 42 (19,7%) 53 (24,9%) 56 (26,3%) 168 (78,9%) <0,001 

Όχι   12 (5,6%) 21 (9,9%) 4 (1,9%) 8 (3,8%) 45 (21,1%)   

Αποτελέσματα προηγούμενης κολονοσκόπησης       

Αρνητική   12 (7,1%) 22 (13,1%) 30 (17,9%) 52 (31,0%) 116 (69,0%) <0,001 

Πολυποδεκτομή 0 (0,0%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 3 (1,8%)   

Πολυποδεκτομή & 
Βιοψία (-) 

4 (2,4%) 18 (10,7%) 21 (12,5%) 4 (2,4%) 47 (28,0%)   

Καρκίνος Παχέος 1 (0,6%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 2 (1,2%)   

*Fisher’s extract test             

 

 

5. Προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού ή του προστάτη και 

κολονοσκόπηση 

 

Στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου, έγινε συσχέτιση του προσυμπτωματικού 

ελέγχου παχέος με τον προληπτικό έλεγχο κατά του καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες ή 

του προστάτη για τους άνδρες. Από το πλήθος του δείγματος που ελήφθη, τα άτομα που 

έχουν προβεί σε προληπτικό έλεγχο κατά του μαστού ή του προστάτη κυμαίνονται σε 

ικανοποιητικό ποσοστό 94,7%,έναντι του 5,3% που δεν προέβη σε έλεγχο. (πίνακας 4.12) 

Στατιστικά σημαντική φαίνεται να είναι η συγκεκριμένη συσχέτιση (p=0,001), καθώς η 

δευτερογενής πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού ή του προστάτη φαίνεται να αυξάνει 

κατά 5,7 φορές την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί προληπτικός έλεγχος κατά του 

καρκίνου του παχέος. Τέλος ένα ποσοστό 4,6% επί του συνόλου, φαίνεται να μην έχει κάνει 

κανέναν έλεγχο, ούτε για τον καρκίνο του παχέος, αλλά ούτε και για τον καρκίνο του 

μαστού ή του προστάτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 
 

Συσχέτιση προληπτικού ελέγχου του παχέος με προληπτικό έλεγχο του μαστού ή του 
προστάτη 

  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΕΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Fisher's 

Exact 
Test 

Odds 
Ratio 

95% C.I. 

ΝΑΙ ΌΧΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΜΑΣΤΟΥ 
Η΄ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

ΝΑΙ 42,7% 52,0% 94,7% 0,001 5,749 (1,69-19,56) 

ΌΧΙ 0,7% 4,6% 5,3% 

  ΣΥΝΟΛΟ 43,4% 56,6% 100,0% 
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Συζήτηση 

Αποτελέσματα-κλειδιά 
Η διερεύνηση των δραστηριοτήτων σχετικά με την δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του 
παχέος εντέρου στον πληθυσμό ευθύνης μίας Τοπικής Μονάδας Υγείας όπως αναμενόταν 
έδωσε πληροφορίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς και την αποτελεσματικότητα 
της σύστασης για διαγνωστικό προληπτικό έλεγχο για εμφάνιση καρκίνου του παχέος 
εντέρου. Η συλλογή δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από μια δομή με 
προκαθορισμένο πληθυσμό αναφοράς, θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την 
αναθεώρηση της υπάρχουσας πολιτικής στρατηγικής απέναντι στον προληπτικό έλεγχο. Σε 
συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος υγείας, για την 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ανθρώπων από επαγγελματίες υγείας, θα ενισχυθεί η 
πεποίθηση και η κουλτούρα της κοινωνίας για την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου. 

 
Περιορισμοί 
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε τον μόνιμο πληθυσμό  του Δήμου Ρεθύμνου. 
Διαπιστώνεται λοιπόν ο Γεωγραφικός περιορισμός ελέγχου στον συγκεκριμένο Δήμο και 
ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές διαφοροποιήσεις στις υπόλοιπες περιοχές Ελλάδος. 
Διαφοροποίηση στη σύσταση των επαγγελματιών υγείας για την διεξαγωγή 
προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του παχέος καθώς και διαφορετική 
αντίληψη και συμπεριφορά απέναντι στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του 
Παχέος, συνεπάγεται ενδεχόμενες αλλαγές στα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Το μεγαλύτερο μέρος συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την έξαρση μιας 
νέας πανδημίας του ιού Sars-Cov2. Η Το.Μ.Υ Ρεθύμνου εκείνη την χρονική περίοδο, προς 
αποφυγή πιθανής διασποράς στην κοινότητα ενίσχυσε το θεσμό της τηλεϊατρικής, πλην των 
έκτακτων περιστατικών. Διαπιστώθηκε δυσκολία συλλογής και πιθανής διεύρυνσης των 
δεδομένων με τη χρήση κάποιου ερωτηματολογίου, λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της 
πανδημίας του Sars-Cov2 καθώς και της επαλήθευσης συλλογής δεδομένων των ατόμων 
που είχαν να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή πάνω από 6 μήνες. Τα άτομα που 
επαληθεύτηκαν ήταν συνολικά 48 και μόνο ένας από αυτούς είχε προβεί σε 
κολονοσκόπηση και δεν είχε απευθυνθεί στον οικογενειακό του ιατρό.  

