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Αντί Προλόγου 

 

<<Μάθετε την επιστήµη και την αρετή δίχως να υπερηφανεύεσθε -και δεν θα 

υπερηφανευθείτε, αν αληθινά µάθετε την επιστήµη και την αρετή.  

Αλλά µη παραχαµηλώσετε ποτέ την κεφαλή, διότι θα βρεθούν πολλά άτιµα και αχρεία 

χέρια έτοιµα να σας την πλακώσουν>>. 

 

                                       Διονύσιος Σολωµός  

                                        Ο ποιητής της Ελευθερίας  
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Περίληψη 

Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ)  εκτιµάται πως 65 

εκατοµµύρια  άνθρωποι έχουν µέτρια προς σοβαρή ΧΑΠ και ότι περισσότεροι από 3 

εκατοµµύρια άνθρωποι πέθαναν από την ΧΑΠ το 2005, συχνότητα που αντιστοιχεί 

στο 5% των θανάτων παγκοσµίως. Η ανάγκη της σπιροµέτρησης για την διάγνωση 

της ΧΑΠ είναι δεδοµένη από κατευθυντήριες οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων και 

αυτών που δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

(Π.Φ.Υ). Ωστόσο, λίγοι Γενικοί Ιατροί έχουν πρόσβαση ή χρησιµοποιούν 

συστηµατικά την σπιροµέτρηση στην καθηµερινή κλινική πρακτική. Επιπλέον, 

λαµβάνοντας υπόψη τους πολιτισµικούς προσδιοριστές στις συνήθειες υγείας του 

πληθυσµού της χώρας µας, διαπιστώνεται πως η Ελλάδα στη καπνιστική συνήθεια 

κατέχει µια από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη και η δια βίου επίπτωση της 

ΧΑΠ σε άτοµα ηλικίας >35 ετών µε ιστορικό καπνίσµατος >100 τσιγάρα είναι κατ’ 

εκτίµηση 8.4%. 

Σκοπός  

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης, σχετικά 

µε την ΧΑΠ,  σε Γενικούς Ιατρούς αγροτικών περιοχών της Κρήτης και το πως θα 

µπορούσε να επιδράσει, σε αυτό, ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

επικεντρωµένο σε ανάγκες που οι ίδιοι  θα έχουν υποδείξει. Επίσης, να διερευνηθεί 

πόσο εφικτές  είναι στην ΠΦΥ οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να 

επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ καθώς και η στάση των 

ασθενών-καπνιστών απέναντι στην καπνιστική τους συνήθεια. Τέλος, µε βάση την 

βιωµατική εµπειρία και µε την βοήθεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτισµικές και γεωγραφικές ιδιοµορφίες της Ελλάδος και 

του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να προταθούν πολιτικές που 

θα έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Πληθυσµός και µέθοδοι   

Για την διαπίστωση του  γνωστικού επιπέδου των ιατρών σχετικά µε την ΧΑΠ και 

της επίδρασης, σε αυτό, ενός εντατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος οργανώθηκε 
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ένα εκπαιδευτικό διήµερο στο οποίο  συµµετείχαν 9 Γενικοί Ιατροί. Οι 8 από αυτούς, 

προέρχονταν από Κέντρα Υγείας (ΚΥ) αγροτικών και αποµονωµένων περιοχών της 

Κρήτης και ο 1 από αυτούς  από αστικό ΚΥ της Αθήνας. Πριν και µετά την έναρξη 

της εκπαίδευσης, χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες ερωτηµατολόγιο για την 

διαπίστωση του επιπέδου της γνώσης τους σχετικά µε την ΧΑΠ. Με ένα ακόµη 

ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε η καταγραφή της άποψης των συµµετεχόντων σχετικά µε 

την χρησιµότητα και καταλληλότητα του προγράµµατος. Κατόπιν, για την 

διαπίστωση των προεκτάσεων µιας τέτοιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας στην 

ποιότητα της ζωής των ασθενών, µε ΧΑΠ,  διαµορφώθηκαν 2 οµάδες ασθενών. Η µια 

οµάδα, είχε παρακολούθηση από ιατρούς που συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό διήµερο 

και η άλλη από ιατρό που δεν συµµετείχε. Χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια 

ελέγχου ποιότητας ζωής (CRQ-SAS και QOL-RIG), στην έναρξη και έξι µήνες µετά, 

ελέχθησαν οι µεταξύ τους διαφορές. Επιπλέον, 121 καπνιστές, στην περιοχή 

Αλωνάκια στην Βόρεια Ελλάδα που επισκέφθηκαν το ΚΥ για οποιαδήποτε αιτία, 

κλήθηκαν να συµµετέχουν σε µια έρευνα σχετική µε τις καπνιστικές τους συνήθειες. 

Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο σχεδιασµένο έτσι ώστε να περιλαµβάνει τοµείς 

που σχετίζονταν µε την στάση  και τις ανησυχίες των καπνιστών σε σχέση µε το 

κάπνισµα. 

Αποτελέσµατα  

Στα αποτελέσµατα που σχετίζονται  µε το εκπαιδευτικό διήµερο καταγράφηκε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στις διάµεσες τιµές πριν και µετά την εκπαίδευση, 

σαν ένδειξη της άµεσης θετικής επίδρασης στο επίπεδο γνώσης και διαχείρισης της 

ΧΑΠ στους συµµετέχοντες. Οι µεγαλύτερες διαφορές σηµειώθηκαν σε θέµατα 

διαχείρισης των καπνιστών [από 3 σε 6 (p=0.011)] και στην ικανότητα εκτέλεσης 

σπιροµέτρησης [από 2 σε 5 (p=0.010)]. Παρόλα αυτά, η αλλαγή αυτή δεν 

µεταφράστηκε σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και της πνευµονικής λειτουργίας 

(ελεγχόµενη µε την FEV1) των ασθενών που συµµετείχαν στην µελέτη. Σχετικά µε 

τους καπνιστές και τις καπνιστικές τους συνήθειες, διαπιστώθηκε πως η µέση 

ηµερήσια κατανάλωση τσιγάρων ήταν 20.2+/-12.4 (εύρος: 2-60)  και η µέση 

πακέτα/έτη κατανάλωση ήταν 31.8+/-30.4 (εύρος: 1-150 πακέτα έτη). Επιπλέον, 

61.2% δήλωσε την πρόθεσή του να διακόψει το κάπνισµα κατά την διάρκεια των 

επόµενων 12 µηνών. Οι περισσότεροι καπνιστές (87, 71.9%) είχαν κάνει µια ή 

περισσότερες προσπάθειες διακοπής στο παρελθόν, µα µόνο 8 (6.6%) από αυτούς 
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ζήτησε εξατοµικευµένη ιατρική βοήθεια στην προσπάθειά τους. Μεταξύ των 

συµµετεχόντων, ο πιο σηµαντικός αναφερόµενος  λόγος για την πρόθεση της 

διακοπής του καπνίσµατος ήταν ο φόβος για µια πιθανή νόσο σχετιζόµενη µε το 

κάπνισµα [60/74,(81.1%)], ενώ το κόστος του καπνίσµατος αναφέρθηκε σαν αιτία 

διακοπής σε  7 από τους 74 (9.5%) καπνιστές που είχαν πρόθεση να διακόψουν το 

κάπνισµα τον επόµενο χρόνο. Παρά το γεγονός ότι οι  63(52.1%) των καπνιστών 

δήλωσαν ότι το κόστος του καπνού επηρεάζει την καθηµερινή τους κατανάλωση 

τσιγάρων, 63.6% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως δεν έχουν πρόθεση να 

σταµατήσουν το κάπνισµα ακόµη και αν το κόστος διπλασιάζονταν.  

Συµπεράσµατα  

Από τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτει ότι ένα γρήγορο και εντατικό πρόγραµµα, 

απευθυνόµενο σε ιατρούς της ΠΦΥ, µπορεί να προσφέρει οφέλη όσον αφορά την  

βελτίωση του επιπέδου της γνώσης τους σχετικά µε την ΧΑΠ. Παρόλα αυτά, µια 

τέτοια διαδικασία από µόνη της δεν εγγυάται την µετάφραση των θετικών 

αποτελεσµάτων σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ. Σχετικά µε 

την καπνιστική συνήθεια των καπνιστών σε αγροτικές περιοχές, προκύπτει ότι 

βασικό κίνητρο για την διακοπή του καπνίσµατος είναι ο φόβος για µια σχετιζόµενη 

µε το κάπνισµα νόσο,  αλλά παρόλα αυτά  η πρόθεση τους, για διακοπή του 

καπνίσµατος  είναι πολύ µικρή ακόµη και αν το κόστος της συνήθειάς τους 

διπλασιαστεί. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την βιωµατική εµπειρία και την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, προτείνονται πολιτικές υγείας για την βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών  που θα έχουν ως βάση την θέσπιση 

