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Περίληψη 

 

Εισαγωγή 
 
Η λειτουργική δυσπεψία (Λ∆) και η γαστοοισοφαγική παλινδροµική νόσος 

(ΓΟΠΝ) παρουσιάζονται µε µεγάλη συχνότητα στο γενικό πληθυσµό και σε 

ιατρεία γενικής ιατρικής. Οι δυο αυτές νόσοι εµφανίζουν πολύ συχνά µεγάλη 

αλληλοεπικάλυψη των συµπτωµάτων. Η απουσία ενός εξακριβωµένου 

παθοφυσιολογικού µηχανισµού για τη Λ∆ και η κλινική κυρίως διάγνωση της 

ΓΟΠΝ κάνει τη χρήση διαγνωστικών κριτηρίων και ερωτηµατολογίων 

επιβεβληµένη. Οι νόσοι αυτές δεν έχουν µελετηθεί εκτεταµένα στην Ελλάδα 

και ειδικότερα στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). 

 

Σκοπός 
 
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνήσει τη συχνότητα 

αναφοράς των συµπτωµάτων του ανώτερου πεπτικού συστήµατος σε 

πληθυσµούς  αγροτικών Περιφερικών Ιατρείων (ΠΙ) της Κεντρικής Μακεδονίας 

και Κρήτης. Βασικός στόχος ήταν ο προσδιορισµός της συχνότητας της Λ∆ και 

της ΓΟΠΝ καθώς και  η επιβεβαίωση της αρχικής διάγνωσης µέσω 

ενδοσκοπήσεως. Επίσης στους στόχους της µελέτης, ήταν να διερευνηθεί η 

συχνότητα λοίµωξης µε ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η ανάδειξη 

διαγνωστικού εργαλείου για την εκτίµηση της ΓΟΠΝ στην ΠΦΥ. 

∆ιερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµόρφωση των ασθενών 

στη διενέργεια ενδοσκόπησης και  εκτιµήθηκε η ποιότητα ζωής των ατόµων 

µε δυσπεψία και ΓΟΠΝ. 

  

Πληθυσµός και µέθοδοι 
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Στη µελέτη συµµετείχαν 5 ΠΙ, 3  από την Κεντρική Μακεδονία και 2 από την 

Κρήτη. Ο πληθυσµός ευθύνης των µονάδων αυτών ήταν περίπου 21.100  

άτοµα σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Έγινε εκτίµηση όλων των 

ασθενών που προσήρθαν για οποιοδήποτε λόγω στα ΠΙ σε διάστηµα 10 

εργάσιµων ηµερών. Στην πρώτη φάση της µελέτης οι ασθενείς αξιολογήθηκαν  

µε το σταθµισµένο στα ελληνικά ερωτηµατολόγιο για τη δυσπεψία 

Identification of Dyspepsia in General Population (IDGP). Όλοι οι θετικοί 

ασθενείς παραπέµφθηκαν σε προγραµµατισµένη ενδοσκόπηση του ανώτερου 

πεπτικού. Επίσης, αξιολογήθηκαν µε τα ερωτηµατολόγια Reflux Disease 

Questionnaire (RDQ) για τη ΓΟΠΝ και Quality of Life in Reflux and Dyspepsia 

(QOLRAD) για την ποιότητα ζωής.Το ερωτηµατολόγιο RDQ σταθµίσθηκε στα 

ελληνικά. 

Οι θετικοί ασθενείς διερευνήθηκαν για λοίµωξη µε ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού είτε µε βιοψία κατά την ενδοσκόπηση είτε µε το τεστ αναπνοής Urea 

Breath Test (UBT). 

Σε δεύτερο χρόνο, στα άτοµα που αρνήθηκαν τη διενέργεια ενδοσκόπησης, 

πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις για την διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρέασαν τη συµµόρφωση τους. Έγινε ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων 

βάσει της θεωρίας της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς -Theory of Planned 

Behaviour (TPB). 

 

Αποτελέσµατα 
 
Συνολικά αξιολογήθηκαν 992 ασθενείς µε 160 από αυτούς να είναι θετικοί για 

συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό. Από αυτούς, 28 µόνο 

πραγµατοποίησαν γαστροσκόπηση. Σε 106 ασθενείς πραγµατοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις για τη διερεύνηση των παραγόντων µη συµµόρφωσης για 

ενδοσκόπηση. 

Το ερωτηµατολόγιο RDQ συµπληρώθηκε 160 ασθενείς. Η διαδικασία 

στάθµισης της ελληνικής  έκδοσης έδειξε µια γενικά υψηλή εσωτερική συνοχή 

(alpha value: 0.91). Ο δείκτης  kappa ήταν µάλλον χαµηλός (0.20, 95% CI: 

0.04, 0.36)  ενώ η συνολική συµφωνία µεταξύ του RDQ και του 

ερωτηµατολογίου  IDGP ήταν 70.5%.   
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Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο RDQ 112 από τους 160 ασθενείς (71,8%) 

βρέθηκε ότι έπασχαν από ΓΟΠΝ. Από αυτούς οι 110 ασθενείς ελέγχθηκαν  για 

λοίµωξη µε ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και οι 65 βρέθηκαν θετικοί. 

Σε 157 εκ των 160 ασθενών µε συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό 

αξιολογήθηκε η ποιότητα ζωής σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο QOLRAD. Οι 

γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες παρουσίασαν χειρότερη ποιότητα ζωής και 

στους πέντε τοµείς αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου. Αντίθετα δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στους ασθενείς ανάλογα µε 

την γεωγραφική κατανοµή και την ηλικιακή τους οµάδα. 

 

Συµπεράσµατα 
 
Από τη µελέτη προκύπτει πως η λειτουργική δυσπεψία και η ΓΟΠΝ  είναι πολύ 

συχνές στον πληθυσµό που επισκέπτεται το γιατρό της πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας, ακόµη και αν δεν αποτελούν την κύρια αιτία προσέλευσης. 

Επίσης, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αυξηµένη συχνότητα λοίµωξης µε το 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαµηλή 

συµµόρφωση των ασθενών στη σύσταση διερεύνησής τους µε ενδοσκόπηση 

του ανώτερου πεπτικού.  

Η διαπίστωση πως οι γυναίκες ασθενείς  έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής από 

τους άνδρες φαίνεται να επαληθεύεται και στην παρούσα µελέτη.  

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να  λαµβάνονται υπόψη στην κλινική πρακτική 

διαχείριση των ασθενών µε  δυσπεψία και ΓΟΠΝ  στην ΠΦΥ, αλλά και στο 

σχεδιασµό των προσφερόµενων υπηρεσιών. 
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 Αγγλική περίληψη 

 

Abstract 

 

Background 
 
 Functional dyspepsia (FD) and Gastroesophageal Reflux (GERD) disease 

occur with a high frequency in the general population and in primary care 

practices. Both diseases have very often, a great overlap of symptoms. The 

absence of a verified pathophysiological mechanism for FD and the mainly 

clinical diagnosis of GERD require the use of diagnostic criteria and 

questionnaires. These diseases have not been studied extensively in Greece 

and especially in Primary Health Care (PHC). 

 
Aim 
 
The aim of this thesis was to investigate the frequency of reported upper 

gastrointestinal symptoms in populations of Rural Settings (RS) in Central 

Macedonia and Crete. The main objective was to determine the incidence of 

FD and GERD but also the confirmation of the initial diagnosis through 

endoscopy. Other objectives of the study were to investigate the incidence of 

infection with Helicobacter pylori and enhance a diagnostic tool for the 

evaluation of GERD in primary care. Factors affecting patient compliance to 

endoscopy were investigated. Quality of life of people with dyspepsia and 

GERD was also assessed. 

 

Population and methods 

 

The study involved five RS, three from Central Macedonia and two from 

Crete. The catchment population of these units was approximately 21,100 
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people according to the 2011 census. All patients visiting for any reason, the 

RS, within a period of 10 working days, were evaluated. In the first phase of 

the study, patients were assessed with the standardized into Greek 

questionnaire for dyspepsia, Identification of Dyspepsia in General Population 

(IDGP). All positive patients were referred for upper gastrointestinal 

endoscopy. Patients were also evaluated with the questionnaires Reflux 

Disease Questionnaire (RDQ) for GERD and Quality of Life in Reflux and 

Dyspepsia (QOLRAD) for quality of life. The RDQ questionnaire was validated 

into Greek. 

Positive patients were also evaluated for infection with Helicobacter pylori 

either by biopsy during endoscopy or by Urea Breath Test (UBT). 

In a second time, patients who refused to proceed to endoscopy were 

interviewed in order to investigate the factors influencing their compliance. A 

qualitative analysis of interviews was performed based on the Theory of 

Planned Behaviour (TPB). 

 

Results 

 

In total 992 patients were evaluated. 160 of them were positive for of upper 

gastrointestinal symptoms. Of these, only 28 performed gastroscopy.  106 

patients were interviewed to investigate the factors of non-compliance to 

upper endoscopy. 

The RDQ questionnaire was completed from 160 patients. The validation 

procedure of the Greek version showed a generally high internal consistency 

(alpha value: 0.91). The kappa coefficient was rather low (0.20, 95% CI: 

0.04, 0.36) while the entire agreement between the RDQ and IDGP 

questionnaire was 70.5%. 

According to the RDQ questionnaire, 112 of 160 patients (71.8%) were found 

to suffer from GERD. Of these, 110 patients were tested for infection with 

Helicobacter pylori and 65 were found positive. Quality of life was evaluated 

in 157 out of 160 patients with upper gastrointestinal symptoms.  Women 

compared with men had poorer quality of life in all five areas of QOLRAD. No 



 22

statistically significant differences were observed in patients according to their 

geographical distribution and their age group. 

 
Conclusions 
 
The study shows that FD and GERD are very common in the population 

visiting primary care practices, even though they are not patients’ main 

complaint. Furthermore, these patients show increased incidence of infection 

with H. pylori. It is interesting that patients shawed low compliance to the 

referral for upper gastrointestinal endoscopy. 

The finding that female patients have a poorer quality of life than men seems 

to be verified in the present study. 

These data should be considered in the clinical management of patients with 

dyspepsia and GERD in primary care, but also in the design of services. 
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Γαλλική περίληψη 

Résumé  

Introduction 

La dyspepsie fonctionnelle (DF) et la maladie de reflux gastro-œsophagien 

(RGO) se présentent à haute fréquence dans la population générale et dans 

des cabinets de médecine générale. Les symptômes de ces deux pathologies 

se recouvrent souvent. L’absence d’un mécanisme pathonormal  prouvé pour 

la DF et le diagnostic, surtout clinique du RGO, imposent l’utilisation des 

critères diagnostiques et des questionnaires. Ces maladies ne sont pas encore 

abondamment  étudiées en Grèce et surtout en soins de santé primaire (SSP). 

 

But 

Le but de cette thèse a été d’investiguer la fréquence de mention de ces 

symptômes du système digestif supérieur, en population de cabinets 

médicaux périphériques de campagne (CMPC) de Macédoine centrale et de 

Crète.  

Le but principal était de déterminer la fréquence de la DF et du RGO, mais 

aussi de confirmer le premier diagnostic par endoscopie. De plus, un des buts 

de cette recherche était de détecter la fréquence d’infection par l’ helicobacter 

pylori et l’émergence d’un outil diagnostique pour l’estimation du RGO en SSP. 

Les facteurs qui influencent l’acceptation des patients de réaliser une 

endoscopie ont été examinés et la qualité de vie des patients souffrant de 

dyspepsie et de RGO a été évaluée. 

 

Population et méthodes 

Dans la recherche, ont participé 5 cabinets médicaux périphériques, 3 en 

Macédoine centrale et 2 en Crête. La population de responsabilité de ces 
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unités était environ 21.100  personnes selon le recensement de 2011. Tous 

les patients qui sont venus pour toute raison aux cabinets médicaux 

périphériques (CMP) pendant 10 jours ouvrables, ont été évalués.  

Dans un premier temps, l’évaluation des patients  est effectuée moyennant le 

questionnaire sur la dyspepsie, Identification of Dyspepsia in General 

Population (IDGP) standardisé en grec. Tous les patients positifs sont 

adressés à une endoscopie programmée du système digestif supérieur. De 

plus, ils sont évalués avec les questionnaires Reflux Disease Questionnaire 

(RDQ) pour le RGO et Quality of Life in Reflux and Dyspepsia (QOLRAD) pour 

la qualité de vie. Le questionnaire RDQ a été standardisé en grec. Les 

patients positifs sont examinés pour une infection par l’ helicobacter pylori, 

soit avec une biopsie pendant l’endoscopie, soit avec le test de respiration 

Urea Breath Test (UBT). 

Dans un deuxième temps, aux personnes qui ont refusé l’endoscopie, une 

interrogation  a été proposée, afin de déceler les facteurs qui ont suscité leur 

refus. Une analyse qualitative des interrogations a été réalisée selon la Theory 

of Planned Behaviour (TPB). 

 

Résultats 

Au total, 992 patients sont examinés, parmi lesquels 160 positifs aux 

symptômes du système digestif supérieur. De ces derniers, 28 seulement ont 

réalisé une gastroscopie. 106 patients sont interrogés sur les raisons pour 

lesquelles ils n’ont pas accepté l’endoscopie. Le questionnaire RDQ a été 

rempli par 160 patients. Pendant la standardisation, le RDQ en grec a 

présenté une haute cohérence intérieure (alpha value: 0.91). L’indice kappa 

était relativement bas (0.20, 95% CI: 0.04, 0.36), alors que l’accord total 

entre le RDQ et le questionnaire  IDGP était à 70.5%.   

Le questionnaire RDQ a relevé que parmi les 160 patients, 112 (71,8%) 

souffraient de RGO. Parmi ceux-ci, 110 sont examinés pour une infection par 

l’ helicobacter pylori et 65 étaient positifs. 

157 des 160 patients présentant des symptômes du système digestif 

supérieur, sont interrogés sur la qualité de vie avec le questionnaire QOLRAD. 
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Le niveau de qualité de vie des femmes se montre inférieur par rapport à 

celui des hommes, dans tous les cinq domaines d’évaluation du questionnaire.  

En revanche, des différences significatives entre les patients selon la 

répartition géographique et la tranche d’âge, n’ont pas été observées. 

 

Conclusions 

Cette recherche démontre que la dyspepsie fonctionnelle et le reflux gastro-

œsophagien sont très fréquents parmi les patients qui visitent les médecins 

des soins de santé primaire, même quand cela n’est pas la raison principale 

de leur visite. De surcroît, ces patients présentent une fréquence élevée 

d’infection par l’ helicobacter pylori.  

C’est aussi intéressant de constater que seulement une partie restreinte de 

cette population accepte de procéder à une endoscopie du système digestif 

supérieur. 

L’idée que la qualité de vie des femmes est inférieure à celle des hommes, se 

vérifie aussi par la présente recherche. Il faudra donc, prendre en 

considération ces résultats dans la gestion pratique clinique des patients 

souffrant de dyspepsie fonctionnelle ou de reflux gastro-œsophagien en SSP, 

mais aussi pendant la réalisation des projets thérapeutiq 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Λειτουργική ∆υσπεψία και Γαστροοισοφαγική Παλινδροµική 

Νόσος– ορισµοί 

 
Οι λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού συστήµατος (Λ∆Π) αποτελούν µια 

αινιγµατική οµάδα νόσων αγνώστου οργανικής αιτιολογίας. Από πολλούς 

γιατρούς χαρακτηρίζονται ως ψυχολογικές διαταραχές ή διαταραχές όπου 

απουσιάζει γνωστό οργανικό υπόστρωµα(1). Μερικοί δεν αποδέχονται την 

ύπαρξη τους (2) ενώ άλλοι είναι αρνητικοί απέναντι στους ασθενείς µε τέτοια 

συµπτώµατα θεωρώντας ότι έχουν υποδεέστερο πρόβληµα και ότι είναι 

λιγότερο συµπαθείς από τους ασθενείς µε διαγνωσµένη οργανική νόσο(3). Οι 

διαταραχές κατατάσσονται σύµφωνα µε την τελευταία συνάντηση οµοφωνίας 

Ρώµη ΙΙΙ, σε 6 µεγάλες κατηγορίες για τους ενήλικες και συγκεκριµένα στις 

διαταραχές Α) του οισοφάγου, Β) του στοµάχου και δωδεκαδακτύλου Γ) του 

εντέρου ∆) τα λειτουργικά σύνδροµα κοιλιακού άλγους, Ε) των χοληφόρων 

και ΣΤ) της περιεδρικής περιοχής και του κατιόντος (1). Οι πιο συχνές ΛΠ∆ 

είναι το Σύνδροµο Ευερεθίστου Εντέρου (ΣΕΕ) και η Λειτουργική ∆υσπεψία 

(Λ∆). 

H Λ∆, σύµφωνα µε τα κριτήρια Ρώµης ΙΙΙ (Παράρτηµα ΣΤ), ορίζεται ως η 

παρουσία συµπτωµάτων από τη γαστροδωδεκαδακτυλική περιοχή, επί 

απουσίας οργανικής, συστηµατικής ή µεταβολικής νόσου(4). Στα συµπτώµατα 

αυτά περιλαµβάνονται το αίσθηµα επιγαστρικού πόνου ή καύσους και το 

αίσθηµα  µεταγευµατικής πληρότητας ή πρόωρης πλήρωσης. Η υψηλή 

αλληλοεπικάλυψη (5,6) µε τη Γαστροοισοφαγική Παλινδροµική Νόσο (ΓΟΠΝ) 

οδήγησε στη συµπληρωµατική υποσηµείωση ότι οι ασθενείς µε συνοδό 

οπισθοστερνικό καύσος ή όξινες ερυγές, ανεξαρτήτως άλλων δυσπεπτικών 

συµπτωµάτων κατατάσσονται ως ΓΟΠΝ. 

Η ΓΟΠΝ είναι µια χρόνια νόσος του πεπτικού που προκαλείται από την 

παλινδρόµηση στοµαχικών υγρών ή ενίοτε και χολής στον οισοφάγο. Τα 
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σηµεία και τα συµπτώµατα της ΓΟΠΝ οφείλονται στην παλινδρόµηση του  

γαστρικού περιεχοµένου στον οισοφάγο. 

Σε µια προσπάθεια καθορισµού ενός ευρέως αποδεκτού ορισµού της ΓΟΠΝ 

δηµιουργήθηκαν, µετά από συνάντηση συµφωνίας, τα κριτήρια του 

Μόντρεαλ(7). Σύµφωνα µε αυτά, ως ΓΟΠΝ ορίζεται η κατάσταση εκείνη που 

οφείλεται στην παλινδρόµηση στοµαχικών υγρών στον οισοφάγο και προκαλεί 

ενοχλητικά συµπτώµατα  ή και επιπλοκές. Η νόσος υποδιαιρείται σε 

οισοφαγικά και εξωοισοφαγικά σύνδροµα. Τα οισοφαγικά σύνδροµα, εκτός 

από την οισοφαγίτιδα, περιλαµβάνουν το τυπικό σύνδροµο ΓΟΠΝ µε 

παλινδρόµηση και οπισθοστερνικό καύσος,  µη διαβρωτική παλινδροµική νόσο 

και το σύνδροµο θωρακικού πόνου οφειλόµενο σε ΓΟΠΝ. Βλάβη στον 

οισοφάγο οδηγεί σε οισοφαγίτιδα, δηµιουργία στένωσης και σε ένα µικρό 

αριθµό ασθενών σε οισοφάγο Barrett και αδενοκαρκίνωµα. Ο νέος αυτός 

ορισµός έχει µια περισσότερο στοχευµένη στον ασθενή προσέγγιση, 

ανεξαρτήτως των ενδοσκοπικών ευρηµάτων, υποδιαιρεί τη νόσο σε διακριτά 

σύνδροµα και αναγνωρίζει την λαρυγγίτιδα, το βήχα, το άσθµα και τις 

οδοντικές αλλοιώσεις ως πιθανά σύνδροµα ΓΟΠΝ. 

Η διάγνωση της δυσπεψίας εµφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην κλινική πράξη, 

λόγω τόσο της ευρείας αλληλοεπικάλυψης των συµπτωµάτων της µε τα 

συµπτώµατα των άλλων λειτουργικών παθήσεων του γαστρεντερικού 

συστήµατος, όσο και του ασαφούς ορισµού τους από τους ασθενείς.  