 
Ερμηνεία 
Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ότι μια Μονάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ περιλαμβάνει 

λήπτες παροχής υπηρεσιών υγείας με πολύπλευρή σύσταση. Αν και υπήρχε ο περιορισμός 

της ηλικίας, άνω των 40 ετών, επιβεβαιώθηκε η τάση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 

με χρόνια προβλήματα να αναζητούν τον Ιατρό τους για προληπτικό check up.(66) 

Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εδραίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του 

καρκίνου παχέος στη συνείδηση των ατόμων που ανήκουν στις κατηγορίες μέτριου και 

υψηλού κινδύνου. Η κολονοσκόπηση ως μέθοδος διαλογής δεν αποτελεί επιλογή στον 

τακτικό προληπτικό έλεγχο καθώς λιγότερο από τους μισούς κάτοικους του Δήμου 

Ρεθύμνου είχαν υποβληθεί σε αυτήν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 

ποσοστό είναι απογοητευτικό αν αναλογιστεί κανείς το ποσοστό προληπτικού ελέγχου που 

επιτυγχάνουν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  με οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού 

ελέγχου.(33) Ωστόσο φαίνεται μια μειωτική τάση σε σχέση με το ποσοστό που δεν είχε κάνει 

ποτέ προληπτικό έλεγχο για τον ορθοκολικό καρκίνο στην Ελλάδα, που σύμφωνα  με τα 

στατιστικά δεδομένα της Eurostat το 2020 κυμαίνονταν στο 77,3%. 
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Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι το επάγγελμα επηρεάζει την επιλογή κάποιου να κάνει 

κολονοσκόπηση. Οι άνεργοι και όσοι έχουν την αγροτική ενασχόληση ως κύριο επάγγελμα 

έχουν σημαντικά μειωμένο ποσοστό κολονοσκόπησης , σε αντίθεση με όσους δηλώσαν 

συνταξιούχοι, οι οποίοι εμφάνισαν ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα. Ένας ακόμη παράγοντας 

που επηρεάζει την πιθανότητα υποβολής σε κολονοσκόπηση είναι η οικογενειακή 

κατάσταση ενός ανθρώπου. Οι παντρεμένοι εμφάνισαν αυξημένα ποσοστά διενέργειας 

κολονοσκόπησης, ενώ τα άτομα που δεν έχουν βιώσει τον έγγαμο βίο ή έχουν βιώσει 

κάποιου είδους απώλειας  του συντρόφου τους δεν επιλέγουν να κάνουν προληπτικό 

έλεγχο κατά του καρκίνου του παχέος. Όπως αναμένονταν τα άτομα που νοσούν από 

χρόνιο νόσημα όπως και η ύπαρξη ατόμου που πάσχει από ορθοκολικό καρκίνο στο κοντινό 

οικογενειακό του περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν το άτομο αυτό έχει αποβιώσει, αυξάνουν 

το ενδεχόμενο διεξαγωγής τακτικού screening για τον καρκίνο του παχέος. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά ανάλογων μελετών. (35,65,66) 

Ένας από τους αρχικούς στόχους αυτής της έρευνας ήταν ο έλεγχος του κατά πόσον η  

σύσταση του Οικογενειακού Ιατρού και του Νοσηλευτή επηρεάζει την επιλογή κάποιου να 

κάνει κολονοσκόπηση. Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος έλαβαν 

σύσταση τόσο από τον Ιατρό (8 στους 10) όσο και από τον Νοσηλευτή (9 στους 10). Η 

επισκεψιμότητα στον Ιατρό φάνηκε να έχει σχέση με την διενέργεια κολονοσκόπησης, 

πάραυτα, τα άτομα που τελικά επέλεξαν να κάνουν κολονοσκόπηση ήταν αρκετά λιγότερα 

σε σχέση με αυτά που έλαβαν κάποια σύσταση. (64) 