κινήτρων για την έρευνα, την αλλαγή της δοµής λειτουργίας της ΠΦΥ και 

διαδικασίες αξιολόγησης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. 
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The management of COPD in Primary Health Care and in 

general medicine 

Abstract 

Background 

According to the World Health Organization (WHO) it is estimated that 65 million 

people have moderate to severe COPD and that more than 3 million people died of 

COPD in 2005, a frequency corresponding to 5 % of global deaths. The need for 

spirometry to diagnose COPD is given of guidelines, including those created for the 

needs of Primary Health Care (PHC). However, few General Practitioners have access 

to spirometry or systematically use spirometry in daily clinical practice. Moreover, 

taking into account the  cultural determinants on health habits of the population of our 

country, it was found that in Greece smoking habit, holds one of the highest level  in 

Europe and the lifelong impact of COPD in people aged> 35 years with a history of 

smoking > 100 cigarettes is estimated at 8.4 %  

Aim 

The aim of this thesis was to investigate the level of knowledge, related to COPD, in 

GPs from rural and remote areas of Crete and how could affect, in this, an intensive 

training program focused on their self reported needs. This thesis also intends to 

investigate how feasible educational initiatives aiming at influencing the quality of 

life of patients with COPD, are as well the attitude of smokers towards smoking habit. 

Finally, based on personal experience and with the help of literature review, taking 

into account the cultural and geographical characteristics of Greece and of the 

National Health System, one more aim was to propose policies that intend to improve 

the quality of provided services. 

Subjects and methods  

In order to establish the knowledge level of physicians about COPD and the effect, in 

this, of an intensive training program, a training weekend was organized and nine GPs 

were involved. 8 of them came from Health Centres (HC) from rural and remote areas 

of Crete and one of them from an urban HC of Athens. Before and after the start of 
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training, a questionnaire was administered to participants to ascertain their level of 

knowledge relatively to COPD. With another questionnaire they were asked  to record 

their opinions relatively to the usefulness and relevance of the program. Then, for the 

purpose of determining the implications of such an educational initiative on the 

quality of life of patients with COPD, two groups of patients were created. One group 

was monitored by physicians who participated in the training weekend and the other 

by a physician who was not involved in it. By using quality's of life questionnaires 

(CRQ-SAS and QOL-RIG), in the beginning and six months later, were recorded the 

differences between them. In addition, 121 smokers in Alonakia area in Northern 

Greece who visited the HC for whatever reason, were invited to participate in a 

survey concerning their smoking habits. A questionnaire was used, designed to 

include topics related to their attitudes and concerns as regards to smoking habit.  

Results  

In the results that were related to the training weekend was recorded statistically 

significant difference in median values before and after training, as an indication of 

direct positive impact on the level of knowledge and management of COPD from the 

participants. The largest differences occurred in topics related to management of 

smoking cessation [from 3 to 6 (p = 0.011)] and to the ability to perform spirometry 

[from 2 to 5 (p = 0.010)]. However, this change wasn’t translated by an improved of 

quality of life and lung's function (controlled by FEV1) of patients enrolled in this 

study.  Regarding smoker patients and their smoking habits, it was found that the 

average daily consumption of cigarettes was 20.2 +/- 12.4 (range 2-60) and the 

average pack- years consumption was 31.8 +/- 30. 4 (range: 1-150 pacκ- years). 

Moreover, 61.2% declared his intention to quit smoking during the next 12 months.  

The most smokers (87, 71.9%) had made one or more quit attempts in the past, but 

only 8 (6.6%) of them called personalized medicine help in their effort. Among the 

participants, the most important reason of  their intention of quitting was the fear of a 

possible disease associated for with smoking [60/74 (81.1%)], while the cost of 

smoking was reported as the cause of quitting  in 7 out of 74 (9.5%) smokers who 

were intending  to quit smoking in the next year. Despite the fact that 63 (52.1%) of 

smokers declared that the cost of tobacco affects their daily cigarette consumption, 

63.6% of respondents referred that they had no intention to quit even if the cost was 

going to be doubled.  
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Conclusions 