Η διάγνωση της δυσπεψίας και της ΓΟΠΝ στην Π.Φ.Υ. στηρίζεται µόνο στο 

ιστορικό, τη φυσική εξέταση, και την κλινική  εµπειρία. Το ιστορικό και η 

φυσική εξέταση είναι σηµαντικά για την ανίχνευση δυνητικά επικίνδυνων 

καταστάσεων όπως το αιµορραγούν έλκος και ο γαστρικός καρκίνος. 

Ανησυχητικά συµπτώµατα αποτελούν η δυσφαγία, η οδυνοφαγία, η απώλεια 

βάρους, η αναιµία, σηµεία αιµορραγίας, ή κοιλιακή µάζα. Η ηλικία αποτελεί ένα 

σηµαντικό στοιχείο για τη διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων για το χειρισµό 

του ασθενούς. Οι µεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα 

ύπαρξης οργανικής δυσπεψίας σε σχέση µε τους νεώτερους και αυτό αφορά 

κυρίως το γαστρικό καρκίνο, που είναι σπάνιος σε άτοµα κάτω των 45 ετών. 
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1.1.1 Παθοφυσιολογία 

α) Λειτουργική δυσπεψία 

Οι µηχανισµοί που εµπλέκονται στην παθοφυσιολογία της Λ∆ αλλά και όλων 

των Λ∆Π δεν είναι ξεκαθαρισµένοι(1). Τα ευρήµατα διαφόρων µελετών 

δείχνουν ένα πολύ-παραγοντικό αιτιολογικό σύστηµα στο οποίο 

περιλαµβάνονται τόσο εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες. 

Τα συµπτώµατα της νόσου εµπλέκουν συνδυαστικούς µηχανισµούς αυξηµένης 

κινητικότητας, σπλαχνικής υπερευαισθησίας, καθυστερηµένη γαστρική 

κένωση, αλλά και αλλαγές στον άξονα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος 

(ΚΝΣ). Κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί. Οι 

παράγοντες αυτοί µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο αλλά και στον 

ίδιο ασθενή ανάλογα τη χρονική περίοδο που αυτός εξετάζεται(1). 

 

Άξονας εγκέφαλος - γαστρεντερικό 

Ερεθίσµατα του ΚΝΣ επηρεάζουν, µέσω νευρικών συνδέσεων, την 

αισθητικότητα, την κινητικότητα, τις εκκρίσεις του πεπτικού συστήµατος 

(8,9). Oι ασθενείς µε Λ∆Π παρουσιάζουν αυξηµένη σπλαχνική κινητικότητα σε 

στρεσσογόνους παράγοντες ψυχολογικούς ή οργανικούς σε σύγκριση µε υγιή 

άτοµα. 

 

Σπλαχνική υπερευαισθησία 

Ασθενείς µε Λ∆Π παρουσιάζουν µειωµένη ουδό πόνου στη δοκιµασία διάτασης 

µε µπαλονάκι (10) και υπεραλγησία ή υπερευαισθησία του σπλαχνικού 

βλεννογόνου ακόµη και σε φυσιολογικά ερεθίσµατα (11). 

 

Καθυστερηµένη γαστρική κένωση 

Ασθενείς µε λειτουργική δυσπεψία παρουσιάζουν καθυστερηµένη κένωση του 

στοµάχου. Η καθυστερηµένη γαστρική κένωση φαίνεται ότι αφορά κυρίως τη 

στερεά τροφή (12). 
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Ψυχoλογικοί παράγοντες 

Ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία του γαστρεντερικού και 

επιδεινώνουν τα συµπτώµατα των ατόµων που ήδη πάσχουν από λειτουργικές 

διαταραχές µε µία σχέση αλληλοεπιδείνωσης. Οι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν 

την αντίληψη της νόσου και κατ’ επέκταση την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας 

(13). 

 

 

 β) Γαστροοισοφαγική Παλινδροµική Νόσος 

 

H γαστροοισοφαγική παλινδροµική νόσος οφείλεται σε παράγοντες που 

εµποδίζουν την κάθαρση του οισοφάγου από την παλινδρόµηση του όξινου 

γαστρικού περιεχοµένου. Έτσι, έχουν ενοχοποιηθεί η έκπτωση των αµυντικών 

µηχανισµών του οισοφάγου και οι διαταραχές του κάτω οισοφαγικού 

σφιγκτήρα (ΚΟΣ).  

 

Αµυντικοί µηχανισµοί του οισοφάγου 

Οι µηχανισµοί άµυνας του οισοφάγου περιλαµβάνουν την κάθαρση του 

οισοφάγου που είναι χηµική µέσω της δράσης της σιέλου και µηχανική µέσω 

της περισταλτικότητας του οισοφάγου και την αντίσταση του οισοφαγικού 

βλεννογόνου(14,15).Οι ασθενείς µε οισοφαγίτιδα λόγω ΓΟΠΝ φαίνεται ότι 

παρουσιάζουν περισταλτική δυσλειτουργία του οισοφάγου. 

 

∆ιαταραχές του Κάτω Οισοφαγικού Σφιγκτήρα 

Οι διαταραχές στη λειτουργία του ΚΟΣ προκαλούνται µέσω διαφόρων 

µηχανισµών: Παροδική ή µόνιµη χάλαση του ΚΟΣ, παροδική αύξηση της 

ενδοκοιλιακής πίεσης που υπερβαίνει την πίεση του ΚΟΣ όπως συµβαίνει και 

στην περίπτωση της καθυστερηµένης γαστρικής κένωσης, µέσω αύξησης του 

όγκου και της πίεσης στον ΚΟΣ. 
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∆ιαφραγµατοκήλη 

Η παρουσία διαφραγµατοκήλης είναι συχνή σε ασθενείς µε παλινδροµική 

νόσο. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι δεν παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς µε 

διαφραγµατοκήλη συµπτώµατα παλινδρόµησης. 

Η διαφραγµατοκήλη συµβάλλει στην εµφάνιση παλινδρόµησης µέσω 

διαφόρων µηχανισµών (15). Η µετακίνηση του ΚΟΣ ενδοθωρακικά οδηγεί σε 

απώλεια ή µείωση του µήκους της ζώνης αυξηµένης ενδοκοιλιακής πίεσης. 

Επίσης, γαστρικό περιεχόµενο ενδεχόµενα παγιδεύεται στο σάκο της 

διαφραγµατοκήλης και παλινδροµεί στον οισοφάγο κατά τη χάλαση του ΚΟΣ. 

 

γ) Ο ρόλος του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού 

Μετά την ανακάλυψη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) το 1983 από 

τους Warren και Marshall (16) αναγνωρίσθηκε διεθνώς ο παθογεντικός ρόλος 

του οργανισµού αυτού στο γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, στο γαστρικό 

καρκίνο και στο MALT λέµφωµα. Μεταγενέστερα βρέθηκε να υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ του ΕΠ και άλλων παθήσεων του στοµάχου αλλά και άλλων 

οργάνων. 

Η τέταρτη συνάντηση οµοφωνίας του Μάαστριχτ αναφέρεται στην έκδοση 

κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση του ΕΠ (17). Ειδικά για τη 

διαχείριση ασθενών µε αδιερεύνητη δυσπεψία στην πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας προτείνεται η στρατηγική του ελέγχου και θεραπείας του ΕΠ σε 

περιοχές που η επίπτωση του γαστρικού καρκίνου είναι χαµηλή, όταν ο 

ασθενής είναι κάτω από ένα όριο ηλικίας -συνήθως ορίζεται η ηλικία των 45-

50 ετών- και εφόσον δεν υπάρχουν ανησυχητικά συµπτώµατα που µπορούν 

να υποδηλώνουν την ύπαρξη γαστρικού καρκίνου.  

Στις ανεπτυγµένες χώρες η παρατηρούµενη πτώση της επίπτωσης της 

λοίµωξης µε ΕΠ και των συσχετιζόµενων µε αυτό παθήσεων 

συµπεριλαµβανοµένου του πεπτικού έλκους και του γαστρικού καρκίνου έχει 

συνδυαστεί µε παράλληλη αύξηση της επίπτωσης της ΓΟΠΝ και των 

επιπλοκών της. Η φύση αυτής της αρνητικής συσχέτισης είναι ασαφής (18-

19). Ωστόσο, η θεραπεία εκρίζωσης του ΕΠ δεν προκαλεί ΓΟΠΝ και δεν 

προκαλεί επιδείνωση των συµπτωµάτων της ΓΟΠΝ (20-22). Παρόλα αυτά ο 
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µαζικός έλεγχος των ασθενών µε ΓΟΠΝ για ΕΠ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

και επί του παρόντος δεν συνιστάται. 

 

1.1.2 Επιδηµιολογία 

Τόσο η δυσπεψία όσο και ΓΟΠΝ αποτελούν συχνά προβλήµατα στην 

Πρωτοβάθµια  Φροντίδα Υγείας (23). Ανάλογα µε τον ορισµό που έχει 

χρησιµοποιηθεί,  5%-20% των επισκέψεων σε ιατρεία γενικών ιατρών 

οφείλεται σε δυσπεπτικά ενοχλήµατα. Το αντίστοιχο  ποσοστό εµφάνισης 

δυσπεψίας στο γενικό πληθυσµό  κυµαίνεται από 7%-45% (24).  

Η ΓΟΠΝ είναι επίσης σήµερα µια από τις πιο συχνές παθήσεις του ανώτερου 

πεπτικού στις δυτικές χώρες µε 10 έως 20% του πληθυσµού να αναφέρει 

συµπτώµατα εβδοµαδιαίως (25). Πληθυσµιακές ερευνητικές µελέτες 

παρουσιάζουν µια συνεχώς αυξανόµενη επίπτωση της νόσου (26). Πιθανές 

εξηγήσεις αυτής της τάσης αποτελούν η γήρανση του πληθυσµού, η επιδηµία 

της παχυσαρκίας µε τις σχετικές αλλαγές στη διατροφή και τη φυσική 

δραστηριότητα καθώς και οι αλλαγές στις συνήθειες ύπνου (27). 

Το οικονοµικό και κοινωνικό φορτίο που προκαλούν τόσο η ΓΟΠΝ  όσο και η 

Λ∆ ενίσχυσε την προσπάθεια για περαιτέρω διερεύνηση τους. Έχει βρεθεί ότι 

οι ασθενείς που πάσχουν από ΓΟΠΝ ή Λ∆ έχουν περισσότερες µέρες απουσίας 

από την εργασία τους, κάνουν µεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και 

των φαρµακευτικών σκευασµάτων, ενώ η ποιότητα ζωής τους είναι σαφώς 

επηρεασµένη αρνητικά τόσο σε σύγκριση µε υγιείς όσο και σε σύγκριση µε 

άλλες νόσους (28-33). 

Το κόστος περίθαλψης ασθενών µε δυσπεψία υπολογίζεται ως και 54% 

υψηλότερο σε σχέση µε υγιείς µάρτυρες ακόµα και πριν να γίνει η διάγνωση 

του προβλήµατος (34). Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων παγκοσµίως 

ακολουθούν σε κόστος τις στατίνες και υπολογίζονται σε πάνω από 11 

δισεκατοµµύρια δολάρια για τις ΗΠΑ ενώ δεδοµένα από το Ηνωµένο Βασίλειο 

υπολογίζουν ότι 2 δισεκατοµµύρια λίρες σπαταλώνται χωρίς λόγο (35-37). 
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1.1.3 Βιβλιογραφικά δεδοµένα  
 
∆ιεθνής εµπειρία 

Πληθυσµιακές µελέτες που έχουν διεξαχθεί Κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη 

καταδεικνύουν ότι πάνω από το ήµισυ του γενικού πληθυσµού θα 

παρουσιάσει σηµαντικά συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό κατά τη 

διάρκεια ζωής του (38). Στοιχεία αυτών των µελετών αναφέρουν ότι µόνο το 

40% των ατόµων µε συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό έχει συµβουλευθεί 

σχετικά τον γιατρό τους (39). Παρά ταύτα µέχρι και 5% του συνόλου των 

επισκέψεων των γενικών γιατρών αφορά συµπτώµατα του ανώτερου πεπτικού 

(40). Τα ποσοστά που αναφέρονται διεθνώς ποικίλουν κυρίως ανάλογα µε τον 

ορισµό που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε µελέτη (41).  

Η ύπαρξη διαφόρων ορισµών καταδεικνύει την δυσκολία στον ορισµό και τη 

χρήση ενιαίων κριτηρίων για τον προσδιορισµό των παθήσεων του ανώτερου 

πεπτικού.  Από µελέτη σε 6 ευρωπαϊκά κράτη βρέθηκε ότι 80% των γενικών 

γιατρών γνώριζαν τουλάχιστον 3 κριτήρια για τις πιο συχνές γαστρεντερικές 

παθήσεις (ΣΕΕ, ∆υσπεψία, λοίµωξη από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού) αλλά 

στην καθηµερινή κλινική τους πράξη η χρήση των κριτηρίων ήταν 

περιορισµένη, µε ποσοστά παραποµπής σε γαστρεντερολόγο από 3% έως 

32% ανάλογα τη χώρα (42). 

Η δηµιουργία κριτηρίων διάγνωσης από εξειδικευµένα κέντρα και συναντήσεις 

οµοφωνίας που δεν περιλαµβάνουν γιατρούς ΠΦΥ αποτελεί σηµείο συζήτησης 

τα τελευταία χρόνια (43). Οι ασθενείς που προσέρχονται στα ιατρεία Γενικής 

Ιατρικής διαφέρουν από αυτούς που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκοµείων τόσο όσον αφορά στο φύλο και στη βαρύτητα των 

συµπτωµάτων όσο και στην επίδραση τον νόσων στην ποιότητα ζωής (44,45). 

Σύµφωνα µε µια µεγάλη πολυεθνική µελέτη που διεξήχθη σε Βόρεια Αµερική, 

Σκανδιναβία, Ευρώπη και Ιαπωνία ο αντίκτυπος των συµπτωµάτων του 

ανώτερου πεπτικού στη ζωή του γενικού πληθυσµού είναι σηµαντικός (46). 

Τα συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό συνδυάζονται µε αύξηση του 

κόστους κατά τρεις τρόπους: άµεση αύξηση του κόστους των υπηρεσιών 

υγείας, κοινωνικό κόστος από ελάττωση της παραγωγικότητας και ατοµικό 
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κόστος του ασθενούς από απώλεια ωρών εργασίας, διατάραξη της κοινωνικής 

του ζωής και έκπτωση της ποιότητας ζωής του (47).  

 Ειδικά για τη µελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών µε ∆υσπεψία και ΓΟΠΝ 

έχουν χρησιµοποιηθεί ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια αλλά και γενικά 

εργαλεία µέτρησης ποιότητας ζωής όπως το SF-36 και το QOLRAD (48-50). Η 

στάθµιση και χρήση όµοιων ερωτηµατολογίων για την εκτίµηση της ποιότητας 

ζωής, διευκολύνει τις διαπολιτισµικές συγκρίσεις µε αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 

Ελληνική εµπειρία 
 
Στη χώρα µας µελέτη για την παρουσία συµπτωµάτων από το ανώτερο και 

κατώτερο γαστρεντερικό πραγµατοποιήθηκε σε αστικό πληθυσµό το 2005 

(51). Σε αυτή τη µελέτη η δυσπεψία και η ΓΟΠΝ ήταν οι επικρατέστερες 

διαγνώσεις. Τα γαστρεντερικά προβλήµατα βρέθηκαν αυξηµένα στον αστικό 

πληθυσµό της περιοχής. Επίσης, στον ίδιο αστικό πληθυσµό παρατηρήθηκε 

σηµαντική επικάλυψη µεταξύ των διαγνώσεων ενώ η αρχική διάγνωση 

µπορούσε να αλλάζει µε το χρόνο. 

 Για την ανίχνευση των ασθενών µε δυσπεψία και ΓΟΠΝ µέσω κοινού και 

αξιόπιστου εργαλείου έχει γίνει µετάφραση και στάθµιση του 

ερωτηµατολογίου Identification of Dyspepsia in the General Population (IDGP) 

στα ελληνικά, σε ασθενείς της Π.Φ.Υ(52). Επίσης, άλλο ερωτηµατολόγιο, το 

Reflux Symptom Index (RSI)  µε θέµα εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις της ΓΟΠΝ 

έχει σταθµιστεί στα ελληνικά (53). 

Ερωτηµατολόγια για την ανίχνευση της ΓΟΠΝ στην ΠΦΥ και για την 

αξιολόγηση της ποιότητας ασθενών µε δυσπεψία ή ΓΟΠΝ δεν έχουν 

σταθµιστεί µέχρι τώρα στα ελληνικά. 

Σε αναδροµική µελέτη προσδιορισµού των ασθενών µε δυσπεψία σε πέντε 

Κέντρα Υγείας στην Κρήτη φάνηκε ότι το συνολικό ποσοστό εµφάνισης για τη 

δυσπεψία ήταν 2,7 ανά 1000 άτοµα/χρόνια (54). 

Για τη δυσπεψία και το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού στην Ελλάδα έχουν 

πραγµατοποιηθεί µελέτες επίπτωσης, βασισµένες σε νοσοκοµειακά δεδοµένα 

και σε αστικό πληθυσµό ενώ το θέµα σε σχέση µε την ΠΦΥ ήταν 

περιορισµένου εύρους (55-57). 
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 Kατευθυντήριες οδηγίες για την ΠΦΥ και τους γενικούς γιατρούς δεν έχουν 

δηµοσιευτεί. 

 

1.2. Αναγκαιότητα της µελέτης 

Τα συµπτώµατα του ανώτερου πεπτικού είναι ιδιαίτερα συχνά στον 

γενικό πληθυσµό (38,58) και αντιµετωπίζονται στην πλειοψηφία τους από τον 

γενικό ιατρό. Η δυσπεψία και η ΓΟΠΝ είναι δύο νοσήµατα που κατά κανόνα 

είναι χρόνια και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών (50, 

59). Οι γιατροί διεθνώς συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διάγνωση αυτών 

των παθήσεων (60) ενώ η γνώση του τρόπου διαχείρισής (αναζήτηση, 

καταγραφή, διάγνωση και αντιµετώπιση) τους από τους γενικούς γιατρούς 

στην Ελλάδα είναι περιορισµένη.  

Τέλος, η σηµαντική επιβάρυνση του συστήµατος υγείας από τους 

ανωτέρω ασθενείς καθώς και το έλλειµµα δεδοµένων από τον Ελληνικό χώρο 

οδήγησαν στο σχεδιασµό µιας µελέτης για τις παθήσεις του ανώτερου 

πεπτικού σε ασθενείς µονάδων ΠΦΥ στην Ελλάδα. 

 

1.3. Σκοπός- ερευνητικά ερωτήµατα 

Πρόκειται για µία επιδηµιολογική δειγµατοληπτική (cross-sectional) µελέτη σε 

αγροτικό πληθυσµό πέντε ΠΙ της Κεντρικής Μακεδονίας και  Κρήτης σχετικά 

µε τις παθήσεις του ανώτερου πεπτικού, η οποία προσπάθησε να προσεγγίσει 

το µέγεθος του προβλήµατος ειδικά για τη δυσπεψία και την ΓΟΠΝ στην ΠΦΥ. 

Για το σκοπό αυτό, αρχικά, εκτιµήθηκε µέσω ειδικών εργαλείων η συχνότητα 

των συγκεκριµένων διαταραχών στον πληθυσµό που επισκέπτεται τα ιατρεία 

γενικής ιατρικής. Επίσης, εκτιµήθηκε η συχνότητα της λοίµωξης από 

ελικοβακτηρίδιο του  πυλωρού και  σε δεύτερο στάδιο µελετήθηκε η επίδραση 

των νόσων στην ποιότητα ζωής των ασθενών.  