Σε αυτό το σημείο οφείλει να γίνει αναφορά ότι πέραν της σύστασης, υπήρξε χρονικός 

προγραμματισμός για διεξαγωγή ελέγχου κατά του καρκίνου του παχέος, ωστόσο υπήρχε ο 

χρονικός περιορισμός ελέγχου, καθώς το έτος διεξαγωγής αφορά μέλλοντα χρόνο. Οι 

περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε καταγραφή προγραμματισμένου επαναληπτικού ελέγχου με 

την επιλογή της κολονοσκόπησης ως μέθοδος διαλογής, αποτελούσαν σχεδόν το μισό 

αριθμό του δείγματος, δίνονταν μια εικόνα για την ισοζυγισμένη διάθεση των ατόμων να 

προβούν ή όχι στη διαδικασία της κολονοσκόπησης. Η προηγούμενη διεξαγωγή 

κολονοσκόπησης καθώς και τα αποτελέσματα αυτής φαίνεται ότι έχει θετική επίδραση 

στον προγραμματισμό κολονοσκόπησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα 

κολονοσκόπησης φαίνεται θετική γραμμική σχέση με την πάροδο του χρόνου για την 

επανάληψη κολονοσκόπησης, με μέγιστη κατανομή από το 2027 και μετά 

Από τα δεδομένα της έρευνας έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσον η τακτική 

συμμετοχή σε έναν προληπτικό έλεγχο επηρεάζει τη συμμετοχή και σε κάποιον άλλον. 

Κριτήριο επιλογής αποτέλεσε η κατηγορία των κακοηθειών με βάση τη συχνότητα και τη 

θνησιμότητα των  δύο φύλων. Η συσχέτιση υλοποιήθηκε ανάμεσα στον προληπτικό έλεγχο 

κατά του καρκίνου του παχέος και στον προσυμπτωματικό για καρκίνο του μαστού ή του 

προστάτη. Παρατηρήθηκε ότι άτομα άνω των 40 ετών που κάνουν προληπτικό έλεγχο 

μαστού ή προστάτη, έχουν 5,7 φορές υψηλότερη πιθανότητα να κάνουν και προληπτικό 

έλεγχο παχέος, σε σχέση με άτομα άνω των 40 ετών που δεν κάνουν  έλεγχο για τον 

καρκίνο του μαστού ή του προστάτη. Άξιο αναφοράς είναι και η διαπίστωση ότι 

ικανοποιητικά μεγάλο ποσοστό ατόμων του δείγματος έχουν κάνει προληπτικό έλεγχο του 

μαστού ή του προστάτη. (63) 
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Γενικευσιμότητα 
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια στη συμβολή της διερεύνησης 
και της γένεσης νέων ερευνητικών ερωτημάτων, σε συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή. Θα 
μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για μελέτη της σύστασης του προσυμπτωματικού 
ελέγχου του ορθοκολικού καρκίνου και σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, με την 
διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων. 

Όπως διαφάνηκε μια Τ.Ομ.Υ κατέχει προκαθορισμένο μόνιμο αριθμό ληπτών υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ με πολύπλευρη σύσταση. Δύναται να αποτελέσει μια βάση δεδομένων και 
συμμετεχόντων προς περαιτέρω διερεύνηση σε προοπτικό χρόνο. Θα μπορούσε να 
παρακολουθήσει την τακτικότητα του προληπτικού ελέγχου για πληθώρα παθήσεων πέραν 
του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

 
Εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας Sars- Cov2, δεν ήταν εφικτή η διεύρυνση 
περαιτέρω  δεδομένων, με τη χρήση κάποιου ερωτηματολογίου. Διαφαίνεται  η 
αναγκαιότητα διερεύνησης της αλληλεπίδρασης των επαγγελματιών υγείας και του 
ενδιαφερόμενου λήπτη υγείας, όσον αφορά την αξιολόγηση του περιεχομένου της 
σύστασης που έλαβαν, καθώς και της μελέτης της επίγνωσης ενός ατόμου και των 
εξωγενών παραγόντων που οδηγούν στην επιλογή διεξαγωγής μιας κολονοσκόπησης. θα 
μπορούσε να δώσει μια πολύπλευρη διάσταση στην παρούσα μελέτη, να αυξήσει την 
αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να παρέχει μια ολική εικόνα κατανόησης των 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή ενός ατόμου για διεξαγωγή κολονοσκόπησης. 
Τέλος με αφορμή την πανδημία Sars- Cov2, θα μπορούσε να γίνει μία διερεύνηση των 
αντίκτυπων μιας πανδημίας ως προς τον συμπτωματικό έλεγχο σε ευρεία κλίμακα. 
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