These results clearly illustrate that a fast and intensive program aiming to primary 

care doctors can provide benefits in terms of raising the level of their knowledge 

about COPD. However, such a process in itself does not guarantee the translation of 

positive results in improving the quality of life of patients with COPD. Regarding the 

smoking habit of smokers in rural areas, it seems that the main motivation for the 

smoking cessation is the fear of a disease associated with this habit, but nevertheless 

their intention to quit was very small even if the cost of tobacco was going to be 

doubled. Finally, taking into account the personal experience and literature review are 

proposed health policies so as to improve the quality of provided health services 

which will be based on incentives for research, on changes of structure function of 

primary care settings and on evaluation processes of the expected results 
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Συντοµογραφίες 

ΧΑΠ= Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια 

ΠΦΥ= Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας  

Π.Ο.Υ= Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

ΓΙ=Γενικοί ιατροί 

FEV1= Βιαίως Εκπνεόµενος Όγκος Αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο 

WHO= World Health Organization 

COPD= Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

PHC= Primary Health Care 

GPs= General Practitioners  

HC= Health Centers  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1.Ορισµός της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας 

1.2. Επιδηµιολογικά δεδοµένα και αιτίες της ΧΑΠ 

1.3. Διάγνωση της ΧΑΠ. Τρόποι διάγνωσης στην ΠΦΥ 

1.4. Η αναγκαιότητα της µελέτης  

1.5. Ερευνητικά ερωτήµατα  

1.6. Σκοπός και στόχοι της µελέτης  

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την διαχείριση της 

ΧΑΠ. Η επίδραση ενός εντατικού εκπαιδευτικό πρόγραµµα  σε αυτές  (Δηµοσίευση 

1) 

2.2 Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ  

που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ. Πόσο εφικτός είναι και 

ποια προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του. (Δηµοσίευση 2) 

2.3 Ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής παρέµβασης. (Δηµοσίευση 3) 

2.4 Συστάσεις και προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου προγράµµατος 

παρέµβασης.  (Δηµοσίευση 4) 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την διαχείριση της 

ΧΑΠ. Η επίδραση ενός εντατικού εκπαιδευτικό πρόγραµµα  σε αυτές  (Δηµοσίευση 

1) 
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3.2.  Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ 

που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ. Πόσο εφικτός είναι και 

ποια προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του. (Δηµοσίευση 2) 

3.3. Ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής παρέµβασης? (Δηµοσίευση 3) 

3.4 Συστάσεις και προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου προγράµµατος 

παρέµβασης;  (Δηµοσίευση 4) 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. Κύρια ευρήµατα της µελέτης  

4.1.1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την 

διαχείριση της ΧΑΠ και πως  ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδρά σε 

αυτές?  

4.1.2. Είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την 

ΧΑΠ στην ΠΦΥ που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ? Ποια 

προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του? 

4.1.3. Ποιος ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής παρέµβασης? 

4.1.4 Ποιες οι συστάσεις και οι προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου 

προγράµµατος παρέµβασης;   

4.2. Μεθοδολογικοί περιορισµοί της µελέτης 

4.3. Απήχηση στην Γενική Ιατρική  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για τον σχεδιασµό την υποστήριξη και την ολοκλήρωση της διδακτορικής µου 

διατριβής θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, κατά αρχάς, στον επιβλέποντα 

καθηγητή κ. Λιονή. Στην προκειµένη περίπτωση οι ευχαριστίες δεν σχετίζονται µόνο 

µε την συµβολή  του στο σχεδιασµό και την υποστήριξη αυτού του εγχειρήµατος 

ούτε  µε τις, όποιες, ερευνητικές δεξιότητες απέκτησα µαζί του, µέσα από αυτή την 

µακρόχρονη διαδικασία. 

Και αυτό, διότι ο κύριος Λιονής απέδειξε πως είναι ικανός για άθλους οι οποίοι 

προαπαιτούν συγκεκριµένες αρετές και ιδιαίτερο ψυχικό σθένος. Η προσπάθεια αυτή 

κινδύνεψε πάρα πολλές φορές και πολλές φορές κυριάρχησε η απελπισία. Σε αυτές 

τις συνθήκες ο κ. Λιονής έδειξε την µαεστρία του και το ψυχικό σθένος του και 

βρίσκοντας πάντα τις κατάλληλες λύσεις, αλλά και συνεργάτες υψηλών ικανοτήτων  

έδωσε µαθήµατα όχι µόνο ερευνητικών δεξιοτήτων αλλά και αρετών, δοµώντας 

ταυτόχρονα και τον εσωτερικό µου κόσµο. 