Πιο αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν είναι:                                                                  
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1.  Ποια η  συχνότητα αναφοράς των συµπτωµάτων του ανώτερου 

πεπτικού συστήµατος σε ασθενείς που επισκέπτονται ιατρεία γενικής 

ιατρικής; 

2. Υπάρχουν εργαλεία για την αναγνώριση της 

γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης κατάλληλα για την ΠΦΥ στην 

Ελλάδα; 

3. Ποια η συχνότητα της δυσπεψίας και της 

γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης στην ΠΦΥ σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας; 

4. Ποια η συχνότητα της λοίµωξης µε ελικοβακτηρίδιο  του 

πυλωρού σε ασθενείς µε συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό σε 

συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας; 

5. Ποια η ποιότητα ζωής σε ασθενείς µε διαγνωσµένη 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση ή δυσπεψία; 
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2. Πληθυσµός µελέτης και Μέθοδοι 

 

2.1. Τόπος διεξαγωγής της µελέτης- Συµµετέχοντα Ιατρεία 

 Για τη διεξαγωγή της µελέτης επιλέχθηκαν 3 Περιφερικά Ιατρεία (ΠΙ) 

στην Κεντρική Μακεδονία και 2 ΠΙ στην Κρήτη. Πρόκειται για τα ΠΙ 

Σίνδου, Ορµύλιας, Λαγκαδικίων, Πύργου και Ασιτών. Τα ΠΙ αυτά 

προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε καθηµερινό 

πρωινό ωράριο στον πληθυσµό ευθύνης τoυς και συγκεκριµένα:  

 1. Π.Ι. Σίνδου του Κ.Υ.∆ιαβατών Θεσ/κης. Πληθυσµός περίπου 7500 

κάτοικοι (ηµιαστική περιοχή) 

2. Π.Ι.Λαγκαδικίων του Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου Θεσ/κης. Πληθυσµός 

περίπου 2500 κάτοικοι (αγροτική περιοχή) 

          3. Π.Ι.Ορµύλιας του Κ.Υ. Νέων Μουδανιών   Χαλκιδικής Πληθυσµός  

               περίπου  4800 κάτοικοι (αγροτική περιοχή) 

4. Π.Ι Πύργου του Κ.Υ. Χάρακα, Κρήτης. Πληθυσµός περίπου 4800 

κάτοικοι (αγροτική περιοχή) 

5. Π.Ι. Ασιτών του Κ.Υ. Βαρβάρας, Κρήτης. Πληθυσµός περίπου 1500 

κάτοικοι (αγροτική περιοχή) . 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αρχική διάγνωση των γενικών γιατρών 

στη µελέτη συµµετείχαν και δύο ενδοσκοπικά κέντρα: H Γαστρεντερολογική 

Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης και η 

Γαστρεντερολογική Κλινική του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου 

Θεσσαλονίκης. 

Τον πληθυσµό µελέτης αποτέλεσαν όλοι οι συνεχόµενοι επισκέπτες των Π.Ι., 

ηλικίας άνω των 18 ετών, για χρονικό διάστηµα 10 συνεχόµενων εργάσιµων 

ηµερών του Νοεµβρίου (δηλ. 2 εβδοµάδων ηµερολογιακά), οι οποίοι και 

παρουσίαζαν συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό (ΓΟΠΝ ή δυσπεψία) για 2-
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3 εβδοµάδες πριν την εισαγωγή τους στην µελέτη και τουλάχιστον για 2 

ηµέρες την τελευταία εβδοµάδα πριν την επίσκεψη στον ιατρό. Όλοι οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να συναινέσουν υπογράφοντας σχετική επιστολή 

συµµετοχής. 

Η µελέτη  εγκρίθηκε από την Επιστηµονική Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας 

του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. (Αριθµός 

Πρωτοκόλλου:  11873-25/10/2006)  

 

 

2.2. ∆ιερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του 

ασθενή για ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού  

 

Το βασικό εργαλείο της µελέτης ήταν το ερωτηµατολόγιο IDPG που 

συµπληρώθηκε και στα 5 ΠΙ. Τα άτοµα-επισκέπτες των Κ.Υ. που κλήθηκαν να 

συµµετάσχουν στην µελέτη ενηµερώθηκαν πρώτα για τους σκοπούς της 

µελέτης και την ασφάλεια των πληροφοριών που θα παρείχαν και έδωσαν 

γραπτά τη συναίνεσή τους, υπογράφοντας τη σχετική επιστολή 

συγκατάθεσης. Το ερωτηµατολόγιο IDGP συµπληρώθηκε από το γιατρό του 

Π.Ι. Όσοι ασθενείς βρέθηκαν θετικοί βάσει του ερωτηµατολογίου 

παραπέµφθηκαν για προγραµµατισµένη γαστροσκόπηση στα δυο 

συµµετέχοντα ενδοσκοπικά κέντρα.   Επιπλέον, συλλέχτηκαν πληροφορίες για 

την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο µόρφωσης.  

Μεγάλο µέρος των θετικών ασθενών αρνήθηκε να προβεί σε ενδοσκοπικό 

έλεγχο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της µη συµµόρφωσης 

πραγµατοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο συνέντευξη των ασθενών που δεν 

πραγµατοποίησαν ενδοσκόπηση.  

Στους ανωτέρω ασθενείς διενεργήθηκε µια ηµιδοµηµένη συνέντευξη, τριών 

ερωτήσεων, που βασίστηκε στη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς 

Theory of Planned Behavior (TPB) (61). Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την 

αρνητική στάση των ασθενών σε σχέση µε την γαστροσκόπηση. Η δεύτερη 

ερώτηση διερευνούσε τις πεποιθήσεις που σχετιζόταν µε τη συµµόρφωσή των 

ατόµων στην παραποµπή για ενδοσκόπηση. Τέλος, η τρίτη ερώτηση εστίαζε 
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στο κατά πόσο η σύσταση του γιατρού µπορεί να επιρεάσει τη συγκεκριµένη 

συµπεριφορά του ατόµου. 

∆ύο ερευνητές πραγµατοποιήσαν ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων των 

συνεντεύξεων. 

 

 

2.3. Επιλογή ασθενών µε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση: 

Αναζήτηση κατάλληλου εργαλείου  

 

Στην αναζήτηση κατάλληλου διαγνωστικού εργαλείου διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρχε ήδη κάποιο ειδικό για την γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση στην 

ελληνική γλώσσα και έπρεπε να µεταφρασθεί και σταθµισθεί κάποιο για χρήση 

στη µελέτη. Η συστηµατική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε 

ότι σε επιδηµιολογικές µελέτες χρησιµοποιούνται σταθµισµένα 

ερωτηµατολόγια. 

Μέχρι τώρα 14 ερωτηµατολόγια έχουν αναπτυχθεί για την εκτίµηση της ΓΟΠΝ 

στο γενικό πληθυσµό και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση 

της απάντησης των ασθενών στη θεραπεία (62).  

Το ερωτηµατολόγιο RDQ που δηµιουργήθηκε από τον Shaw και τους 

συνεργάτες χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, αξιοπιστία και επαναληψιιµότητα 

αλλά είναι επίσης πρακτικό και εύκολο στη χρήση (63). Έχει µεταφραστεί και 

χρησιµοποιηθεί σε πολλές µελέτες σε αρκετές χώρες.  

Το ερωτηµατολόγιο RDQ έχει ήδη µεταφραστεί στα ελληνικά από την 

φαρµακευτική εταιρεία Astra. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στη µελέτη το 

ερωτηµατολόγιο  έπρεπε να σταθµιστεί στα ελληνικά από την πρωτότυπη 

έκδοση. Η διαδικασία αυτή διέπεται από κάποιους κανόνες που διασφαλίζουν 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του µεταφρασθέντος εργαλείου. Αρχικά 

εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από την ερευνήτρια κ. Ingela Wilklund που 

δηµιούργησε το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια εξασφαλίσθηκε η 

άδεια χρήσης του από την εταιρεία ASTRA-Zeneca η οποία είχε ήδη 

µεταφράσει το ερωτηµατολόγιο στα ελληνικά.  



 40

Ακολούθησε η διαδικασία της στάθµισης και αξιολόγησης µε ειδικούς δείκτες 

συσχέτισης. Έτσι µετρήθηκαν (α) η αξιοπιστία (reliability) µε τη µέθοδο της 

επανεξέτασης (test-retest) σε µία οµάδα 160 ασθενών ηλικίας άνω των 18 

ετών, οι οποίοι ήταν συνεχόµενοι επισκέπτες και µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής 

ευθύνης των πέντε συµµετεχόντων ΠΙ. Από τους ασθενείς ζητήθηκε η 

έγγραφη συγκατάθεσή τους και το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε 2 φορές 

µε µεσοδιάστηµα 2 εβδοµάδων. Ο δείκτης Kappa υπολογίστηκε για κάθε 

ερώτηση χωριστά ως δείκτης αξιοπιστίας (64). Η εσωτερική συνάφεια 

(internal consistency) των ερωτήσεων αξιολογήθηκε µε το δείκτη Cronbach’s 

alpha coefficient (65). Αποδεκτά επίπεδα για το δείκτη alpha θεωρήθηκαν 

τιµές πάνω από 0,70 (66). 

Στη συνέχεια µετρήθηκε (β) η εγκυρότητα κριτηρίου (criterion validity) µε τη 

σύγκριση των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο µε το ήδη σταθµισµένο στα 

ελληνικά ερωτηµατολόγιο IDGP. To ερωτηµατολόγιο IDGP χρησιµοποιήθηκε 

ως ‘gold standard’.  

 

 

2.4 ∆ιαχείριση ασθενών µε συµπτώµατα  από το ανώτερο πεπτικό 

στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

 

Όλοι οι ασθενείς που προσήρθαν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια 10 

συνεχόµενων ηµερών  στα παραπάνω ιατρεία τον  Νοέµβριο του  2006, 

αξιολογήθηκαν από τους γενικούς γιατρούς  για την ύπαρξη συµπτωµάτων 

από το ανώτερο πεπτικό µε το σταθµισµένο και µεταφρασµένο στα ελληνικά 

ερωτηµατολόγιο Identification of Dyspepsia in General Population 

questionnaire (IDPG) (17,18). Οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί βάσει του 

ερωτηµατολογίου IDGP,  για δυσπεψία ή/και γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 

αξιολογήθηκαν επιπλέον και µε το ειδικό για τη γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση και επίσης σταθµισµένο στα ελληνικά ερωτηµατολόγιο  Reflux 

Disease Questionnaire (RDQ).  Στη συνέχεια όλοι οι θετικοί ασθενείς 

προγραµµατίστηκαν εντός µιας εβδοµάδας για γαστροσκόπηση στα 

συµµετέχοντα στη µελέτη προαναφερθέντα ενδοσκοπικά κέντρα. Έγινε 
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καταγραφή των ενδοσκοπικών ευρηµάτων στους γαστροσκοπηθέντες 

ασθενείς. 

Κατά την ενδοσκόπηση οι ασθενείς ελέχθησαν επίσης µε βιοψία για λοίµωξη 

µε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.  Στους ασθενείς µε συµπτώµατα από το 

ανώτερο πεπτικό που αρνήθηκαν να υποβληθούν σε γαστροσκόπηση 

διενεργήθηκε έλεγχος  για ΕΠ µε δοκιµασία αναπνοής (test INFAI).   

Όλες οι ποιοτικές µεταβλητές της µελέτης περιγράφηκαν ως απόλυτες (Ν) και 

σχετικές (%) συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές (συνεχείς) µεταβλητές ως µέσες 

τιµές και τυπικές αποκλίσεις. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, 

χρησιµοποιήθηκαν µονοπαραγοντικές συσχετίσεις, όπως το κριτήριο Pearson’s 

χ2 ή Fisher’s exact για τον έλεγχο ανεξαρτησίας µεταξύ των  ποιοτικών 

µεταβλητών και το Student’s t-test µετά από κριτήριο κατά Levene, για την 

σύγκριση µεταξύ δύο συνεχών µεταβλητών. Όλοι οι έλεγχοι ήταν αµφίπλευροι 

σε επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. 

 

2.5 Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε δυσπεψία ή 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση  

 

Οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί για δυσπεψία ή/και γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση κατά την αρχική εκτίµηση µε το ερωτηµατολόγιο (IDGP) 

αξιολογήθηκαν επιπλέον και µε το ερωτηµατολόγιο για την ποιότητα ζωής 

Quality of Life in Reflux and Dispespia(QOLRAD).  

Το QOLRAD είναι ένα ερωτηµατολόγιο που έχει µεταφραστεί και 

χρησιµοποιηθεί σε πολλές µελέτες σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα έχει ήδη 

µεταφραστεί από την φαρµακευτική εταιρεία Astra-Zeneca. Προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί στη µελέτη εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από την 

ερευνήτρια κ. Ingela Wilklund που δηµιούργησε το πρωτότυπο 

ερωτηµατολόγιο και από την εταιρεία Astra-Zeneca.  

 Οι ερωτήσεις στο QOLRAD αξιολογούνται βάσει µια επταβάθµιας κλίµακας 

Likert. Όσο χαµηλότερη είναι η τιµή τόσο σοβαρότερη είναι η επίπτωση στις 

καθηµερινές λειτουργίες των ασθενών (67). Οι ερωτήσεις κατατάσσονται σε 5 

κατηγορίες: συναισθηµατική επιβάρυνση (έξι ερωτήσεις), διατάραξη του 
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ύπνου (πέντε ερωτήσεις), ζωτικότητα (τρεις ερωτήσεις), προβλήµατα στο 

φαγητό/ποτό (έξι ερωτήσεις) και φυσική/κοινωνική λειτουργικότητα (πέντε 

ερωτήσεις). 

Για τους σκοπούς της µελέτης έγινε σύγκριση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα και γεωγραφική περιοχής (Κεντρική 

Μακεδονία ή Κρήτη). Όλοι οι έλεγχοι ήταν αµφίπλευροι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας p<0,05. 
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3. Αποτελέσµατα 

 

3.1. ∆ιερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του 

ασθενή για ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού  

“Upper gastrointestinal endoscopy for dyspepsia: exploratory study 

of factors influencing patient compliance in Greece.” (∆ηµοσίευση Ι) 

 

Κατά τη διενέργεια της µελέτης 159 άτοµα βρέθηκαν θετικά για συµπτώµατα 

από το ανώτερο πεπτικό. Το 81,2% των ασθενών αυτών ήταν ηλικίας άνω 

των 50 ετών. Ωστόσο ένα µέγαλο ποσοστό των ασθενών (83,6%) αρνήθηκε 

επιπλέον διερεύνηση µε ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού. Κατά την 

αξιολόγηση των δηµογραφικών στοιχείων των ασθενών (Πίνακας 1, 

∆ηµοσίευση Ι), φάνηκε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να εµφανίσουν χαµηλή 

συµµόρφωση.  

Ο φόβος για την εξέταση φαίνεται ότι ήταν η βασική αιτία  της αρνητικής 

στάσης των ασθενών σε σχέση µε την γαστροσκόπηση (Πίνακας 2, 

∆ηµοσίευση Ι). Οι ασθενείς ανέφεραν κυρίως την πεποίθηση ότι η 

γαστροσκόπηση είναι µια δύσκολη, επώδυνη εξέταση. Η αντίληψη αυτή 

προέκυπτε είτε από προσωπική, δική τους προηγούµενη εµπειρία, είτε από 

σχετικές πληροφορίες του οικείου περιβάλλοντός τους.  Επίσης, αρκετοί 

ασθενείς δήλωσαν ελλειπείς γνώσεις και πληροφορίες σχετικά µε τη 

γαστροσκόπηση. Το µεγαλύτερο µέρος των ασθενών ωστόσο, θεωρούσε ότι η 

διενέργεια γαστροσκόπησης ήταν ή θα µπορούσε να είναι σηµαντική για την 

υγείας τους. Παρά ταύτα, κάποιοι έδειξαν να προτιµούν εναλλακτικά την 

ύφεση των συµτωµάτων τους µε τη λήψη φαρµακευτικής αγωγής και όχι την 

περεταίρω διερεύνηση τους µε ενδοσκόπηση. Τέλος, κάποιοι φάνηκαν 
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σκεπτικοί σε σχέση µε τη ιατρική σύσταση και παραποµπή για 

γαστροσκόπηση.  

 

3.2. Επιλογή ασθενών µε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση: 

Αναζήτηση κατάλληλου εργαλείου . 

“Validation of the Reflux Disease Questionnaire into Greek”   

(∆ηµοσίευση ΙΙ) 

 

Κατά τη στάθµισή το ερωτηµατολόγιο RDQ σε σχέση µε το ερωτηµατολόγιο 

IDGP που χρησιµοποιήθηκε ως gold standard, παρουσίασε για τη διάγνωση 

της ΓΟΠΝ ευαισθησία 88,1%, ειδικότητα 29,8%, θετική προγνωστική αξία 

(PPV) 74,4% και αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 51,9%. Αντίστοιχα για 

τη δυσπεψία παρουσίασε ευαισθησία: 50,0%, ειδικότητα: 25,7%, PPV: 

5,3%, NPV: 86,0% (Πίνακας 2, 3, ∆ηµοσίευση ΙΙ). 

Επίσης, το ερωτηµατολόγιο RDQ έδειξε µία υψηλή συνολική εσωτερική 

συνάφεια (τιµή άλφα: 0,91). Ο συντελεστής αξιοπιστίας, κappa για την 

ΓΟΠΝ ήταν καλός (0,6 µε 0,79) ενώ για τις ερωτήσεις της δυσπεψίας µέτριος 

(0,4 µε 0,59).Η συνολική συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων του 

ερωτηµατολογίου RDQ και του ερωτηµατολογίου IDGP ήταν 70,5%. 

 

3.3 ∆ιαχείριση ασθενών µε συµπτώµατα  από το ανώτερο πεπτικό 

στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

«Μελέτη ανίχνευσης και διαχείρισης ασθενών µε συµπτώµατα  από 

το ανώτερο πεπτικό στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» 

(∆ηµοσίευση ΙΙΙ) 

 

Από τα 992 άτοµα της µελέτης που αξιολογήθηκαν, 160 βρέθηκαν θετικά για 

συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό. Από αυτούς 112 άτοµα έπασχαν, 

σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο RDQ, από γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση.  

Τα ενδοσκοπικά ευρήµατα στον περιορισµένο αριθµό ασθενών (22 άτοµα) 

που πραγµατοποίησαν ενδοσκόπηση ήταν: 9 άτοµα παρουσίασαν 
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διαφραγµατοκήλη, 1 άτοµο διαφραγµατοκήλη και οισοφαγίτιδα και 4 

οισοφαγίτιδα. 11 ασθενείς δεν είχαν ενδοσκοπικά ευρήµατα ενώ λείπουν 

πληροφορίες για 3 συµµετέχοντες. 

Έγινε ανίχνευση της λοίµωξης µε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) στους 

θετικούς ασθενείς είτε κατά τη ενδοσκόπηση είτε µε τη δοκιµασία αναπνοής 

(test INFAI). Συνολικά 65 ασθενείς (Πίνακας 4, ∆ηµοσίευση ΙΙΙ) ήταν θετικοί 

για λοίµωξη µε ΕΠ. Το προφίλ των θετικών και των αρνητικών για ΕΠ 

ασθενών δεν παρουσίαζε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, µε εξαίρεση τον 

αυξηµένο ∆ΜΣ στα άτοµα χωρίς ΕΠ σε σχέση µε τα θετικά άτοµα για το 

παραπάνω µικρόβιο (29,8±3,9kg/m2 προς 27,9±4,3kg/m2, p=0,019) (Πίνακας 

5, ∆ηµοσίευση ΙΙΙ) 

 

3.4. Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε δυσπεψία ή 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση  

 

Συνολικά αξιολογήθηκαν 157 άτοµα θετικά για συµπτώµατα από το ανώτερο 

πεπτικό. Τα αποτελέσµατα ταξινοµήθηκαν βάσει των 5 κατηγορίων στις οποίες 

διαχωρίζεται το ερωτηµατολόγιο QOLRAD. Τα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε 

το φύλο, τη γεωγραφική περιοχή και την ηλικιακή οµάδα των ασθενών  

φαίνονται στον πίνακα ΙΙ 

 

  Φύλο        

 Άνδρες   Γυναίκες     

  Mean SD Mean SD p 

Συναισθηµατική 
επιβάρυνση 

5.81 1.23 5.16 1.50 .005 

∆ιατάραχες του ύπνου 6.03 .96 5.40 1.41 .001 
Προβλήµατα στο 
φαγητό/ποτό 

5.09 1.37 4.20 1.55 .001 

Φυσική/κοινωνική 
λειτουργικότητα 

6.02 1.04 5.50 1.33 .008 

Ζωτικότητα 5.41 1.31 4.75 1.60 .008 

      

  Περιοχή         

 Β. Ελλάδα   Κρήτη     

  Mean SD Mean SD p 
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Συναισθηµατική 
επιβάρυνση 

5.33 1.43 5.53 1.49 .472 

∆ιατάραχες του ύπνου 5.54 1.25 5.81 1.49 .341 
Προβλήµατα στο 
φαγητό/ποτό 

4.48 1.37 4.60 2.13 .750 

Φυσική/κοινωνική 
λειτουργικότητα 

5.67 1.17 5.68 1.59 .972 

Ζωτικότητα 4.93 1.44 5.12 1.90 .603 

      

  Ηλικία         

 >=18, <65   >=65     

  Mean SD Mean SD p 

Συναισθηµατική 
επιβάρυνση 

5.43 1.30 5.38 1.47 .826 

∆ιατάραχες του ύπνου 5.67 1.29 5.63 1.23 .854 
Προβλήµατα στο 
φαγητό/ποτό 

4.33 1.42 4.63 1.69 .260 

Φυσική/κοινωνική 
λειτουργικότητα 

5.73 1.11 5.65 1.29 .719 

Ζωτικότητα 4.97 1.43 4.97 1.64 .994 
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4. Συζήτηση 

 

4.1. Κύρια ευρήµατα της µελέτης  

 

4.1.1 ∆ιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του 

ασθενή για ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στους κύριους λόγους που οι ασθενείς 

στην Ελλάδα παρόλο που αναγνωρίζουν την χρησιµότητα και την 

αναγκαιότητα της γαστροσκόπησης αρνούνται σε µεγάλο ποσοστό να 

προβούν στην εξέταση. Ο φόβος ως φραγµός για τη διενέργεια της εξέτασης 

αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους άρνησής τους, στοιχείο που έχει 

αναφερθεί και για άλλα screening test όπως η µαστογραφία και η 

ενδοσκόπηση για καρκίνο του παχέος εντέρου (68-70). 