Συγκεκριµένα, µου έδειξε ότι βασική κινητήρια δύναµη για κάθε µεγάλο εγχείρηµα 

είναι η αγάπη. Σηµαντικές αρετές για να το ολοκληρώσεις είναι η πίστη, η επιµονή, η 

υποµονή και η εµπιστοσύνη, που θα έπρεπε να υπάρχει σε µεγαλύτερο βαθµό, µεταξύ 

των ανθρώπων. Όπως του έχω εκµυστηρευτεί ήδη, θεωρώ πως µια διδακτορική 

διατριβή µπορεί, άλλες φορές περισσότερο και άλλες λιγότερο, να προσφέρει στην 

επιστήµη. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως, σαν διαδικασία, θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτή και  από την πλευρά των εσωτερικών αλλαγών που συντελούνται σε 

καθένα που προσπαθεί. 

Ίσως, αυτές οι αλλαγές, να είναι ανώτερες από τα αποτελέσµατα της ερευνητικής 

προσπάθειας, διότι δηµιουργούν  ανθρώπους ικανούς για να κάνουν µελλοντικά κάτι 

σηµαντικότερο στην ανθρωπότητα µέσω της επιστήµης που υπηρετούν. 

Τις ευχαριστίες µου επίσης θα ήθελα να εκφράσω στον Καθηγητή κ. Σιαφάκα για την 

εµπιστοσύνη που µου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για την στωική υποµονή 

του. Η µεγαλοπρεπής αυτή στάση γίνονταν αντιληπτή από εµένα, σαν µηνύµα ηθικής 

υποστήριξης και ενθάρρυνσης. 

Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Τζανάκη για την ουσιαστική συνδροµή του, όταν του 

ζητήθηκε, καθώς και τις εύστοχες παρατηρήσεις του, σε διάφορα προβλήµατα 

ερευνητικής φύσης  που προέκυπταν καθώς η διαδικασία εξελίσσονταν. 
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Θερµές ευχαριστίες, επίσης, εκφράζω στην καθηγήτρια, κ. Αντωνίου Κατερίνα για 

την ουσιαστική της βοήθεια σε θέµατα συγγραφής της έρευνας. 

Προφανώς, υπάρχουν και πολλά άλλα άτοµα που βοήθησαν.  

Σηµαντική θέση αναµέσα σε αυτά, κατέχει ο κ. Συµβουλάκης Μανώλης. 

Η διορατική  επιλογή του κ. Λιονή, να εµπλέξει συνεργάτη υψηλών ικανοτήτων στην 

πιο δύσκολη στιγµή, αποτέλεσε χωρίς αµφιβολία, τον ακρογωνιαίο λίθο στην 

ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Γι αυτό εκφράζω τις ευχαριστίες µου στον 

φίλο-όπως θεωρώ ότι έχω το  δικαίωµα ύστερα από όλα αυτά να αποκαλώ- κ. 

Συµβουλάκη Μανώλη για την ουσιαστική και ανιδιοτελή συµβολή του σε θέµατα 

επεξεργασίας δεδοµένων, συγγραφής και υποβολής των άρθρων σε περιοδικά. 

Ευχαριστώ, επίσης, την συζυγό µου Μωυσάκη Μαρία για την βοήθεια της, στην 

διαδικασία της διγλωσσικής µετάφρασης των ερωτηµατολογίων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα. 

Την κ. Αρσένη Γεωργία και τον κ. Γραµµατικόπουλο Ηλία,  για την ουσιαστική 

συµβολή τους στην αρχική φάση της έρευνας, που αφορά την εµπλοκή τους στην 

διαδικασία συλλογής στοιχείων και την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού διήµερου 

στους συµµετέχοντες, στην έρευνα, ιατρούς. 

Τους ιατρούς, κ. Αναστασίου Φωτεινή, κ. Αντωνοπούλου Μαρία, κ. Λαδουκάκη Εύα, 

κ. Μυλωνάκη Μπάµπη και κ. Τρουλάκη Ζωή για την συµµετοχή τους στην έρευνα 

στην φάση της συλλογής στοιχείων και στην εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

σχετικά µε την ΧΑΠ. 

Την κ. Τσιλιγιάννη Ιωάννα για την συνδροµή της στο εκπαιδευτικό διήµερο που 

απευθύνονταν στους, συµµετέχοντες στην έρευνα, ιατρούς. 

Τον κ. Αλλεγγάκη Θανάση και τον κ. Καραγιάννη Κων/νο  για την βοήθειά τους σε 

θέµατα στατιστικής επεξεργασίας, στα αρχικά και τελικά στάδια της µελέτης 

αντίστοιχα. Την  Dr. Peggy Austin για την άδεια χρήσης του ερωτηµατολογίου 

<<CHRONIC RESPIRATORY QUESTIONNAIRE, CRQ-SAS>>  και τον dr. A.R. 

Rianne Maillé για την άδεια χρήσης του ερωτηµατολογίου << QUALITY OF LIFE 

FOR RESPIRATORY ILLNESS QUESTIONNAIRE, QOL-RIQ >>. Τέλος, την 

εταιρία ASTRA ZENECA για την βοήθειά της, στην κάλυψη  λειτουργικών εξόδων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

1.1 Ορισµός της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) δεν είναι µια ενιαία ασθένεια, αλλά 

ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια οµάδα  χρoνίων 

παθήσεων του αναπνευστικού που  προκαλούν περιορισµό  στην  ροή του αέρα. Οι, 

παλιότερα, ευρέως χρησιµοποιούµενοι όροι «χρόνια βρογχίτιδα» και «εµφύσηµα», 

εντάσσονται πλέον στην ΧΑΠ.1 

Σύµφωνα µε το Global Initiative for Chronic Obstructive Disease (GOLD) η  ΧΑΠ 

ορίζεται ως µια συχνή νόσος που µπορεί να προληφθεί και να αντιµετωπιστεί, η 

οποία χαρακτηρίζεται από επίµονη απόφραξη της ροής του αέρα  που είναι  συνήθως 

προοδευτική και σχετιζόµενη µε µια παθολογική χρόνια φλεγµονώδη αντίδραση των 

αεραγωγών και του πνεύµονα  σε τοξικά αέρια ή σωµατίδια.2  

Παρόλα αυτά, ο άνω ορισµός της ΧΑΠ δεν χρησιµοποιεί τους όρους «χρόνια 

βρογχίτιδα» και «εµφύσηµα». Αυτό δικαιολογείται σαν το αποτέλεσµα της 

επιστηµονικής, µε τα χρόνια, ωρίµανσης όσον αφορά τις δύο αυτές νόσους, που 

πολλές φορές δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν απόλυτα αφού αποτελούν τα άκρα 

µιας παθολογικής κατάστασης µε πολλές ενδιάµεσες αποχρώσεις. 

Επιπλέον, σύµφωνα από τον ορισµό της χρόνιας βρογχίτιδας, δηλαδή, παρουσία βήχα 

και απόχρεµψης  για τουλάχιστον τρεις µήνες για δυο συνεχή έτη, δεν απορρέει ότι τα 

συµπτώµατα αυτά απαραίτητα θα συνδυάζονται µε απόφραξη των αεραγωγών.2 

Ενώ ο ορισµός του εµφυσήµατος γίνεται µε παθολογοανατοµικούς όρους και 

περιλαµβάνει την µόνιµη διάταση και καταστροφή του πνευµονικού ιστού 

περιφερικά των τελικών βρογχιολίων, περιγράφοντας έτσι µια µόνο από τις διάφορες 

δοµικές ανωµαλίες που εµφανίζονται στην ΧΑΠ και η οποία µπορεί να βρεθεί και σε 

άτοµα µε φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία.2 

1.2 Επιδηµιολογικά δεδοµένα και προσδιοριστές της ΧΑΠ 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ)  εκτιµάται πως 65 

εκατοµµύρια  άνθρωποι έχουν µέτρια προς σοβαρή ΧΑΠ και ότι περισσότεροι από 3 
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εκατοµµύρια άνθρωποι πέθαναν από την ΧΑΠ το 2005, συχνότητα που αντιστοιχεί 

στο 5% των θανάτων παγκοσµίως.3 

Προβλέψεις αναφέρουν πως το 2020 θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου σε όλο τον 

κόσµο, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως το 1990 αποτελούσε την έκτη αιτία θανάτου 

παγκοσµίως.4 

Στην Ελλάδα ο συνολικός επιπολασµός της ΧΑΠ σε πληθυσµό ηλικίας µεγαλύτερο 

των 35 ετών, µε ιστορικό καπνίσµατος  περισσότερο των  100 τσιγάρων ήταν 8,4 %.5 

Ο Π.Ο.Υ αναγνωρίζει  ότι η ΧΑΠ αποτελεί ένα µείζον πρόβληµα της  Δηµόσιας 

Υγείας  και υιοθετεί στρατηγικές στήριξης των κρατών µελών  στις προσπάθειες που 

πραγµατοποιούν για την αντιµετώπιση αυτής της νόσου.6 

Βασική αιτία της ΧΑΠ παραµένει το κάπνισµα περιλαµβανοµένου και του παθητικού 

καπνίσµατος.7 Ο Π.Ο.Υ εκτιµά ότι το 2005, 5,4 εκατοµµύρια άνθρωποι έχασαν τη 

ζωή τους λόγω της χρήσης του καπνού.7 Παρόλα αυτά, οι κύριες αιτίες µπορεί να 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Σύµφωνα µε τον ίδιο οργανισµό,  το κάπνισµα 