Κριτικό ρόλο στη συµµόρφωση των ασθενών φαίνεται ότι παίζει το επίπεδο 

γνώσης και ενηµέρωσης σχετικά µε τη διαδικασία της εξέτασης. Αρνητική 

επίδραση φάνηκε ότι είχε προηγούµενη αρνητική εµπειρία γαστροσκόπησης 

είτε του ίδιου του ατόµου είτε σχετική πληροφόρηση από οικεία άτοµα. 

Παρόλο που στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται πολύς λόγος για το θετικό ρόλο 

του προσωπικού γιατρού στη συµµόρφωση των ασθενών (71-73), στη 

συγκεκριµένη µελέτη οι προσωπικές απόψεις των ατόµων φάνηκε ότι 

υπερτερούσαν της σύστασης-οδηγίας του γενικού γιατρού. 

Η συνοσηρότητα καθώς και οι τρέχουσες καθηµερινές υποχρεώσεις των 

ασθενών αναφέρθηκαν επίσης, σαν ο κύριος εξωτερικός παράγων, µη 

συµµετοχής στην ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού. Ωστόσο,  ο ρόλος και 

η σηµασία αυτών των παραγόντων περιορίστηκε σηµαντικά όταν οι ασθενείς 

ζητήθηκαν να προσδιορίσουν συγκεκριµένη αιτία της µη συµµόρφωσής τους. 
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Ζητήµατα πρόσβασης όπως χρόνος αναµονής, ασφαλιστική κάλυψη, τρόπος 

µετάβασης στο νοσοκοµείο φαίνεται ότι επηρεάζουν τη συµµόρφωση των 

ασθενών(68,69,74). Κάτι ανάλογο δεν προέκυψε από την παρούσα µελέτη 

δεδοµένου ότι έγινε προσπάθεια διασφάλισης της πρόσβασης µέσω 

προκαθορισµένου και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ραντεβού για 

ενδοσκόπηση. Επιπλέον, όλοι οι συµµετέχοντες είχαν πλήρη ασφαλιστική 

κάλυψη. 

Σύµφωνα µε την θεωρία TPB οι δηµογραφικοί παράγοντες είναι σηµαντικοί 

στη διαµόρφωση µιας συµπεριφοράς. Στην παρούσα µελέτη, µόνο το αντρικό 

φύλο φάνηκε ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µη συµµόρφωσης. Το 

στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση µε ανάλογη µελέτη για ανίχνευση καρκίνου 

του παχέος όπου προκύπτει ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερη τάση 

µη συµµετοχής (74). 

 

4.1.2 Επιλογή ασθενών µε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση. Αναζήτηση 

κατάλληλου εργαλείου.    

Το  ερωτηµατολόγιο RDQ έχει φανεί ότι είναι αξιόπιστο, έγκυρο, πρακτικό και 

κυρίως έχει σχεδιαστεί για εφαρµογή σε ιατρεία πρωτοβάθµιας φροντίδας (63, 

75-76). Σηµαντικό χαρακτηριστικό του RDQ είναι ότι τα συµπτώµατα 

αποδίδονται περιγραφικά και όχι µε τεχνικούς όρους προκειµένου να 

διευκολυνθούν οι ασθενείς στην περιγραφή των συµπτωµάτων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά παρέµειναν ίδια και στην ελληνική έκδοση του 

ερωτηµατολογίου. 

Κατά τη στάθµιση της, η ελληνική εκδοχή του RDQ  έδειξε συνολικά υψηλή  

εσωτερική συνοχή. Η διάγνωση της ΓΟΠΝ ειδικά, παρουσίασε καλή 

επαναληψιµότητα. Όσον αφορά στη συµφωνία των ερωτηµατολογίων 

(criterion validity )µεταξύ  RDQ και IDGP,  ήταν µάλλον πτωχή για τη 

διάγνωση της ΓΟΠΝ και πτωχή για τη διάγνωση της δυσπεψίας. Η χαµηλή 
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αυτή συµφωνία µεταξύ των δύο ερωτηµατολογίων πιθανώς να οφείλεται στο 

ότι το RDQ έχει σχεδιαστεί ώστε να προσδιορίζει την ΓΟΠΝ και όχι να 

αποκλείει τη δυσπεψία ενώ το IDGP προσδιορίζει κυρίως τη δυσπεψία.  

Το ελληνικό RDQ παρουσίασε υψηλή αξιοπιστία στην αξιολόγηση του 

οπισθοστερνικού καύσους και της παλλινδρόµησης. Οι ερωτήσεις που 

αναφέρονται σε δυσπεπτικά ενοχλήµατα παρουσίασαν προβλήµατα τόσο στην 

ελληνική εκδοχή όσο και στην αρχικό RDQ. Παρόµοιες δυσκολίες αναφέρονται 

και κατά την ιταλική και γερµανική στάθµιση του ερωτηµατολογίου (77-78). 

Ωστόσο, ο Shaw και συνεργάτες αποφάσισαν να διατηρήσουν τις 

συγκεκριµένες ερωτήσεις λόγω συχνής αλληλοεπικάλυψης των συµπτωµάτων 

δυσπεψίας και ΓΟΠΝ (63). 

Το ελληνικό ερωτηµατολόγιο RDQ έχει δυνατότητα εφαρµογής στην ΠΦΥ για 

την ανίχνευση ατόµων µε ΓΟΠΝ και µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί σε 

επιδηµιολογικές µελέτες. 

 

4.1.3 ∆ιαχείριση ασθενών µε συµπτώµατα  από το ανώτερο πεπτικό στην 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.  

Η συγκεκριµένη µελέτη ανέδειξε την υψηλή συχνότητα των συµπτωµάτων 

του ανώτερου πεπτικού στους ασθενείς που επισκέφθηκαν ιατρεία 

πρωτοβάθµιας φροντίδας. Το υψηλό ποσοστό επιγαστρικών ενοχλήσεων και 

συγκεκριµένα η παρουσία δυσπεψίας και Γαστροοισοφαγικής Παλινδρονικής 

Νόσου (ΓΟΠΝ) έχουν αναλόγως αναφερθεί και σε άλλες µελέτες που έχουν 

διεξαχθεί  στη χώρα µας.(51,54). Η επικράτηση συµπτωµάτων ΓΟΠΝ είναι 

επίσης χαρακτηριστικό που επαναλαµβάνεται και στον πληθυσµό µελέτης.  

Επίσης, η τάση να εµφανίζονται τα συµπτώµατα αυτά κυρίως σε γυναίκες 

συµφωνεί µε παρατηρήσεις από διεθνείς µελέτες για τις λειτουργικές και µη 

διαταραχές του πεπτικού συστήµατος στο γενικό πληθυσµό (79).  
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Σύµφωνα  µε τη µελέτη βρέθηκε αυξηµένη συχνότητα λοίµωξης µε 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στους ασθενείς µε συµπτώµατα του ανώτερου 

πεπτικού. Οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν ανίχνευση του ΕΠ και αγωγή 

εκρίζωσης του σε περιοχές που η επίπτωση του ελικοβακτηριδίου ξεπερνά το 

10% και σε ασθενείς κάτω των 50 ετών, µε ανεπίπλεκτη δυσπεψία.  

Παρά την απόλυτη ένδειξη (80) για γαστροσκόπηση στους περισσότερους 

συµµετέχοντες, λόγω ηλικίας, παρατηρήθηκε χαµηλή συµµόρφωση. Το 

χαµηλό ποσοστό αποδοχής ενδοσκόπησης έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού 

δηλώνει την αδυναµία εφαρµογής των κατευθυντήριων οδηγιών και δείχνει 

την ανάγκη για ακριβή διάγνωση και αξιολόγηση των ασθενών ΠΦΥ µε 

διαγνωστικά εργαλεία που ενδεχοµένως θα µπορούν ως ένα βαθµό να 

υποκαταστήσουν, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα, 

τις εργαστηριακές εξετάσεις κλειδιά, όπως η γαστροσκόπηση.  

Παρόλο που ο αριθµός των ασθενών που υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση 

ήταν µικρός, τα αντίστοιχα ενδοσκοπικά ευρήµατα είναι παρόµοια µε 

µεγαλύτερες µελέτες, στις οποίες  τονίζεται ότι µπορεί να υπάρχει 

δυσαναλογία ανάµεσα στα συµπτώµατα της δυσπεψίας και τα ενδοσκοπικά 

ευρήµατα (81-82). 

 

    4.1.4 Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών µε δυσπεψία ή 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση.  

Η σύγκριση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε συµπτώµατα από το 

ανώτερο πεπτικό ανέδειξε ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

επιβάρυνση και στους πέντε τοµείς του ερωτηµατολογίου QOLRAD. Αντίθετα, 

δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές όσον αφορά στην 

γεωγραφική κατανοµή και την ηλικιακή οµάδα των ασθενών 

 

4.2. Μεθοδολογικοί περιορισµοί της µελέτης 

 

 

Η διδακτορική διατριβή στηρίχθηκε στην µελέτη ασθενών που προσέρχονταν 

για οποιοδήποτε αιτία σε ιατρεία πρωτοβάθµιας φροντίδας. Για το λόγο αυτό 
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δεν είναι βέβαιο σε ποιο βαθµό τα δεδοµένα της αντανακλούν την πραγµατική 

συχνότητα της Λ∆, της ΓΟΠΝ και της λοίµωξης µε ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού στο γενικό πληθυσµό. Επίσης, επιφυλάξεις υπάρχουν για το κατά 

πόσο τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να γενικευτούν σε όλη τη χώρα, 

παρόλο που για την αποφυγή εξαγωγής λανθασµένων συµπερασµάτων έγινε 

επιλογή δυο διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας, η Μακεδονία 

και η Κρήτη. 

Η έλλειψη ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων στα ΠΙ και η απουσία 

κατευθυντήριων οδηγιών για τα νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος. 

διαθέσιµων στους γιατρούς ΠΦΥ, δεν επιτρέπει σύγκριση των αποτελεσµάτων 

της µελέτης µε στοιχεία άλλων γεωγραφικών περιοχών. 

Ο σχεδιασµός της διδακτορικής διατριβής αφορούσε αρχικά τη διεξαγωγή µιας 

ποσοτικής µελέτης. Το φαινόµενο άρνησης ενός µεγάλου µέρους του 

πληθυσµού ελέγχου να πραγµατοποιήσει ενδοσκόπηση, οδήγησε σε µια 

προσπάθεια ποιοτικής ανάλυσης της στάσεως των ασθενών. Έτσι, η µελέτη 

σχετικά µε τη συµµόρφωση ακολουθεί  για γενικότερη ποιοτική µεθοδολογία 

και για αυτό το λόγο τα ευρήµατά της δεν µπορούν να γενικευθούν στον 

ευρύτερο πληθυσµό. Επίσης, ο πληθυσµός µελέτης δεν συµπεριελάµβανε 

µειονότητες και ήταν κοινωνικοοικονοµικά οµοιόµορφος. Ίσως η χαµηλή 

συµµόρφωση θα ήταν ακόµα πιο έντονη σε άτοµα χαµηλότερου 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου (69,71).  

 Ο χαµηλός βαθµός συµµετοχής των ασθενών µε συµπτώµατα από το 

ανώτερο πεπτικό στη διενέργεια γαστροσκόπησης είχε σαν συνέπεια να µην 

είναι εφικτή η επιβεβαίωση της αρχικής, µέσω των ερωτηµατολογίων, 

διάγνωσης του γενικού γιατρού. Ειδικότερα, όσον αφορά στη ΓΟΠΝ αν και η 

κλινική διάγνωση βασίζεται στα αναφερόµενα συµπτώµατα, η επιβεβαίωση 

µέσω 24ωρης Ph-µετρίας ή ενδοσκόπησης θα ήταν πιο ακριβής. 

Για τον ίδιο λόγο δεν ήταν δυνατή η µέτρηση της διαγνωστικής αξίας των 

εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν. Έτσι, δεν δηµιουργήθηκαν πίνακες µε την 

εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πιθανότητα (pre-test και post-test 

propability) ένας ασθενής στην Π.Φ.Υ να πάσχει από δυσπεψία ή ΓΟΠΝ. 
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Η στάθµιση του ερωτηµατολογίου RDQ για τη ΓΟΠΝ δεν έγινε σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της ενδοσκόπησης αλλά θεωρώντας ως gold standard το ήδη 

σταθµισµένο στα ελληνικά ερωτηµατολόγιο IDGP ως το πλησιέστερο για την 

ΠΦΥ. 

 Ένα άλλο στοιχείο για τη στάθµιση του RDQ είναι ότι εφαρµόσθηκε σε άτοµα 

κυρίως άνω των 60 ετών περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα γενίκευσής του σε 

µικρότερες ηλικιακές οµάδες. Παρόλο που το RDQ είναι αυτο-συµπληρούµενο 

ερωτηµατολόγιο, στην παρούσα µελέτη, που τον πληθυσµό της αποτελούσαν 

κυρίως ηλικιωµένοι και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου άτοµα, κρίθηκε 

σκόπιµο ο  ιατρός να παράσχει βοήθεια και διευκρινήσεις κατά τη 

συµπλήρωσή του. Ίσως µε αυτή την παραχώρηση να υπάρχει κάποιο 

συστηµατικό σφάλµα δείγµατος (bias) που να επηρεάζει τα αποτελέσµατα, 

όπως συζητείται σε άλλες µελέτες (82).   

Το ερωτηµατολόγιο RDQ χρησιµοποιήθηκε ως ήδη µεταφρασµένο στα 

ελληνικά, µε την άδεια της Astra-Zeneca. Λόγω της µη ύπαρξης σχετικής 

βιβλιογραφίας, ζητήµατα πολιτισµικής προσαρµογής κατά τη µετάφραση, δεν 

δύναται να διασφαλιστούν. 

Τέλος, το ερωτηµατολόγιο QOLRAD   χρησιµοποιήθηκε ως ήδη µεταφρασµένο 

από την εταιρεία Astra-Zeneca αλλά δεν σταθµίστηκε στα ελληνικά. 

 

4.3. Οι συνέπειες στη Γενική Ιατρική 

 

Η παρούσα µελέτη δηµιούργησε µία βάση δεδοµένων γαστρεντερολογικών 

περιστατικών που θα µπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για µελλοντική 

οργάνωση στο χώρο. Η Ελληνική έκδοση του ερωτηµατολόγιου για την ΓΟΠΝ 

που δηµιουργήθηκε, δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε µελέτες σχετικές µε τη 

διερεύνηση της ΓΟΠΝ στη Γενική Ιατρική στην Ελλάδα. 

Η µελέτη ανέδειξε τους περιορισµούς στη διαχείριση και διερεύνηση µε 

ενδοσκόπηση των ασθενών µε συµπτώµατα του ανώτερου πεπτικού παρά τις 

σχετικές διεθνείς συστάσεις στην ΠΦΥ.  
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Επίσης, η υψηλή συχνότητα ανίχνευσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού 

συνάδει µε µια στρατηγική ανίχνευσης και αγωγής εκρίζωσής του στους 

νεότερους καθώς και στους ασθενείς χωρίς συµπτώµατα συναγερµού. Η 

ανάδειξη και υιοθέτηση ανάλογων κατευθυντήριων οδηγιών στον ελλαδικό 

χώρο θα διευκόλυνε τη διαχείριση των ασθενών στην ΠΦΥ. 

 

4.4. Περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί  µια µελέτη παρατήρησης και τα αποτελέσµατά 

της θα πρέπει να ερµηνευθούν κατάλληλα. Η διαλογή των ασθενών έγινε µε 

ερωτηµατολόγια σταθµισµένα στην Ελλάδα και κατάλληλα για χρήση στην 

ΠΦΥ που δεν έδειξαν µεγάλη µεταξύ τους συµφωνία. Το γεγονός µπορεί να 

οφείλεται στην διαφορετική χρησιµότητα του καθενός: Το ένα είναι ειδικό για 

την αναγνώριση της δυσπεψίας και το άλλο για την αναγνώριση της ΓΟΠΝ.  

Η δηµιουργία ενός διαγνωστικού εργαλείου ειδικού για τη διαφορική διάγνωση 

των νοσηµάτων του ανώτερου πεπτικού που να συνδυάζει τα υπάρχοντα 

ερωτηµατολόγια είναι µεγάλης σηµασίας. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει όχι 

µόνο για τις ανάγκες µιας µελέτης – έρευνας στην ΠΦΥ αλλά και λόγω της 

συχνής  άρνησης των ασθενών για επιπλέον διαγνωστικές επεµβατικές 

εξετάσεις όπως η γαστροσκόπηση.  

Η στάθµιση για την εφαρµογή στην ΠΦΥ ενός ερωτηµατολογίου για την 

ποιότητα ζωής των ασθενών µε δυσπεψία και γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση θα ήταν µεγάλης σηµασίας λόγω της µεγάλης συχνότητας των 

νοσηµάτων αυτών. Τέλος, η δηµιουργία δεικτών πιθανοφάνειας για την 

εµφάνιση αυτών των δύο νοσηµάτων στην Π.Φ.Υ θα µπορούσε να αποτελέσει 

σηµαντικό πεδίο έρευνας στο µέλλον.  
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4.5. Συµπεράσµατα 

 

Η µελέτη ανέδειξε την υψηλή συχνότητα της δυσπεψίας και της ΓΟΠΝ στους 

ασθενείς που επισκέπτονται ιατρεία ΠΦΥ στην Ελλάδα. Επίσης, υψηλή ήταν 

και η συχνότητα λοίµωξής τους µε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. 

Παρατηρήθηκε χαµηλό ποσοστό συµµόρφωσης των ασθενών µε συµπτώµατα 

από το ανώτερο πεπτικό στη διενέργεια γαστροσκόπησης.  

Η περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν  τη στάση των 

ασθενών είναι ιδιαίτερης σηµασίας τόσο για τους γιατρούς στην πρωτοβάθµια 

φροντίδα όσο και για τους διαµορφωτές πολιτικών υγείας.  
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7. Παραρτήµατα 

 

Α. Γενικό ερωτηµατολόγιο συνεντεύξεων  

Συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα όπου αυτό χρειάζεται:   
 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ    
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………… 
 
 
ΑΡΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:                               
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ :   -- / -- /----   
 
 
Α.∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                      
 
ΦΥΛΟ                1.ΑΝ∆ΡΑΣ     2.ΓΥΝΑΙΚΑ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ         ___ / ____ / _____         
 
ΗΛΙΚΙΑ  _______ 
 
ΒΑΡΟΣ    _______ Κgr 
 
ΥΨΟΣ      _______  cm 
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
     1. ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 
     2. ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (το τελευταίο) ________________________ ΕΤΗ _______________ 

 
:  
                                      
 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα <<x>> σε ότι ισχύει 
 
 
 
 
 

 
Άλλο______________________________ 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

∆ηµόσιος υπάλληλος 
 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
 
Ελεύθερος επαγγελµατίας 
 
Αγρότης 
 
Άνεργος 
 

 
� 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
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Παρακαλώ τοποθετείστε ένα <<x>> σε 
ότι ισχύει 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 

Παρακαλώ τοποθετείστε ένα <<x>> σε 
ότι ισχύει 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Β.ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
Κάπνισµα: Όχι �               Ναι � 
 
Ηλικία έναρξης:� �  
 
Είδος καπνού 
 

 
 
 
 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα <<x>> σε 
ότι ισχύει 
 

 
 
Χρόνια καπνίσµατος ( χρόνια που καπνίζατε ή καπνίζετε) : �� 
 
Καπνίζετε κανονικά (δηλ. πάνω από ένα τσιγάρο την ηµέρα) τώρα? 
Όχι �                      Ναι � 
 
Πόσα τσιγάρα καπνίζετε κατά µέσο όρο καθηµερινά? ��� 
 
Εισπνέετε συνήθως τον καπνό βαθειά στους πνεύµονες? 

∆ηµοτικό  
 
Γυµνάσιο-Λύκειο 
 
Ανώτερη εκπαίδευση 
 
 
Ανώτατη εκπαίδευση 
 
Καµιά 
 

� 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
� 
 
 

 
Παντρεµένος/η 
 
Χήρος/α 
 
∆ιαζευγµένος/η 
 
Ανύπαντρος/η 
 
Άλλο 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 

 
Τσιγάρο 
 
 
Πίπα 
 
Πούρο 
 
 
Καπνός 

 
� 
 
 
� 
 
� 
 
 
� 
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Όχι�                        Ναι�           ∆εν ξέρω�   
 
Έχετε καπνίσει καθηµερινά για τουλάχιστον ένα χρόνο? 
Όχι�                        Ναι�            
 
Σε περίπτωση διακοπής του καπνίσµατος: 
Α) πριν από πόσα χρόνια έχει συµβεί αυτό? 
(µηδέν αν δεν υπήρξε διακοπή ποτέ ή αν ήταν µικρότερη των τριών µηνών, 1 αν είναι πάνω από 3 
µήνες και λιγότερο από 18 από την διακοπή του καπνίσµατος) : �� 
 
B) Περίπου πόσα τσιγάρα  
καπνίζατε την ηµέρα? �� 
 
Γονείς καπνιστές 
Όχι�   Μητέρα�    Πατέρας �    Και οι δύο� 
 
Αλκοόλ: 
 
Χρήση αλκοόλ: Όχι �             Ναι� 
Ποσότητα 
(πρότυπη ποσότητα/εβδοµάδα): ��� 
 
1 πρότυπη ποσότητα ποτού ισοδυναµεί µε: 
 

 
 
 

 
Σηµείωση: Μια µονάδα από αλκοόλ είναι ισοδύναµη µε περίπου 10 γραµµάρια από καθαρό αλκοόλ 

Γ.ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
   Προέλευση 

της 
πληροφορίας 

1.ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2. ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

3. Χ.Α.Π ΝΑΙ ΟΧΙ  

4. ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ  

5. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

6. ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ ΝΑΙ ΟΧΙ  

7. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

1 καθιερωµένο 
µπουκάλι από 
κανονική µπύρα 
(280ml) 

 1 µονή 
πρότυπη 
δόση από  
αλκοόλ 
(30ml) 

 1 ποτήρι 
κρασιού(120ml) 

 1 πρότυπη 
δόση από 
απεριτίφ 
(60ml) 
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8. ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

9. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

10. ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

11. ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

12.ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ SICCA  ΝΑΙ ΟΧΙ  

13. ΣΚΛΗΡΟ∆ΕΡΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ  

14. ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ  

15. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ZOLLINGER-ELISSON ΝΑΙ ΟΧΙ  

16. ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙ∆Α ΝΑΙ ΟΧΙ  

17. ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

18. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ (ΛΗΨΗ ∆ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ) ΝΑΙ ΟΧΙ  

 
 
 
         Προέλευση της πληροφορίας                                                                      
         1 = Βιβλιάριο υγείας ασθενούς 
         2 = Φάκελος υγείας ασθενούς 
         3 = Ιδιώτης ιατρός 
         4 = Από τον ίδιο τον ασθενή  
         5 = Συγγενής 
         6 = από αλλού 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
 
          Προέλευση της πληροφορίας                                                                      
         1 = Βιβλιάριο υγείας ασθενούς 
         2 = Φάκελος υγείας ασθενούς 
         3 = Ιδιώτης ιατρός 
         4 = Από τον ίδιο τον ασθενή  
         5 = Συγγενής 
         6 = από αλλού 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Προέλευση της 
πληροφορίας 

1.ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2. ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ  

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ  

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ  

5. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ  



 69

Β. Ερωτηµατολόγιο IDGP-Identification of Dyspepsia in General 
Population (Ελληνική έκδοση) 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ Χ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ “ΟΧΙ” 

 
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ “ΟΧΙ” 
 
1.Είχατε πόνο ή δυσφορία/ ενόχληση στις περιοχές που  
υποδεικνύονται στην εικόνα (άνω κοιλία-στοµάχι),                                   ΝΑΙ ΟΧΙ 
 τους τελευταίους 12 µήνες;    
Αν Ναι στην τελευταία ερώτηση τότε: 
Είχατε αυτόν τον πόνο ή δυσφορία περισσότερο από  
             έξι φορές τους τελευταίους 12 µήνες;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 Είδατε  κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
2.Είχατε ποτέ, ένα αίσθηµα φουσκώµατος ή πληρότητας  
στις περιοχές που υποδεικνύονται στην εικόνα, 
µετά τη λήψη τροφής ή ποτού, τους τελευταίους 12 µήνες;   ΝΑΙ ΟΧΙ  
Αν Ναι στην τελευταία ερώτηση τότε: 
Είχατε αυτό το αίσθηµα περισσότερο από έξι 
   φορές τους τελευταίους 12 µήνες;     ΝΑΙ ΟΧΙ 
 Είδατε κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
3.Οπισθοστερνικό καύσος είναι ένα αίσθηµα καψίµατος ή πόνου πίσω 
από το  στήθος, που δεν οφείλεται σε στηθάγχη 
ή σε καρδιακή διαταραχή. 
               Είχατε οπισθοστερνικό καύσος τους τελευταίους 12 µήνες;  ΝΑΙ ΟΧΙ  
Αν Ναι στην τελευταία ερώτηση τότε: 
                   Είχατε αυτό το αίσθηµα περισσότερο από έξι 
                                  φορές τους τελευταίους 12 µήνες;  ΝΑΙ ΟΧΙ  
                   Είδατε  κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
4.Όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι είχατε ποτέ οπισθοστερνικό καύσος,  
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών;    ΝΑΙ ΟΧΙ  
Αν Ναι τότε: 
Συνέβη αυτό περισσότερο από έξι φορές τους τελευταίους 12 µήνες;  ΝΑΙ ΟΧΙ 
Είδατε κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;     ΝΑΙ ΟΧΙ 
Έχετε οπισθοστερνικό καύσος µόνο όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι;  ΝΑΙ ΟΧΙ 
 Σας ξυπνάει το οπισθοστερνικό καύσος όταν κοιµάστε;  ΝΑΙ ΟΧΙ   
 
5.Είχατε ξινίλα ή γεύση όξινου υγρού στο πίσω τµήµα 

του λαιµού σας τους τελευταίους 12 µήνες;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αν Ναι: Συνέβη αυτό περισσότερο από έξι φορές  

      τους τελευταίους 12 µήνες;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
Είδατε  κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;    ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
6.Είχατε ποτέ κατά τους τελευταίους µήνες το αίσθηµα ότι  
          θέλετε να κάνετε έµετο (ναυτία);   ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αν Ναι: Συνέβη αυτό περισσότερο από έξι φορές 

   τους τελευταίους 12 µήνες;   ΝΑΙ ΟΧΙ 
           Είδατε κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
 

7.Έχετε πραγµατική εξαγωγή (έµετο) τους τελευταίους 12 µήνες;  ΝΑΙ ΟΧΙ  
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Αν Ναι: Συνέβη αυτό περισσότερο από έξι φορές  
   τους τελευταίους 12 µήνες;   ΝΑΙ ΟΧΙ 
             Είδατε κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;   ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
 
8.Είχατε δυσκολία να καταπιείτε (τροφή να κολλάει 
 στο λαιµό σας) τους τελευταίους 12 µήνες;     ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αν Ναι: Συνέβη αυτό περισσότερο από έξι φορές  

 τους τελευταίους 12 µήνες;     ΝΑΙ ΟΧΙ 
           Είδατε  κάποιο γιατρό για το λόγο αυτό;   ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
 
9.Είχατε ποτέ διαγνωσθεί ότι έχετε στοµαχικό 

          ή δωδεκαδακτυλικό έλκος;   ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
10.Υποβληθήκατε ποτέ σε εξέταση µε βαριούχο γεύµα; 
(Πίνετε ένα λευκό υγρό πριν να βγουν οι ακτινογραφίες)    ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
11.Υποβληθήκατε ποτέ σε ενδοσκόπηση ή γαστροσκόπηση; 
(Ένας σωλήνας µε ένα φως καταπίνεται για  
να εξετάσει το εσωτερικό του στοµάχου)     ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
Υπάρχει κάτι για το οποίο δε σας ρωτήσαµε και νοµίζετε ότι θα ήταν σηµαντικό να µας το πείτε; 
 
 
 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕ “ΟΧΙ”  
Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιείται µετά από άδεια των συγγραφέων T. Kennedy και R. Jones.   
Έχει σταθµιστεί και µεταφρασθεί στα ελληνικά Anastasiou F, Antonakis N, Chaireti G, et al BMC 
Public Health 2006      
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Γ. Ερωτηµατολόγιο RDQ (Reflux Disease Questionnaire)  

Reflux Disease Questionnaire (RDQ)  
 

                       Please answer each question by ticking one box per row 
 

1. Thinking about your symptoms over the past 7 days, how often did you have 
the following? 

 
 Did not Less than1 day 1 day 2-3 days  4-6 days  Daily 
 have a week a week a week a week 
   
a. A burning feeling        
 behind your  
 breastbone 
 
b. Pain behind your       
 breastbone 
 
c. A burning feeling        
 in the centre of 
 the upper stomach 
 
d. A pain in the centre        
 of the upper stomach 
 
e. An acid taste in        
 your mouth 
 
f. Unpleasant movement       
 of material upwards  
 from the stomach 
 

2. Thinking about symptoms over the past 7 days, how would you rate the 
following? 

 
 Did not Very mild Mild Moderate Moderately Severe 
 have    severe  
 
a. A burning feeling        
 behind your  
 breastbone 
 
b. Pain behind your        
 breastbone 
 
c. A burning feeling         
 in the centre of  
 the upper stomach 
 
d. A pain in the centre         
 of the upper stomach 
 
e. An acid taste in        
 your mouth 
 
f. Unpleasant movement       
 of material upwards  
 from the stomach 
 

 AstraZeneca LLP, 2000. All rights reserved. 
RDQ (UK-English)  
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∆. Ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου για τη γαστροοισοφαγική 

παλλινδρόµηση RDQ (Reflux Disease Questionnaire)  
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Ε. Ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου µέτρησης της ποιότητας 

της ζωής – QOLRAD (Quality Of Life in Reflux and Dyspepsia 

(QOLRAD) Questionnaire) ». 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε µερικές ερωτήσεις σχετικά µε το πώς νοιώθατε 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ λόγω πόνου ή καούρας 
που εντοπίζονται στο πάνω µέρος της κοιλιάς (στο στοµάχι), συµπτώµατα που 
σας οδήγησαν σε αυτή την µελέτη. Σας υπενθυµίζουµε ότι «το πάνω µέρος της 
κοιλιάς (το στοµάχι)» βρίσκεται κάτω από τα πλευρά και πάνω από τον οµφαλό. 
Παρακαλούµε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις όσο πιο ειλικρινά µπορείτε. 
Για κάθε ερώτηση, σηµειώστε το τετραγωνάκι το οποίο περιγράφει καλύτερα το 
πώς νιώθατε. 
1. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας νοιώσατε 
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ Ή ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

•   Συνεχώς 
•   Το περισσότερο διάστηµα 
•   Για αρκετό διάστηµα 
•   Για κάποιο διάστηµα 
•   Για λίγο διάστηµα 
•   Σχεδόν καθόλου 
•   Καθόλου 

 
2. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΑΠΟΦΥΓΑΤΕ ΝΑ 
ΣΚΥΨΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΣΑΤΕ ΓΙΑ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

•   Συνεχώς 
•   Το περισσότερο διάστηµα 
•   Για αρκετό διάστηµα 
•   Για κάποιο διάστηµα 
•   Για λίγο διάστηµα 
•   Σχεδόν καθόλου 
•   Καθόλου 

3. Κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας, πόσο πολύ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΕΙΧΑΤΕ, ΛΟΓΩ ΦΑΓΗΤΟΥ Ή ΠΟΤΟΥ; 

•   Πάρα πολύ 
•   Πολύ 
•   Μέτρια 
•   Αρκετά 
•   Λίγο 
•   Σχεδόν καθόλου 
•   Καθόλου 

© I. Wiklund 1998 
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QOLRAD STARS (Greek) 
 
 
4.  Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΝΟΙΩΣΑΤΕ ΓΕΝΙΚΑ 
Α∆ΙΑΘΕΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
5. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΤΕ 
ΝΑ ΦΑΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

6. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας Ο ΠΟΝΟΣ Ή Η 
ΚΑΟΥΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΑΧΙ) ΣΑΣ ΕΜΠΟ∆ΙΣΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΦΙΛΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ; 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
7. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΕΙΧΑΤΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
© I. Wiklund 1998 
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QOLRAD STARS (Greek) 
8. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας είχατε ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΥΠΝΟ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

9. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΠΟΝΟΣ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΣΑΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΨΕ ΝΑ ΦΑΤΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ Ή ΣΝΑΚΣ 
ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ; 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
10. Πόσο συχνά κατά την διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας νοιώσατε 
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ Ή ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΝΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 
 

11. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΠΟΝΟΣ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΣΕ ΝΑ 
ΞΑΝΑΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ; 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
© I. Wiklund 1998 
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QOLRAD STARS (Greek) 
12. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας νοιώσατε 
ΑΠΟΚΑΡ∆ΙΩΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
13. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΠΟΝΟΣ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ; 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
14. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΝΟΙΩΣΑΤΕ 
ΑΠΟΘΑΡΡΥΜΕΝΟΣ Ή ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ ΛΟΓΩ 
ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
15. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΕΙΧΑΤΕ ΑΓΧΟΣ Ή 
∆ΥΣΦΟΡΙΑ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
 
© I. Wiklund 1998 
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QOLRAD STARS (Greek) 
16. Κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας πόσο πολύ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΕΙΧΑΤΕ ΕΠΕΙ∆Η ΦΑΓΑΤΕ ΦΑΓΗΤΑ ´Η ΣΝΑΚΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ ΝΑ 
ΑΝΕΧΘΕΙΤΕ; 

• Πάρα πολύ 
• Πολύ 
• Μέτρια 
• Αρκετά 
• Λίγο 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

17. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΕΙΧΑΤΕ 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ Ή ΦΟΒΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΛΟΓΩ 
ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
18. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ ΤΟ 
ΠΡΩΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• Συνεχώς 
• Το περισσότερο διάστηµα 
• Για αρκετό διάστηµα 
• Για κάποιο διάστηµα 
• Για λίγο διάστηµα 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

19. Πόσο πολύ κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΠΟΝΟΣ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ) 
ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΣ; 

• Πάρα πολύ 
• Πολύ 
• Μέτρια 
• Σε κάποιο βαθµό 
• Λίγο 
• Σχεδόν καθόλου 
• Καθόλου 

 
 
© I. Wiklund 1998 
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20. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας έπρεπε να 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  Ή ΠΟΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ 
Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
21. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ∆ΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΑΤΕ 
ΝΑ ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για κάποιο διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
22. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΝΟΙΩΣΑΤΕ 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΕΙ∆Η Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
ΣΑΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΠΟΝΟ Ή ΚΑΟΥΡΑ 
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για κάποιο διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
23. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ΕΙΧΑΤΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΛΟΓΩ 
ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για κάποιο διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
© I. Wiklund 1998 
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24. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ 
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ) ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για κάποιο διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
25. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΤΕ 
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ) ΛΟΓΩ ΠΟΝΟΥ Ή ΚΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ); 

• . Συνεχώς 
• . Το περισσότερο διάστηµα 
• . Για αρκετό διάστηµα 
• . Για κάποιο διάστηµα 
• . Για λίγο διάστηµα 
• . Σχεδόν καθόλου 
• . Καθόλου 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ. 
 
© I. Wiklund 1998 
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ΣΤ. ∆ιαγνωστικά κριτηρία Ρώµης ΙΙΙ για τη λειτουργική 

δυσπεψία 

 

Β. Λειτουργικές ∆ιαταραχές Γαστρεντερικού Συστήµατος 
 
B1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΥΣΠΕΨΙΑ 

Τα διαγνωστικά κριτήρια* πρέπει να περιλαµβάνουν:  

1.  Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

 α. Ενοχλητικό αίσθηµα µεταγευµατικής πληρότητας  

 β. Πρόωρο κορεσµό 

 γ. Επιγαστρικό πόνο 

 δ. Επιγαστρικό καύσος 

 ΚΑΙ 

2. Μη ένδειξη οργανικής νόσου (συµπεριλαµβανοµένης της γαστροσκόπησης) 

που δυνατόν να δικαιολογεί τα συµπτώµατα 

*    Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται το λιγότερο για 3 µήνες, µε έναρξη των 

συµπτωµάτων τουλάχιστον 6 µήνες πριν τη διάγνωση                       

 

B1α. Σύνδροµο µεταγευµατικού φόρτου 

Τα διαγνωστικά κριτήρια* πρέπει να περιλαµβάνουν ένα ή και τα δύο από τα 

παρακάτω:  

1.     Ενοχλητικό αίσθηµα µεταγευµατικής πληρότητας µετά από 

συνηθισµένου µεγέθους γεύµατα, παρουσιαζόµενο τουλάχιστον αρκετές 

φορές ανά εβδοµάδα             

2.     Πρόωρος κορεσµός που αποτρέπει την ολοκλήρωση ενός συνηθισµένου 

γεύµατος τουλάχιστον αρκετές φορές ανά εβδοµάδα                            

* *    Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται το λιγότερο για 3 µήνες, µε έναρξη 

των συµπτωµάτων τουλάχιστον 6 µήνες πριν τη διάγνωση                       

Υποστηρικτικά κριτήρια 

1.     Φούσκωµα στην άνω κοιλία ή µεταγευµατική ναυτία ή έντονες ερυγές      

2.  Το σύνδροµο επιγαστρικού πόνου µπορεί να συνυπάρχει.          
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B1β. Σύνδροµο επιγαστρικού πόνου 

Τα διαγνωστικά κριτήρια* πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα παρακάτω:  

1. Πόνος ή καύσος που εντοπίζονται στο επιγάστριο τουλάχιστον µέτριας 

έντασης, το λιγότερο µια φορά ανά εβδοµάδα. 

2. Ο πόνος είναι διαλείπων  

3. ∆εν γενικεύεται ούτε εστιάζει σε άλλες περιοχές του θώρακα ή της κοιλίας 

4. ∆εν ανακουφίζεται µε την αφόδευση ή την αποβολή αερίων 

5. ∆εν πληροί τα κριτήρια για διαταραχές της χολής ή του σφιγκτήρος του 

Oddi 

* Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται το λιγότερο για 3 µήνες, µε έναρξη των 

συµπτωµάτων τουλάχιστον 6 µήνες πριν τη διάγνωση                       

Υποστηρικτικά κριτήρια 

1.  Ο πόνος µπορεί να έχει στοιχεία καύσους αλλά όχι οπισθοστερνικού          

2. Ο πόνος µπορεί να προκαλείται ή να ανακουφίζεται µε τη λήψη γεύµατος 

αλλά µπορεί να παρουσιαστεί και κατά τη νηστεία 

3. Το σύνδροµο µεταγευµατικού φόρτου µπορεί να συνυπάρχει 
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 Upper gastrointestinal endoscopy for dyspepsia: Εxploratory study 
of factors influencing patient compliance in Greece 

Eirini Oikonomidou, 1 Foteini Anastasiou,2 Ioannis Pilpilidis,3 Elias 

Kouroumalis,4 and Christos Lionis5, Greek General Practice Dyspepsia Group* 

Abstract 

Background 

Upper gastrointestinal endoscopy is the most preferable diagnostic 

examination for patients over fifty when upper gastrointestinal symptoms 

appear. However, limited knowledge exists in concerns to the compliance of 

primary care patients' to the doctors' recommendations for endoscopy. 