είναι κύρια αιτία, σε χώρες µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος. Σε χώρες χαµηλού 

εισοδήµατος, που η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σπιτιού γίνεται συνήθως 

µε καύσιµα βιοµάζας ή άνθρακα, κύρια αιτία είναι η ενδοοικιακή ατµοσφαιρική 

ρύπανση  και επηρεάζει, κυρίως, τις γυναίκες των περιοχών αυτών.7 

Άλλες αιτίες της ΧΑΠ είναι οι επαγγελµατικές σκόνες και χηµικές ουσίες όταν η 

έκθεση είναι παρατεταµένη, η εξωοικιακή ατµοσφαιρική ρύπανση,  καθώς και οι 

συχνές λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος στην παιδική ηλικία.2,7 

1.3 Διάγνωση της ΧΑΠ. Τρόποι διάγνωσης στην ΠΦΥ 

Η ανάγκη της σπιροµέτρησης για την διάγνωση της ΧΑΠ είναι αποδεκτή από τις 

περισσότερες κορυφαίες κατευθυντήριες οδηγίες8,9,10συµπεριλαµβανοµένων και 

αυτών που δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες της Π.Φ.Υ.11 Η σπιροµέτρηση 

εξακολουθεί να αποτελεί  το καλύτερο εργαλείο ελέγχου για την ΧΑΠ και είναι 

αρκετά ευαίσθητη για την ανίχνευση της, σε πρώιµο στάδιο. Ως εκ τούτου ,  θα 

πρέπει  να χρησιµοποιείται  για να επιβεβαιωθεί η παρουσία της νόσου σε κάθε 

ασθενή µε αυξηµένο κίνδυνο. 
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Ωστόσο, λίγοι Γενικοί Ιατροί έχουν πρόσβαση ή γνωρίζουν να χρησιµοποιούν 

σπιρόµετρα12, αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει αυτή η δυνατότητα  η εκτίµηση 

της βαρύτητας της ΧΑΠ, µόνο µε την FEV1 υστερεί, γιατί αγνοεί παραµέτρους που 

σχετίζονται µε αυτή την πολυσυστηµατική νόσο13 όπως η σοβαρότητα της δύσπνοιας 

και η ύπαρξη εξωπνευµονικών προβληµάτων.13 

Για όλα αυτά, η χρήση απλών ερωτηµατολογίων12 µπορεί να βοηθήσει και να προάγει 

την ευαισθητοποίηση των ασθενών ενώ ταυτόχρονα µπορεί να παρέχει επαρκή γνώση 

στους ιατρούς σχετικά µε την πιθανότητα ύπαρξης της ΧΑΠ. 

Ειδικά, οι κατευθυντήριες οδηγίες προερχόµενες από το International Primary Care 

Respiratory Group (IPCRG), χρησιµοποιούν µια διαγνωστική προσέγγιση 

βασιζόµενη σε συµπτώµατα,  περιλαµβάνοντας ερωτηµατολόγια και διαγνωστικές 

οδηγίες µε στόχο να βοηθήσουν την επιβεβαίωση της διάγνωσης της ΧΑΠ στην 

Π.Φ.Υ.11 Παρόλα αυτά, οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν την χρήση 

σπιροµέτρησης, όπου είναι εφικτό, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της νόσου. 

Τα τελευταία χρόνια  πολλή συζήτηση έχει γίνει σχετικά µε  την ανεύρεση ή και 

χρησιµοποίηση δεικτών (markers) που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη διάγνωση, ή 

την αξιολόγηση της ΧΑΠ, µε κύρια χαρακτηριστικά την πιο εύκολη διαθεσιµότητα 

(availability) και την αυξηµένη εφικτότητα (feasibility) στην ΠΦΥ. Ωστόσο, ένα ευρύ 

φάσµα απαιτήσεων στα χαρακτηριστικά τους,  κάνουν τις διαδικασίες εγκυρότητας 

πολύ δύσκολες και τις πιθανότητες αποτυχίας αυξηµένες.13 

Τέτοια χαρακτηριστικά13 θεωρούνται: 

1. Η µη γραµµική επίδοση, µε δυνατότητα τάχιστης αλλαγής κατά την 

µετάβαση από το φυσιολογικό στο παθολογικό.  