Methods 

Patients who visited primary care practices in Greece and experienced upper 

gastrointestinal symptoms within a 10 days screening study, were referred for 

an upper endoscopy exam. The patients which refused to complete the 

endoscopy exam, were interviewed by the use of an open- ended translated 

and validated questionnaire, the Identification of Dyspepsia in General 

Population (IDGP) questionnaire. A qualitative thematic analysis grounded on 

the theory of planned behavior was performed to reveal the reasons for 

patients' refusal, while socio-demographic predictors were also assessed. 

Results 

Nine hundred and ninety two patients were recorded, 159 of them (16%) 

were found positive for dyspepsia and gastro-esophageal reflux disease 

according to the IDGP questionnaire. Out of the above, 131 (83.6%) patients 

refused further investigation with endoscopy. Patients who refused upper 

endoscopy were predominantly female (87.8%) (p = 0.036) and over the age 

of 50. The lack of severe symptoms, fear of pain, concerns of sedation, 

comorbidity and competing life demands were reported by patients as barriers 

to performing an endoscopic investigation. 
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Conclusions 

Patients with dyspepsia in rural Greece tend to avoid upper gastrointestinal 

endoscopy, with two major axons considered to be the causes of patients' 

refusal: their beliefs towards endoscopy and their personal capability to cope 

with it. Future research examining reasons of low compliance should be 

carried out in combination with modern behavioral theories so as to 

investigate into the above. 

Background 

Gastrointestinal disorders, in particular dyspepsia, are common problems 

within primary care worldwide, [1-3] as well as in Greece [4,5]. Experimental 

evidence on dyspepsia management is scarce and guidelines are based on 

information drawn from trials and clinical studies conducted in academic or 

specialist settings. It has been shown that their impact on general practices 

may be eminently critical in order to invalidate the implementation process 

[6]. Current guidelines suggest that all patients with dyspepsia over 45 or 55 

years of age or those with symptoms should undergo prompt 

esophagogastroduodenoscopy (EGD) [7]. However, a successful 

implementation of recommendations that include invasive screening in 

everyday primary care practice seems to be related to factors such as the 

doctor-patient relationship and the patient's compliance to the doctor's 

recommendations [8,9]. 

For example, factors such as family history, perceived risk, self-efficacy, 

knowledge of the disease, or the use of educational videotaped material, 

were not proved to influence patients' decision about colorectal cancer (CRC) 

screening with a Faecal Occult Blood Test (FOBT) [8]. On the other hand, 

within primary care, compliance to colonoscopy and FOBT has been 

demonstrated to increase by the simple use of personalized encouraging 

brochures [9,10]. Therefore, explaining and modifying patients' attitudes in 

order to obtain higher compliance rates requires also a thorough knowledge 
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of the factors that may influence their decision making process. Emphasis is 

given currently on patient centered communication and shared decision 

making that seem to lead to a significant increase in patient knowledge, 

improve quality of life and patient's satisfaction towards medical care, and 

also to reduce the anxiety and decisional conflict [10,11]. 

The human decision making process has been analysed thoroughly during the 

past decades and models have been developed that could explain the 

compliance of the patients towards the doctors' recommendations [11-13]. 

Various theories towards understanding and modifying human behaviour have 

been applied and among them the Theory of Planned Behaviour (TPB) has 

been constructed [14]. 

A PhD study that focussed on screening for upper gastrointestinal symptoms 

in a primary care population was designed and implemented into two Greek 

regions. Patients who visited selected rural practices were assessed; those 

who were positive for upper gastrointestinal symptoms were referred for 

upper endoscopy. This paper reports the findings of a qualitative study that 

was designed to reveal patients' reasons for refusing to undergo an 

endoscopy recommendation by their personal physicians within the use of the 

TPB. 

Methods 

Setting 

Five rural practices in Greece (three from the Greek region of Macedonia and 

two from the island of Crete), serving 21,100 residents in total were included 

in this study. The two areas differ only in terms of geography. The setting of 

the study is illustrated in Figure Figure11. 
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Figure 1 

Setting of the study. 

Participants 

All patients who visited the five rural practices within ten consecutive working 

days participated in the study (N = 992). The inclusion criteria were: over 18 

years of age and patients without symptoms or a history of cancer and/or 

inflammatory bowel disease. The patients were residents of these specific 

areas within the rural settings. 

Patients were assessed for upper gastrointestinal symptoms using a Greek 

translation of the validated "Identification of Dyspepsia in General Population" 

(IDPG) questionnaire named [4]. Patients who were found to be positive for 

dyspepsia or gastroesophageal reflux were referred to a gastroenterologist for 

further evaluation by EGD, within a ten day period with no financial burden. 

All patients refusing endoscopy were interviewed for the reasons of their 

denial. 

Interview development 

A semi-structured interview consisting of three open-ended questions was 

used. The interview was guided by the TPB. The TPB supports that 

knowledge itself is not enough to lead to a certain action and that intention, 

together with perceived behavioral control, predict the likelihood of a person 

to actually perform a certain behavior. According to Ajzen [14], attitudes 

towards the behavior, subjective norms, and perceptions of behavioral 

control, are the three major determinants of the theory. These determinants 

are traced in the corresponding sets of behavior-related beliefs. 

"Behavioural beliefs refer to the expected consequences of the planned 

behaviour, normative beliefs refer to the perceived behavioural expectations 

of important referent individuals or groups e.g. family, friends, while control 

beliefs have to do with the perceived presence of factors that can facilitate or 
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impede the performance of a certain behavior." [14] This framework was 

utilized to explore patients' beliefs that lead to a certain intention and that 

intention to the denial of endoscopy. 

Questionnaire and interview 

The questionnaire comprised of three questions; question 1 ("What were your 

main reasons for denying EGD?") focused on the patients' negative attitudes 

towards endoscopy, question 2 ("Is there any possible inconvenience in the 

performance of endoscopy?") evaluated the patients' control beliefs 

concerning their non-compliance to perform an endoscopy while question 3 

("Do you think that the EGD that was suggested by your Family Physician, is 

important for you health?") presented mainly the perceived behavioural 

control and explored to what extent the physicians recommendations can 

facilitate patients behaviour. Interviews that took place in each rural setting 

were 10-15 minutes in length. Data concerning socio-demographic and other 

health issues for each patient were also recorded. 

Analysis of data 

A qualitative content analysis was performed. Qualitative data were shorted 

and categorized by theme and this procedure was undertaken by the two 

principal investigators (EO, FA). They reviewed all the interviews and 

produced a consensus-coding document. Themes available in the TPB were 

used for the construction of the conceptual categories in our content analysis. 

In case of any inconsistency among the two reviewers, the issue was 

discussed and resolved [15,16]. 

Ethics 

The Scientific and Ethics Committee of the University Hospital of Crete 

approved the study (Number of protocol: 11873 - 25/10/2006). All 

participants received written information about the study's aim, the voluntary 
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nature of participation and the assurance of confidentiality. All provided a 

signed consent form. 

Results 

Participants' characteristics 

According to the IDGP questionnaire, 159 patients were found positive with 

upper gastrointestinal symptoms, while 131 (83.6%) of them refused to 

proceed to an EGD. One hundred and eight (81.2%) were over 50 years of 

age. All non-compliants were interviewed by their participating General 

Practitioners (GP) yet 26 of them (19.8%) refused to answer the 

questionnaire. Figure 2 depicts the study population characteristics. The 

socio-demographic characteristics of the patients who proceeded for further 

evaluation with an EGD and the characteristics of patients who denied upper 

endoscopy are shown in Table Table1. Male gender was the only socio-

demographic factor that predicted a tendency of non adherence. 

 

Figure 2 

Population of the study. 

 

Table 1 

Demographic Characteristics of Adherent and Nonadherent Patients to EGD 
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Table 2 illustrates the number and the answers of the interviewed patients. 

 

Table 2 

Answers of interviewed patients who endorsed barriers to completing an 

Upperendoscopy 

In order to avoid overlap across themes, the participants' responses were 

grouped and categorized according to the main barrier endorsed for refusing 

an upper endoscopy and are categorized by the TPB below. 

Patients' main reason for refusing endoscopy (behavioral beliefs) 

Fear 

A feeling of fear was the main reported obstacle in performing or even 

contemplating to undergo an EGD. Of the patients interviewed, 24 reported 

fear as a general feeling towards investigation (question 1). 

"I am afraid. I haven't been through it ever before." (Patient 3, patient 102) 

"I was afraid of what it could reveal. Let's better leave it to avoid worsening 

things." (Patient 6) 

Several patients (17) reported fear towards the procedure itself (question 2). 

"I think I am going to lose my breath and I could possibly die." (Patient 33) 

"You could say that I am possibly afraid." (Patient 75) 

".....Just the fear...." (Patient 86) 
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Perceived capability to perform the behavior (control beliefs) 

Inconvenience 

Patients (56) expressed both in question 1 and question 2 that endoscopy is a 

difficult, painful examination. They also focused on the way that it is 

performed. 

"I have been through a lot of exams but I have been informed that this one is 

very difficult and I decided not to do it." (Patient 19) 

"I have heard that it is quite painful." (Patient 63) 

"...well the fact that a whole tube is inserted through your mouth to your 

stomach."(Patient 49) 

Knowledge from self experience 

Some participants (12) reported previous experience with EGD as a reason for 

not proceeding to a new one focusing again on the difficulty of the whole 

procedure (question 1). In several cases the diagnosis of the EGD which was 

reported orally by the patient was quite unclear. 

.......I almost died; they didn't give me any sedation, just a spray. I wouldn't 

like to be through it again. (Patient 16) 

No reason of inconvenience 

A high percentage of the participants (30) reported no reason of 

inconvenience concerning the EGD (question 2). 

"No, nothing troubles me." (Patient 107) 

"No, there is nothing to be afraid of. I would love to do it in the future." 

(Patient 45) 
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Lack of knowledge 

Some patients (16) declared uncertainty or they did not have a clear opinion 

of the EGD procedure (question 1 and 2). 

"I have never been through it before so I cannot tell you what makes me feel 

uncomfortable." (Patient 19) 

"I cannot tell you since I don't know what it is about." (Patient 64) 

"I haven't thought of it." (Patient 99) 

"I really don't know." (Patient 74)} 

External determinants to the procedure 

A high number of the participants (33) reported external determinants as an 

obstacle for not performing the EGD (question 1 and question 2). 

"I wouldn't like to put myself through trouble." (Patient 49) 

"Somebody should escort me. I cannot move by myself."(Patient 68) 

Patients' beliefs regarding the importance of the personal 

physician's recommendation to endoscopy (perceived behavioural 

control) 

Patients' beliefs regarding the necessity and the importance of EGD for their 

health was questioned taking into account that endoscopy was recommended 

by their personal family physician. 

Importance of an EGD examination 

The participants (41) overall admitted the importance of EGD for their health. 

"Of course it is important." (Patient 6) 
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"Of course it is of great importance but you cannot force me to do it." 

(Patient 26) 

"Very important if you take into account that I am suffering from my stomach 

almost every day." (Patient 45) 

In addition, many of them (20) replied that the procedure might be of 

importance. These were patients whose symptoms were not severe and 

mainly believed that they do not have a serious health problem. 

"Maybe, but one way or another I do not feel ill." (Patient 62) 

"I am not afraid of my problem with my stomach even though having an EGD 

might be important." (Patient 51) 

Some patients (16) showed a tendency to avoid or postpone the EGD, despite 

the fact that the examination could possibly be important for their health. 

"May be in the future but now I don't want to have it done." (Patient 28) 

"Yes, but I am going to have it done if I get worse." (Patient 59) 

Also, a few patients (4) stressed that Proton Pump Inhibitors is is always a 

preferred alternative solution (Question 1 and 3). 

"Well, as far as the job can be done with pills...Let's try that for the moment." 

(Patient 1) 

"In general yes, but since it gets better with a pill, the exam is not that 

necessary." (Patient 93) 

A considerable part of participants (19) estimated that EGD, as an 

examination, is not important for the patient's health in general, and a few of 

them even questioned their personal doctor's opinion. 

"No it is not important. There are so few symptoms." (Patient 107) 
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"..so whatever the doctors say is always important?"(Patient 22) 

"Many things are important but if we did all that the doctors say...." (Patient 

10) 

Some patients (6) were unaware whether performing an EGD could be of any 

importance to their health. 

 

Discussion 

Main findings 

This exploratory study highlighted the main reasons for patients' refusal to 

comply with upper gastrointestinal endoscopy. Even though patients seem to 

accept the necessity and the importance of an EGD for their health, they 

expressed certain barriers and fears towards the examination as their main 

reasons for noncompliance. Various factors that may influence adherence to 

screening tests (such as breast and colorectal cancer (CRC) screening) have 

been published in the literature [17-19]. With the fear of pain and fear of the 

procedure itself noted as important barriers for performing a mammography 

[17,19,20]. Studies concerning compliance to endoscopy for CRC screening 

revealed that the fear of pain, concerns and anxiety towards the procedure 

served the role of negative predictors for any form of CRC screening [18,21]. 

Similar fears and concerns were disclosed in this exploratory study. 

The patient's level of education and knowledge of the procedure has been 

identified to play a critical role in adherence of the GP's instructions [22,23]. 

However knowledge has not been proven to be the only crucial factor to 

impel a certain action [14,24]. Almost 9% of the participating patients 

declared that additional data and explanation was needed, even though effort 

was made by the physicians (during consultation) to explain the need and the 

importance of endoscopy as well as describe the procedure itself. Many 

patients also reported that their own previous experience was either 
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traumatic or not reassuring enough for them to proceed with a new 

endoscopy. Future intervention research should focus more on controlled 

beliefs and study their effectiveness on compliance rates to upper endoscopy. 

Another interesting finding of our study was that the GP's recommendation 

for endoscopy (question 3) did not seem to facilitate patients to undertake 

the control of their behavior. It is known from the literature that advice, 

recommendation or encouragement from the personal physician can increase 

the likelihood of attendance of a certain examination [25-27]. Nevertheless in 

this study population, patients' perceptions seemed to play an important role 

as well, since 18% of the patients appeared to question their GPs' 

recommendation. Moreover, patients who undergo endoscopy generally 

report a larger number of, and more severe symptoms than those who do not 

[22]. Accordingly, upper gastrointestinal symptoms do not seem to have been 

considered as severe enough to obligate the patients to undergo an EGD. 

Although no direct question in the interview focused on exploring normative 

beliefs and particularly to assess the extent that the patients' behaviour 

depends on their friends, family and the society to perform the recommended 

behavior, nevertheless some patients reported unpleasant experiences of 

individuals in their close environment as a main reason for avoiding the 

endoscopy. 

Health problems and current life demands were the most common external 

determinants causing non compliance to EGD; yet when patients were asked 

in specific, for a reason of inconvenience to endoscopy these factors were 

impressively diminished. It seems that although undoubtedly important, these 

external barriers that were indicated during interviews were often vague and 

other obscure reasons for non adherence were referred which would need 

further investigation [18]. 

Different health insurance coverage seems to have a negative effect on the 

use of CRC tests [18,28]. However this was not the case in this study, since 
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all EGDs were fully covered by the patients' insurance. The access to the 

referral centre and the long waiting times are other crucial factors of non 

adherence to recommendations but this factor cannot explain the high rate of 

non compliance in the study [17-19 ]. Strategies were utilized to overcome 

any waiting problems by scheduling the upper gastrointestinal endoscopy 

within a period of ten days. Access was not a main obstacle for the patients 

because there were no differences in compliance between the most and the 

less proximate to the hospital practices. In the TPB, demographic and 

personal characteristics of the patients may influence behaviour indirectly by 

affecting behavioural, normative, and control beliefs. The male gender was 

the only socio-demographic factor that predicted a tendency of non 

adherence in the population studied. This seems to be in controversy with 

other studies where female gender is the non compliance factor for CRC 

screening [18,28]. 

Limitations 

This study followed mainly a qualitative approach and consequently its 

findings cannot be extended to wider populations. Also, the population 

studied poorly represented minorities and was not socioeconomically diverse. 

However, its low adherence suggests that this is likely to be an even greater 

problem among less socially advantaged patients. Patient-level influences on 

adherence have been determined, through interviews on a small sample of 

patients. Consequently the results are not strong enough to permit us to draw 

firm conclusions. The interviews reflect only the perceptions of patients who 

refused endoscopy and cannot be compared with the perceptions of patients 

who had undergone endoscopy. 

Nevertheless, this exploratory approach was warranted because no prior 

studies have approached the causes of refusal of upper gastrointestinal 

endoscopy. The number of the interviewed subjects was higher than that in 

usual qualitative studies, due to the design of the study which was initially a 
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part of quantitative research, and at a second stage we decided to focus more 

on an exploratory qualitative direction. 

The TPB was successfully utilized to explain patient's answers. Compared to 

affective processing models, the theory overlooks emotional variables such as 

threat, fear, mood and negative or positive feeling and assesses them in a 

limited fashion. In the health related behavior situation, given that most 

individuals' health behaviors are influenced by personal emotion and affect, 

this could be a drawback for predicting health-related behaviors [29]. 

Conclusion 

This study provides the first insight towards understanding primary care 

patients' reasons for denying upper gastrointestinal investigation. It is clear 

that neither expert's opinion nor adherence to guidelines is enough to 

persuade patients to follow a procedure such as EGD. There are still some 

uncertainties regarding the factors that affect patients' behavior, however, it 

remains to be examined whether incorporated multifaceted interventions that 

will explore the multiple barriers encountered in primary care, might improve 

adherence to upper endoscopy. The study findings are of interest to both 

GP/Family Physicians and health policy makers, who need to focus more on 

the doctor-patient communication issues and the cultural setting where the 

primary care services are provided, which can have an impact on the early 

referral of patients with dyspepsia and the early diagnosis of severe diseases. 
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Abstract 

Background 

Primary care physicians face challenges in diagnosing and managing Gastro-

oesophageal reflux disease (GERD). The Reflux Disease Questionnaire (RDQ) 
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meets the standards of validity, reliability, and practicability. This paper 

reports on the validation of the translated into Greek RDQ.  

Design and Methods 

RDQ is a condition specific instrument. For the validation of the questionnaire, 

the internal consistency of its items was established using the alpha 

coefficient of Chronbach, the reproducibility (test – retest reliability) was 

measured by kappa correlation coefficient and the criterion of validity was 

calculated against the diagnosis of another questionnaire already translated 

and validated into Greek  (IDGP) using kappa correlation coefficient. A factor 

analysis was also performed.   

Results 

Greek RDQ showed a high overall internal consistency (alpha value: 0.91) for 

individual comparison. All 8 items regarding heartburn and regurgitation 

(GERD) had “good”  reproducibility (Cohen's κ = 0.60 to 0.79), while the 

remaining 4 items about dyspepsia had a “moderate” reproducibility (Cohen's 

κ= 0.40 to 0.59). 

The kappa coefficient for criterion validity for GERD was rather poor (0.20, 

95% CI: 0.04, 0.36) and the overall agreement between the results of the 

RDQ questionnaire and those based on the IDGP questionnaire was 70.5%.  

Factor analysis indicated three factors with Eigenvalue over 1.0, and 

responsible for 76.91% of variance. Regurgitation items correlated more 

strongly with the 3rd component but pain behind sternum and upper stomach 

pain correlated with the 2nd component. 

Conclusions 

The Greek version of RDQ seems to be a reliable, and valid instrument 

following the pattern of the original questionnaire, and could be used in 

primary care research in Greece.  

 

Introduction 

Gastro-oesophageal reflux disease (GERD) is a common condition in the 

Western population, with a prevalence of around 20% for weekly reflux 

symptoms which is estimated as the 4% of consultations to family physicians 
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[1-3]. Reviews have highlighted the effect of frequency and severity of GERD 

symptoms in patients’ every day life [4-6]. 

There is evidence that primary care physicians face challenges in making an 

accurate diagnosis of GERD and in managing it effectively [7].  Heartburn, 

when present as the predominant symptom, may be the sole basis for the 

diagnosis of GERD [8] while, the imprecise definitions of GERD symptoms, 

and the overlap between reflux and other upper abdominal symptoms 

challenge the diagnostic efficacy of primary care physicians. What is more, 

endoscopy is not a substitute for careful symptoms’ evaluation, since most 

patients with troublesome reflux symptoms do not have any evidence of 

endoscopic esophagitis [9]. Although the 24-h ambulatory pH monitoring was 

initially proposed as the “gold standard” is not sufficiently sensitive and 

furthermore, this investigation is expensive, invasive, technically demanding, 

particularly in the primary care setting [10]. As an alternative, a brief 

treatment trial with a proton pump inhibitor may be the most sensitive and 

specific diagnostic modality [11]. However, studies for the diagnostic accuracy 

of the test raise certain concerns. . 

A European study of primary care patients with GERD indicates that a 

structured questionnaire could aid to [12-13] a better communication and 

patients’ management in primary care. 

Several questionnaires have been developed for the assessment of GERD 

symptoms in clinical practice or for the general population [12-16]. The 

criteria of an ideal evaluative GERD symptom assessment tool are: sensitivity 

in GERD patients, covering all symptom dimensions (multidimensional 

construct), assessment of frequency and intensity of ‘‘typical’’ and ‘‘atypical’’ 

GERD symptoms, practical and economical, easy to understand, responsive 

over short time intervals, use as a patient self-assessment tool, amenable to 

daily use, psychometrically validated, and translated into many languages 

with cross-cultural adaptation [17]. So far, 14 instruments have been 

developed to assess GERD symptoms and potentially can be used to evaluate 

treatment response during a therapeutic trial in GERD patients [18]. 

 



 108 

The Reflux Disease Questionnaire (RDQ), developed by Shaw et al, meets the 

standards of validity, reliability and responsiveness but also these of 

practicability and feasibility [16,19-21]. An observational study in primary care 

in Greece has focused on the psychometric qualities of the Greek RDQ and its 

potential use in research for clinical practice in primary care. Towards this 

purpose, this paper reports on the validity of the RDQ into the Greek primary 

care setting.  

 

Design and Methods 

Questionnaire 

The RDQ is a condition specific instrument consisting of 12 questions. Half of 

the questions are related to the frequency of the symptoms and half to their 

severity recording GERD symptoms during the past week. Symptom’s 

frequency and symptom’s severity are measured on six-point scales (from ‘no 

occurrence’ to ‘daily’/‘severe’). Patients are asked about the following six 

symptoms: ‘burning behind breastbone’, ‘pain behind breastbone’, ‘upper 

stomach burning’, ‘upper stomach pain’, ‘acid taste in mouth’, and ‘movement 

of materials’. The RDQ questionnaire has been translated into Greek by a 

previous research work of AstraZeneca GR pharmaceutical company.  

The authors requested permission from those they hold the rights of the RDQ 

to validate the questionnaire and adopt it into the Greek conditions  

 

 

Setting, sampling and target population 

The psychometric properties of the Greek version of the RDQ were explored 

by the administration of the questionnaire to patients with upper 

gastrointestinal symptoms, seeking primary care in five rural practices serving 

primary care in Crete and Northern Greece. Eligible patients were recruited 

for ten consecutive working days. The inclusion criteria were: age over 18, 

absence of alarm symptoms or history of cancer and inflammatory bowel 

disease. All participants were residents of the practices’ area of responsibility. 

Power analysis showed that in order to discover significant differences higher 
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than 10% between the responses, the sample size should be 172 individuals, 

achieving statistical power of 75% at a significance level of 0.05.  

 

Measurements 

Reliability was assessed through internal consistency and test-retest reliability 

[22- 24]. 

 Internal consistency was determined by checking the components of a 

questionnaire against each other, using Chronbach's alpha [25-26]. A 

minimum value of 0.70 for group and 0.90 for individual comparisons is 

generally desirable [27, 28].  

Reproducibility (test- retest reliability) is a significant measure of association 

for determining the stability of the questionnaire's results over time because it 

corrects the lack of independence between measurement intervals [23]. The 

Cohen's kappa coefficient was also estimated [24]. 

 Criterion validity refers to the extent to which the instrument correlates with 

a golden standard [28]. In order to define the criterion validity of the 

questionnaire, the diagnoses of the already validated questionnaire, 

Identification of Dyspepsia in General Population (IDGP), were used as a 

golden standard to the outcome of the RDQ questionnaire [30]. The IDGP is 

the only questionnaire translated and validated which is available in Greek, 

suitable for general population and general practice. Kappa analysis was used 

in order to assess agreement between the diagnoses (GERD, dyspepsia). The 

diagnosis of GERD using the RDQ was made by the positive response to one 

of the items 1a, 1b, 2a and 2b (heartburn) and/or to one of the items 1e, 1f, 

2e and 2f (regurgitation of any frequency). Dyspepsia was diagnosed when 

there was at least one positive answer to items 1c, 1d, 2c and 2d. (Figure 1: 

The original English RDQ, Figure 2: The Greek RDQ) 

A factor analysis was performed in order to identify the separate factors, 

which make-up this questionnaire and highlight the way the items group 

together [29]. The factor structure was studied by Principal Component 

Analysis using Varimax with Keiser Normalization as Rotation Method. Both of 

the Kaiser criteria for applicability were fulfilled [31]. An analysis on the 
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patients' symptoms as described in the RDQ questionnaire (items 1a, 1b, 1c, 

1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f) was performed and a factor was considered 

as important if its Eigenvalue value exceeded 1.0 [29]. A Bartlett's test of 

sphericity with p < 0.05 and a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling 

adequacy of 0.734 were used in performing this factor analysis. 

 

Ethics 

The Scientific and Ethics Committee of the University Hospital of Heraklion, 

Crete approved the observational study (Number of protocol: 11873 - 

25/10/2006) that aimed to identify the applicability of RDQ in Greek primary 

care. All participants were informed for the purpose of the study and the 

confidentiality and anonymity of the process and they gave their written 

consent. 

 

Results 

Sample characteristics 

Demographic and clinical characteristics of patients are presented in Table 1. 

The final sample consisted of 160 individuals. Twelve individuals that initially 

entered the study quitted, reducing the statistical power to 72%. 

Characteristics of the questionnaire 

Using the IDGP as the golden standard, the RDQ questionnaire had the 

following characteristics: For GERD: sensitivity: 88.1%, specificity: 29.8%, 

positive predictive value (PPV): 74.4%, negative predictive value 

(NPV):51.9%. For dyspepsia: sensitivity: 50.0%, specificity: 25.7%, PPV: 

5.3%, NPV: 86.0%. 

Validation 

Reliability 

The RDQ questionnaire showed a high overall internal consistency (alpha 

value: 0.91) for individual comparison. Each diagnostic group also showed 

acceptable alpha values: 0.82 for heartburn; 0.88 for regurgitation and 0.83 

for dyspepsia. 
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All 8 items regarding heartburn and regurgitation (GERD) had “good” 

reproducibility (Cohen's kappa coefficient 0.60 to 0.79), while the remaining 4 

items about dyspepsia had a “moderate” reproducibility (Cohen's kappa 

coefficient 0.40 to 0.59) [23]. These results are illustrated in Table 2.  

Validity 

The kappa coefficient for criterion validity for GERD was rather fair (0.20, 

95% CI: 0.04, 0.36) and the overall agreement between the results of the 

RDQ questionnaire and those based on the IDGP questionnaire was 70.5%. 

Regarding dyspepsia, and as it has been expected, the kappa coefficient was  

poor (-0.05, 95% CI: -0.12, 0.02) and the overall agreement between the 

results of the RDQ questionnaire and these based on the IDGP questionnaire 

was 27.5%. 

The performed factor analysis indicated three factors with eigenvalue over 

1.0. Those factors were responsible for 76.9% of variance and rotation and 

they converged in 5 iterations (Table 3). The Screeplot and Component Plot in 

Rotated space are shown in figure 3. While regurgitation items correlated 

more strongly with the third component, pain behind sternum and upper 

stomach pain correlated with the second component. 

 

Discussion 

Main findings 

The RDQ has been found to be reliable, valid, responsive and above all 

practical [16, 31-33]. RDQ is also a questionnaire that was specially designed 

to be used in the primary care setting.  

An important feature of the RDQ is the fact that symptoms are described in a 

figurative, non-technical manner. Previous studies have shown that patients 

are often confused by terms such as ‘heartburn’ [12]. Because of this, the 

original developers of the RDQ conducted cognitive interviews with patients in 

order to clarify the obscure questions. Thus, instead of ‘heartburn’ or 

‘regurgitation’, researchers used word pictures such as ‘burning behind the 

breastbone’ or ‘acid taste in mouth’. This characteristic has been retained in 

the Greek translation. 
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The Greek version of the RDQ showed a high overall internal consistency. The 

diagnosis of GERD in particular, showed good reproducibility. Ιn terms of the 

criterion validity concerning overall agreement between RDQ and IDGP, was 

rather poor for the diagnosis of GERD and poor for the diagnosis of 

dyspepsia. The poor agreement could be attributed to the fact that the RDQ 

was designed in order to identify GERD rather than exclude dyspepsia 

whereas IDGP was designed to identify dyspepsia. Even though we have tried 

to eliminate this difference by using only those IDGP questions that could lead 

to a GERD diagnosis, we are not sure whether the use of another gold 

standard would have led to different results.  

The Greek RDQ has demonstrated high reliability in assessing heartburn and 

regurgitation.  The questions referring to dyspeptic complaints are 

problematic in the Greek version which is following the original RDQ, and this 

was experienced from the Italian and German versions too [34, 35]. 

Nevertheless, Shaw et al. [16] in their validation decided not to delete the 

dyspepsia-related questions from the RDQ, not only because of their good 

psychometric results on the total but also for the typically overlapping nature 

of reflux and dyspepsia complaints. In Rome III criteria GERD is also taken 

into consideration when dyspeptic patients present symptoms of acid 

regurgitation or heartburn. [36].  

 

Strengths, limitations and general discussion about the applicability of RDQ  

As it is usual in clinical practice the diagnosis of GERD was made on the basis 

of patients’ symptoms. However, a comparison using other parameters, such 

as 24-h ambulatory pH monitoring or upper endoscopy could have been more 

accurate.  We had the intention to use endoscopy as a gold standard but this 

was not possible to our study population due to the low compliance of 

patients; a problem analyzed in another manuscript [37]. Consequently, our 

best approach was considered to be the use of the IDGP questionnaire as the 

closest to the Greek primary health care. Future research should rely on more 

accurate diagnostic tools and probably another comparison would be 

preferable for the estimation of RDQ’s criterion validity. 
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Another characteristic of the Greek validation is that it was performed to 

people aged over 60 years old, with low educational level and this could be 

considered as a critical drawback for its use in the general population. 

Nevertheless it is estimated by country statistics that 60% of the patients 

visiting primary care practices in rural areas of Greece are over 60 and of 

lower education.  As a consequence, the common educational base of the 

public which participated in the research contributes to the strength of the 

study.   The finding that RDQ showed substantial reproducibility is a further 

advantage of this study. However, the statistical power of this study was not 

the preferred one (72 instead of 75%), mainly due to some drop-outs. 

The RDQ was already translated into Greek during a previous research work 

from Astra-Zeneca. Since there is no literature referring to the translation of 

RDQ in Greek language, issues such as the cultural adaptation of the 

questionnaire can not be insured by the translating team. 

 RDQ also focuses on heartburn and regurgitation and although these are the 

most typical and prevalent GERD symptoms, there are other symptoms, such 

as hoarseness or chronic cough, which are not included. This is a general 

restriction of the questionnaire and should be considered when it is used 

without any other diagnostic tool. 

 

Implications of the study 

Implications of the validated questionnaire can be demonstrated at primary 

care. It is anticipated to be a practical instrument for primary care physicians 

in Greece; it can be applied in daily practice for identifying patients with GERD 

and could be used in epidemiological studies.  

 

Conclusion 

We have accumulated enough evidence to show that the Greek version of the 

RDQ measures the GERD symptoms in reproducible, reliable and valid 

instrument in the primary care setting. In addition the questionnaire is 

considered to be a useful tool for clinical research in the Greek primary health 

care setting. It can be also appropriate for use in international studies since 
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its psychometric properties are comparable to other versions validated in 

several countries. 

 

Abbreviations 

RDQ: Reflux Disease Questionnaire. 

IDGP: Identification of Dyspepsia in the General Population questionnaire.  

GERD: Gastroesophageal Reflux Disease. 
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Table 1. Demographic characteristics of the sample 

 

. 

  Gender   

  Men Women Total 

  Mean SD Mean SD Mean SD 

 Age (ys) 64.93 13.02 60.36 12.60 61.74 12.86 

 
BMI 

(Kg/m2) 
32.71 39.51 28.67 4.61 29.98 22.76 

        

  N (%) N % N % 

Educational 

level 

None 2 (4%) 9 8% 11 7% 

Elementary 49 (96%) 97 92% 146 93% 

       

       

       

Family 

status 

Married 50 100% 105 100% 155 100% 
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Table 2. RDQ: Reproducibility (test- retest reliability). 

 

Symptom RDQ item K* P 

Heartburn 1a 0.753 <0.001 

 1b 0.690 <0.001 

 2a 0.616 <0.001 

 2b 0.779 <0.001 

Regurgitation  1e 0.651 <0.001 

 1f 0.627 <0.001 

 2e 0.704 <0.001 

 2f 0.655 <0.001 

Dyspepsia 1c 0.531 <0.001 

 1d 0.568 <0.001 

 2c 0.515 <0.001 

 2d 0.548 <0.001 

 

*: Cohen's kappa coefficient 
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Table 3: Factor analysis for RDQ items: Rotated Component Matrix for 3 

factors. 

 Component 

Item-Symptom 1 2 3 

Heartburn    

1a-Burning behind sternum (Frequency) .884 .061 .257 

1b-Pain behind sternum (Frequency) .219 .797 .199 

2a-Burning behind sternum (Severity) .865 .146 .218 

2b-Pain behind sternum (Severity) .273 .817 .159 

Regurgitation    

1e-Acid taste – (Frequency)  .383 .077 .757 

1f-Movement of materials (Frequency) .162 .215 .823 

2e-Acid taste (Severity)  .272 .207 .776 

2f-Movement of materials (Severity)  .167 .290 .814 

Dyspepsia    

1c-Upper stomach burning (Frequency) .801 .235 .257 

1d-Upper stomach pain (Frequency) .072 .858 .187 

2c-Upper stomach burning(Severity) .767 .356 .208 

2d-Upper stomach pain(Severity) .134 .864 .203 

 

Note: Highest coefficients are marked as bold. 
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Figure 1 Screeplot and Component Plot in Rotated space 
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Περίληψη 

ΣΚΟΠΟΣ Η ανίχνευση των ασθενών µε συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό 

σύστηµα, η προσέγγιση και  η διαχείρισή τους από τους ιατρούς 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ Όλοι οι ασθενείς που 

προσήρθαν σε πέντε περιφερικά ιατρεία  από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες της 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης κατά τη διάρκεια δέκα εργάσιµων 

ηµερών ελέγχθηκαν για συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό σύστηµα µέσω 

ειδικών σταθµισµένων ερωτηµατολογίων: Identification of Dyspepsia in the 

General Population (IDGP) για τη δυσπεψία και Reflux Disease Questionnaire 

(RDQ) για τη γαστροοισοφαγική παλινδροµική νόσο. Οι θετικοί ασθενείς 

παραπέµφθηκαν για ενδοσκοπικό έλεγχο. Στα άτοµα που αρνήθηκαν 

γαστροσκόπησης διενεργήθηκε δοκιµασίας αναπνοής για την ανίχνευση του 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά ελέγχθηκαν 992 

άτοµα. 160 ασθενείς (16,12%) ανέφεραν δυσπεψία και παραπέµφθηκαν για 

ενδοσκόπηση ενώ σε 156 (15,72%) ασθενείς µε δυσπεψία συνυπήρχαν 

συµπτώµατα γαστροοισοφαγικής παλινδροµικής νόσου. Είκοσι οκτώ ασθενείς 

υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση και συνολικά 65 από αυτούς ήταν θετικοί για 

το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε 

αυξηµένη συχνότητα των συµπτωµάτων του ανώτερου πεπτικού συστήµατος 

στις δύο αγροτικές περιοχές της χώρας. Η χρήση ειδικών ερωτηµατολογίων 

συνέβαλε  στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη διαχείριση ασθενών µε 

συµπτώµατα ανώτερου πεπτικού στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. 

Λέξεις ευρετηρίου: ∆υσπεψία, Γαστροιοισοφαγική Παλινδρόµηση, 

Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού,  
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Τα συµπτώµατα του ανώτερου πεπτικού συστήµατος είναι ιδιαίτερα συχνά 

στον γενικό πληθυσµό (1,2) και αντιµετωπίζονται στην πλειοψηφία τους από 

τον γενικό ιατρό (3,4). Η  διαχείριση των ασθενών µε δυσπεψία και 

γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 

έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας στην διεθνή βιβλιογραφία (5,6). 

Η εκτίµηση της συχνότητας της δυσπεψίας και της γαστροοισοφαγικής 

παλινδροµικής νόσου (ΓΟΠΝ) στο γενικό πληθυσµό είναι σηµαντική µιας και 

σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα οι δύο κλινικές οντότητες έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις όχι µόνο όσον αφορά  την  ποιότητα ζωής των ασθενών (7) αλλά 

και το οικονοµικό κόστος (8). Η συσχέτιση του Ελικοβακτηριδίου του 

Πυλωρού (ΕΠ) µε την δυσπεψία έχει µελετηθεί  εκτενώς τα τελευταία 

χρόνια(9-11). Επίσης, µελέτες έχουν διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση του 

ΕΠ µε τα ευρήµατα στη γαστροσκόπηση και τα επίπεδα βιταµίνης Β12(12), ή 

και µε άλλα νοσήµατα όπως το γλαύκωµα και τα ισχαιµικά αγγειακά 

εγκεφαλικά επεισόδια(13-14). 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δεδοµένα σχετικά µε τη συχνότητα 

της δυσπεψίας και της ΓΟΠΝ στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Μια 

µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε αστικό πληθυσµό στην Ελλάδα ο 

επιπολασµός της δυσπεψίας ήταν  48% και  της ΓΟΠΝ  38% (15). Σε 

αναδροµική µελέτη σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ) σε αγροτικές περιοχές της  Κρήτης 

η συχνότητα της διαγνωσµένης από Γιατρούς ΠΦΥ δυσπεψίας βρέθηκε 

σηµαντικά µικρότερη, 2.7 /1000 άτοµα-έτη από  την αναφερόµενη στη διεθνή 

βιβλιογραφία (16). 

Παρά το διεθνές ενδιαφέρον για την πιθανή συσχέτιση του  ΕΠ µε τα 

συµπτώµατα του ανώτερου πεπτικού, το συγκεκριµένο αντικείµενο δεν έχει  

επαρκώς µελετηθεί στην ΠΦΥ στην Ελλάδα. 

   Η παρούσα µελέτη αναφέρεται  στη συχνότητα των συµπτωµάτων του 

ανώτερου πεπτικού συστήµατος, την συχνότητα του ΕΠ καθώς και τη 

διαγνωστική ικανότητα ειδικών διαγνωστικών δοκιµασιών, στην ΠΦΥ. Μια 

µελέτη παρατήρησης στο πλαίσιο µιας διδακτορικής διατριβής στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης σχεδιάστηκε στην ΠΦΥ και ανάµεσα στους στόχους της 
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ήταν η ανάδειξη αποτελεσµατικών διαγνωστικών εργαλείων για χρήση στην 

ΠΦΥ και να καθοριστούν τα όρια της παρέµβασης και της βέλτιστης 

διαχείρισης από την πλευρά του Γενικού Ιατρού (ΓΙ). 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Πληθυσµός µελέτης 

Στη µελέτη συµµετείχαν 5 περιφερικά ιατρεία (3 από την κεντρική 

Μακεδονία και 2 από την Κρήτη)  καθώς και δύο ενδοσκοπικά κέντρα: H 

Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 

Κρήτης και η Γαστρεντερολογική Κλινική του Θεαγενείου Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. 

Όλοι οι ασθενείς που προσήρθαν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια 10 

συνεχόµενων ηµερών  στα παραπάνω ιατρεία τον  Νοέµβριο του  2006, 

αξιολογήθηκαν από τους γενικούς γιατρούς  για την ύπαρξη συµπτωµάτων 

από το ανώτερο πεπτικό µε το σταθµισµένο και µεταφρασµένο στα ελληνικά 

ερωτηµατολόγιο Identification of Dyspepsia in General Population 

questionnaire (IDPG) (17,18). Στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς 

άνω των 18 χωρίς συµπτώµατα συναγερµού. Κατεγράφησαν τα δηµογραφικά  

δεδοµένα όλων των συµµετεχόντων. Συνολικά κατεγράφησαν 992 ασθενείς, 

672 από τη Βόρεια Ελλάδα και 320 από την Κρήτη (Πίνακας Ι). Όλοι οι 

συµµετέχοντες ασθενείς αφού ενηµερώθηκαν για τον σκοπό της µελέτης 

υπέγραψαν  έντυπο συγκατάθεσης. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε από την 

Επιστηµονική Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. (Αριθµός Πρωτοκόλλου:  11873-25/10/2006)  

 

Χρήση ερωτηµατολογίων, γαστροσκοπικός έλεγχος, ανίχνευση ΕΠ 

Οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί για δυσπεψία ή/και γαστροοισοφαγική 

παλινδρόµηση µετά την εφαρµογή αρχικού ερωτηµατολογίου (IDGP) στη 

συνέχεια  αξιολογήθηκαν µε το ειδικό για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 

και επίσης σταθµισµένο στα ελληνικά ερωτηµατολόγιο  Reflux Disease 

Questionnaire (RDQ) (19).  Στη συνέχεια όλοι οι θετικοί ασθενείς 

προγραµµατίστηκαν εντός µιας εβδοµάδας για γαστροσκόπηση στα 
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συµµετέχοντα στη µελέτη προαναφερθέντα ενδοσκοπικά κέντρα.  Στους 

ασθενείς µε συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό που αρνήθηκαν να 

υποβληθούν σε γαστροσκόπηση διενεργήθηκε έλεγχος  για ΕΠ µε δοκιµασία 

αναπνοής (test INFAI).  Η ροή των συµµετεχόντων και η διαγνωστική 

προσέγγιση αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα 1. 

 

Ανάλυση δεδοµένων 

Όλες οι ποιοτικές µεταβλητές της µελέτης περιγράφηκαν ως απόλυτες (Ν) και 

σχετικές (%) συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές (συνεχείς) µεταβλητές ως µέσες 

τιµές και τυπικές αποκλίσεις. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, 

χρησιµοποιήθηκαν µονοπαραγοντικές συσχετίσεις, όπως το κριτήριο Pearson’s 

χ2 ή Fisher’s exact για τον έλεγχο ανεξαρτησίας µεταξύ των  ποιοτικών 

µεταβλητών και το Student’s t-test µετά από κριτήριο κατά Levene, για την 

σύγκριση µεταξύ δύο συνεχών µεταβλητών. Όλοι οι έλεγχοι ήταν αµφίπλευροι 

σε επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε το 

στατιστικό πακέτο STATA™ (Version 9.0, Stata Corporation, College Station, 

TX 77845, USA).  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συχνότητα συµπτωµάτων από το ανώτερο πεπτικό 

Συνολικά 160 άτοµα (160/992) βρέθηκαν θετικά για συµπτώµατα από το 

ανώτερο πεπτικό σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο (IDPG). Πιο συγκεκριµένα 

στη Μακεδονία από τους 672 ασθενείς που ερωτήθηκαν, 125 άτοµα βρέθηκαν 

θετικά (18,6%), (39 άνδρες και 86 γυναίκες) ενώ στην την Κρήτη από τους  

320 ασθενείς που ερωτήθηκαν τα  35 βρέθηκαν θετικά (10,93%), 13 άνδρες ( 

ένας µε ελλιπείς πληροφορίες) )και 22 γυναίκες. Οι συµµετέχοντες από τις δύο 

γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας δεν  διέφεραν στατιστικά σηµαντικά  ως 

προς τα δηµογραφικά στοιχεία εκτός από την ηλικία. Όσον αφορά  το 

επάγγελµα  περισσότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι ανευρέθηκαν  στη Β. Ελλάδα. 

∆εν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές και το ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

(∆ΜΣ-BMI) των ασθενών (Πίνακας II και III). 

Συχνότητα γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης 
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Από τους 156 ασθενείς θετικούς για συµπτώµατα από το ανώτερο πεπτικό 

σύστηµα για τους οποίους υπήρχαν ολοκληρωµένα δεδοµένα, 112 (71,8%)  

έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση σύµφωνα µε το 

ερωτηµατολόγιο RDQ. Από αυτούς  92 ήταν από την Β. Ελλάδα, και 20 από 

την Κρήτη (34 άνδρες/78 γυναίκες).  

Αποτελέσµατα δοκιµασίας για την ανίχνευση του ΕΠ 

Μόνο 28 ασθενείς προέβηκαν σε γαστροσκόπηση ενώ 132 αρνήθηκαν 

ενδοσκόπησης. Μεταξύ των ασθενών που πραγµατοποίησαν ενδοσκοπικό 

έλεγχο και αυτών που αρνήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν  διαφορές πλην του 

µεγαλύτερου ποσοστού αρρένων στους ασθενείς που αρνήθηκαν σε σχέση µε 

εκείνους που δέχτηκαν ενδοσκοπικό έλεγχο (35,6% /14,8%, p=0,035). Από 

τους ασθενείς που δεν δέχτηκαν ενδοσκόπηση 81(61.4%) δέχτηκαν να 

κάνουν τεστ αναπνοής (Test INFAI) και από αυτούς 55(67.9% ) ήταν θετικοί. 

Συνολικά 65 ασθενείς  βρέθηκαν θετικοί για το ΕΠ, (Πίνακας IV). Το προφίλ 

των θετικών και των αρνητικών για ΕΠ ασθενών δεν παρουσίαζε στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές, µε εξαίρεση τον αυξηµένο ∆ΜΣ στα άτοµα χωρίς ΕΠ σε 

σχέση µε τα θετικά άτοµα για το παραπάνω µικρόβιο (29,8±3,9kg/m2 προς 

27,9±4,3kg/m2, p=0,019) (Πίνακας V). 

Από τους συµµετέχοντες που υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση 10 ήταν 

θετικοί για ΕΠ (35,71%), 11 ασθενείς δεν είχαν ευρήµατα κατά τη 

γαστροσκόπηση, ενώ 4 παρουσίαζαν οισοφαγίτιδα, 9 διαφραγµατοκήλη και 

ένα άτοµο οισοφαγίτιδα και διαφραγµατοκήλη. ∆εν διαθέτουµε πλήρεις 

πληροφορίες  για  3 συµµετέχοντες. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η µελέτη αυτή  επιβεβαίωσε την υψηλή συχνότητα των συµπτωµάτων του 

ανώτερου πεπτικού συστήµατος στους ασθενείς που επισκεφθήκαν µονάδες 

ΠΦΥ(16%). Ένας σηµαντικός  αριθµός  αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις  

υποδείξεις  των ιατρών  για ενδοσκόπηση(20).  

Το υψηλό ποσοστό επιγαστρικών ενοχλήσεων και συγκεκριµένα η παρουσία 

δυσπεψίας και Γαστροοισοφαγικής Παλινδρονικής Νόσου (ΓΟΠΝ) έχουν 

αναλόγως αναφερθεί και σε άλλες µελέτες που έχουν διεξαχθεί  στη χώρα 
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µας.(15,16). Η επικράτηση συµπτωµάτων ΓΟΠΝ είναι επίσης χαρακτηριστικό 

που επαναλαµβάνεται και στον πληθυσµό µελέτης.  Η τάση να εµφανίζονται 

τα συµπτώµατα αυτά κυρίως σε γυναίκες συµφωνεί µε παρατηρήσεις από 

µελέτες για τις λειτουργικές και µη διαταραχές του πεπτικού συστήµατος στο 

γενικό πληθυσµό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (21, 22).  

Σύµφωνα µε τις διεθνείς οδηγίες συστήνεται σε ασθενείς κάτω των 50 ετών, 

µε ανεπίπλεκτη δυσπεψία (απουσία συµπτωµάτων συναγερµού), αγωγή µε 

αναστολείς της αντλίας πρωτονίων ή ανίχνευση του ΕΠ και αγωγή εκρίζωσης 

σε περιοχές που η συχνότητα του ξεπερνά το 10%. Η µελέτη µας έδειξε 

αυξηµένη συχνότητα ΕΠ γεγονός που µπορεί να δικαιολογήσει την επιλογή 

της θεραπείας εκρίζωσης  ΕΠ ως πρώτο βήµα κατά την αντιµετώπιση 

δυσπεπτικών συµπτωµάτων (όταν δεν συνυπάρχουν συµπτώµατα 

συναγερµού) σε ασθενείς της ΠΦΥ στην Ελλάδα. Οι ασθενείς της µελέτης µας 

συµµορφώθηκαν σε µικρό ποσοστό στην παραποµπή για γαστροσκόπηση 

παρά την απόλυτη ένδειξη (23,24) στους περισσότερους λόγω ηλικίας.  Η 

ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στην άρνηση για ενδοσκόπηση έχουν 

συζητηθεί αναλυτικά σε ξεχωριστό  δηµοσιευµένο άρθρο (20).Το ίδιο το 

γεγονός του χαµηλού ποσοστού αποδοχής ενδοσκόπησης έχει ιδιαίτερη 

σηµασία αφού δηλώνει την αδυναµία εφαρµογής των κατευθυντήριων 

οδηγιών και δείχνει την ανάγκη για ακριβή διάγνωση και αξιολόγηση των 

ασθενών ΠΦΥ µε διαγνωστικά εργαλεία που ενδεχοµένως θα µπορούν ως ένα 

βαθµό να υποκαταστήσουν, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευαισθησία και 

ειδικότητα, τις εργαστηριακές εξετάσεις κλειδιά όπως η γαστροσκόπηση.  

Ανάµεσα στους ασθενείς που ενδοσκοπήθηκαν ανευρέθηκαν σε µικρό 

ποσοστό  σηµαντικά ενδοσκοπικά ευρήµατα όπως: το, 

γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, η οισοφαγίτιδα, ο οισοφάγος Barrett, ο 

γαστρικός καρκίνος και οι γαστροδωδεκαδακτυλικές διαβρώσεις. Ενώ o 

αριθµός των ασθενών  που συµµετείχαν στη φάση αυτή της µελέτης ήταν 

µικρός, τα ευρήµατα είναι παρόµοια µε µεγαλύτερες µελέτες στις οποίες  

τονίζεται ότι µπορεί να υπάρχει δυσαναλογία ανάµεσα στα συµπτώµατα της 

δυσπεψίας και τα ενδοσκοπικά ευρήµατα.(25). 
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί  µια µελέτη παρατήρησης και τα αποτελέσµατά 

της θα πρέπει να ερµηνευθούν κατάλληλα. Η διαλογή των ασθενών έγινε µε 

ερωτηµατολόγια σταθµισµένα στην Ελλάδα και κατάλληλα για χρήση στην 

ΠΦΥ που δεν έδειξαν µεγάλη µεταξύ τους συµφωνία. Το γεγονός µπορεί να 

οφείλεται στην διαφορετική χρησιµότητα του καθενός: Το ένα είναι ειδικό για 

την αναγνώριση της δυσπεψίας και το άλλο για την αναγνώριση της ΓΟΠΝ.  

Η δηµιουργία ενός διαγνωστικού εργαλείου ειδικού για τη διαφορική διάγνωση 

των προβληµάτων του ανώτερου πεπτικού που να συνδυάζει τα υπάρχοντα 

ερωτηµατολόγια είναι µεγάλης σηµασίας. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει όχι 

µόνο για τις ανάγκες µιας µελέτης – έρευνας στην ΠΦΥ αλλά και λόγω της 

συχνής  άρνησης των ασθενών για επιπλέον διαγνωστικές επεµβατικές 

εξετάσεις όπως η γαστροσκόπηση. Προτείνεται η συνδυασµένη χρήση των 

δυο ερωτηµατολογίων στην ΠΦΥ. 

 

 

ABSTRACT 

Identification and management study of patients with upper 

gastrointestinal symptoms in primary care  

 

E. Oikonomidou.(1), F. Anastasiou (2), C. Mihas (3),S. Dimopoulou (4), A. 

Glystra (5), I. Tsiligianni (6), G. Kolios (7),H.  Kouroumalis (8), C. Lionis (9) 
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Thrace, Alexandroupoli  

8. Gastroenterology Clinic, General University Hospital of Crete, Herakleio 

9. Social and Family Medicine Clinic, Medical School, University of Crete, 

Heraklio  

 

OBJECTIVE To identify patients with upper gastrointestinal symptoms and 

explore their clinical management in primary care. The population of the 

study consisted from all patients who proceeded during ten consecutive days 

in five rural settings in the areas of Central Macedonia and Crete in Greece.  

In total 992 patients were evaluated for upper gastrointestinal symptoms 

through validated into Greek questionnaires: IDGP concerning dyspepsia and 

RDQ for Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). All positive patients were 

referred for upper endoscopy. Patients who refused upper endoscopy were 

further evaluated for Helicobacter Pylori (HP) infection with Urea Breath Test 

(UBT). RESULTS 160 patients (16,12%) were found positive for dyspepsia 

while in 156 (15,72%) symptoms of GERD coexisted. Twenty patients were 

found positive for HP through endoscopy and 65 through UBT. Increased 

frequency of upper gastrointestinal symptoms was observed in these two 

rural areas. CONCLUSIONS The use of specific questionnaire seems to 

contribute in the early identification and better clinical management of 

patients with upper gastrointestinal symptoms in primary care. 

 Key words: Dyspepsia, Gastro esophageal Reflux, Helicobacter Pylori 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακας I: Βασικά Περιγραφικά Στοιχεία 

 

  Ν % 

Κέντρο Υγείας-

Περιφερειακό Ιατρείο 

ΠΙ Σίνδου ∆ιαβατών 

Θεσσαλονίκης 
223 22,5% 

ΠΙ Λαγκαδικίων 

Ζαγκλιβερίου Θεσσαλονίκης 
134 13,5% 

ΠΙ Ορµύλιας Νέων 

Μουδανιών Χαλκιδικής 
315 31,8% 

ΠΙ Πύργου Χάρακα Κρήτης 130 13,1% 

ΠΙ Ασιτών Αγίας Βαρβάρας 

Κρήτης 
190 19,2% 

Σύνολο 992 100,0% 

Περιοχή Β. Ελλάδα 672 67,7% 

Κρήτη 320 32,3% 

Σύνολο 992 100,0% 
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Πίνακες II, III: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων στη µελέτη. 

Λείπουν τα στοιχεία 4 ατόµων 

Πίνακας ΙΙ 

    Περιοχή     

  
Β. 

Ελλάδα 
 Κρήτη   

    Ν % Ν % P 

Φύλο  Άνδρες 262 39,1% 125 39,3% 0,951 

 Γυναίκες 408 60,9% 193 60,7%  

∆ιαµονή* 1 111 90,2% 32 100,0% 0,129 

 2 12 9,8% 0 ,0%  

Επάγγελµα 
∆ηµόσιος 

Υπάλληλος 
18 2,8% 6 2,1% <0,001 

 
Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
54 8,3% 3 1,0%  

 
Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας 
33 5,1% 13 4,5%  

 Αγρότης 67 10,3% 49 16,8%  

 Άνεργος 14 2,2% 2 ,7%  

 Συνταξιούχος 300 46,1% 183 62,7%  

 Οικιακά 165 25,3% 36 12,3%  

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Καµία 

εκπαίδευση 
7 5,6% 4 11,8% 0,054 

 ∆ηµοτικό 81 65,3% 27 79,4%  

 Γυµνάσιο-Λύκειο 25 20,2% 2 5,9%  

 
Ανώτερη 

Εκπαίδευση 
9 7,3% 0 ,0%  

 
Ανώτατη 

Εκπαίδευση 
2 1,6% 1 2,9%  

Οικογενειακή Παντρεµένος/η 98 80,3% 30 88,2% 0,952 
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κατάσταση  

 Χήρος/α 18 14,8% 4 11,8%  

 ∆ιαζευγµένος/η 1 ,8% 0 ,0%  

 Ανύπαντρος/η 3 2,5% 0 ,0%  

  Άλλο 2 1,6% 0 ,0%  

* Όπου 1: ιδιόκτητη κατοικία, 2: µη ιδιόκτητη κατοικία 

 

Πίνακας ΙΙΙ 

  Περιοχή     

 Β. Ελλάδα  Κρήτη   

  Μέσος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος 

Τυπική 

απόκλιση P 

Ηλικία: 62,2 15,0 67,6 9,9 0,006 

Βάρος 

(Kgr) 
77,5 14,9 94,2 125,3 0,459 

Ύψος 

(cm) 
164,5 8,2 160,7 8,6 0,021 

BMI 

(kg/m2) 
28,4 4,2 36,8 49,0 0,339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

 

 

Πίνακας IV: Σύνολο ασθενών θετικών στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού από 

τεστ INFAI και ενδοσκοπικώς 

 

  Ασθενείς % 

Ενδοσκόπηση Όχι 132 82,5% 

Ναι 28 17,5% 

Ελικοβακτηρίδιο 

(ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ) 

Θετικό 6 28,6% 

Αρνητικό 15 71,4% 

UBT (INFAI) Αρνητικό 30 33,7% 

Θετικό 59 66,3% 
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Πίνακας V:∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών θετικών και αρνητικών για 

το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 

 

    Ελικοβακτηρίδιο    

  Αρνητικό  Θετικό   

    N % N % p 

Περιοχή Β. Ελλάδα 35 79.5% 58 89.2% 0.161 

 Κρήτη 9 20.5% 7 10.8%  

Φύλο Άνδρες 13 29.5% 22 33.8% 0.637 

 Γυναίκες 31 70.5% 43 66.2%  

∆ιαµονή 1 39 92.9% 59 90.8% 0.999 

 2 3 7.1% 6 9.2%  

Επάγγελµα 
∆ηµόσιος 

Υπάλληλος 
1 2.3% 3 4.6% 0.361 

 
Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
6 13.6% 3 4.6%  

 
Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας 
6 13.6% 5 7.7%  

 Αγρότης 5 11.4% 7 10.8%  

 Άνεργος 0 .0% 1 1.5%  

 Συνταξιούχος 12 27.3% 28 43.1%  

 Οικιακά 14 31.8% 18 27.7%  

Εκαπιδευτικό  Επίπεδο 
Καµία 

µόρφωση 
0 .0% 4 6.2% 0.288 

 ∆ηµοτικό 32 72.7% 43 66.2%  

 
Γυµνάσιο-

Λύκειο 
6 13.6% 13 20.0%  

 
Ανώτερη 

Εκπαίδευση 
5 11.4% 3 4.6%  

 Ανώτατη 1 2.3% 2 3.1%  
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Εκπαίδευση 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 
Παντρεµένος/η 33 78.6% 54 83.1% 0.212 

 Χήρος/α 9 21.4% 6 9.2%  

 ∆ιαζευγµένος/η 0 .0% 1 1.5%  

 Ανύπαντρος/η 0 .0% 2 3.1%  

 Άλλο 0 .0% 2 3.1%  

Παίρνετε κάποια 

φάρµακα για το 

στοµάχι; 

Όχι 35 79.5% 57 87.7% 0.289 

 Ναι 9 20.5% 8 12.3%  

Είδος 

γαστροπροστασίας** 

Η2 

Ανταγωνιστής 
4 44.4% 0 .0% 0.082 

  PPI 5 55.6% 8 100.0%  

       

    Μέσος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος 

Τυπική 

απόκλιση 
p 

Ηλικία:  59.5 12.8 61.1 11.8 0.549 

BMI (kg/m2)   29.8 3.9 27.9 4.3 0.019 

** Ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων της ισταµίνης, PPI: Proton Pump 

Inhibitor (αναστολείς της αντλίας πρωτονίων) 
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Σχεδιάγραµµα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             992       ασθενείς 

     ↓ 

 

                                                          IDGP ερωτηµατολόγιο 
 
 
       160   (+) ασθενείς                                                                     832    (-) ασθενείς 
 
 
 Ερωτηµατολόγιο RDQ                                                                      έξοδος από τη µελέτη 
και γαστροσκόπηση 
 
 
28 γαστροσκόπηση                       132  αρνήθηκαν γαστροσκόπησης 
 
 
 
14 µε ενδοσκοπικά ευρήµατα  και 10(+)                81 test INFAI 
τεστ για ελικοβακτηρίδιο 
 
 
                                                                      55 (+) HP            26(-) HP 
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