2. Ο καθορισµός του εύρους του φυσιολογικού µε πληθυσµιακές  µελέτες 

και η αξιολόγηση µε κατάλληλες στατιστικές µεθόδους.  

3. Μετά από την αποδοχή µιας τιµής κατώφλι για τον δείκτη η οποία θα 

καθορίζει την ύπαρξη νόσου, η αναγκαιότητα να ελεγχθεί η 

ευαισθησία και η ειδικότητα της, σε άλλους ασθενείς και σε άλλους 

σχηµατισµούς υγείας.  
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4. Η ανεξαρτητοποίηση της χρήσης ενός τέτοιου δείκτη από ειδικούς 

πόρους ή διαδικασίες πέρα από αυτές που προκύπτουν κατά την 

διαβούλευση µεταξύ ασθενούς και ιατρού.  

5. Η µη αναγκαιότητα στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων  παρουσίας 

ειδικού, ή της ύπαρξης ειδικών γνώσεων.  

Κορυφαίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες8,9,10 θεωρούν ότι οι βασικοί κλινικοί 

δείκτες της ΧΑΠ είναι ο βήχας, η απόχρεµψη, η δύσπνοια και  σε αυτούς προστίθεται 

το ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου. Μέσα από µια  µελέτη προκύππτει ότι,  

χρησιµοποιώντας την  πολυπαραγοντική ανάλυση (multivariate analysis), είναι 

δυνατή η ανάπτυξη ενός µοντέλου τριών µεταβλητών, βασιζόµενο στο ιστορικό και 

στην κλινική εξέταση, για την διάγνωση της ΧΑΠ.14 Οι λόγος πιθανοφάνειας 

(likehood ratios) για κάθε µια από αυτές, µπορεί να πολλαπλασιαστεί µεταξύ τους για 

να δηµιουργήσει τον συνολικό λόγο πιθανοφάνειας για κάθε ασθενή. 

Τέλος, οι αναφερόµενες κατευθυντήριες οδηγίες, επισηµαίνουν και   τη σηµασία της 

διαφορικής διάγνωσης µεταξύ ΧΑΠ και άσθµατος και παρέχουν διαγνωστικά 

εργαλεία, µε βάση το ιστορικό, τα συµπτώµατα, ή και ειδικές δοκιµασίες. 

1.4 Η αναγκαιότητα της µελέτης  

Ενώ η ΧΑΠ ορίζεται ως µια συνηθισµένη αποτρέψιµη και θεραπεύσιµη νόσος2, 

εντούτοις προβλέψεις αναφέρουν πως το 2020 θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου σε όλο 

τον κόσµο4, δείχνοντας ταυτόχρονα  µια σοβαρή µεγέθυνση του προβλήµατος από το 

1990, που αποτελούσε την έκτη αιτία θανάτων παγκοσµίως. Η πρόληψη αυτής της 

πάθησης αποτελεί αντικείµενο, κυρίως, της ΠΦΥ και τα στοιχεία δείχνουν πως στον 

τοµέα αυτό, όχι µόνο εντός της Ελλάδος αλλά και διεθνώς, δεν υπάρχουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Πολλές µελέτες δείχνουν πως ένας µεγάλος αριθµός 

ασθενών µε ΧΑΠ µένει αδιάγνωστος στην ΠΦΥ.15,16,17,18Σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία, η αύξηση της γνώσης σχετικά µε αυτή την πάθηση στους ιατρούς και 

στους ασθενείς είναι επιτακτική ανάγκη.19 Επιπλέον, στην Ελλάδα όπως 

διαπιστώνεται από την ανασκόπηση της διαθέσιµης βιβλιογραφίας δεν υπάρχει 

εµπειρία στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών παρεµβάσεων  για την αλλαγή των 

εκβάσεων σε σχέση µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ. Λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα 

δεδοµένα, θεωρήθηκε απαραίτητος ο σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής παρέµβασης σε 
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επιλεγµένα ΚΥ της Κρήτης. Έτσι διαµορφώθηκε µια διδακτορική διατριβή που είχε 

στόχο να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα σχετικά µε την διαχείριση 

της ΧΑΠ στην ΠΦY. 

1.5 Ερευνητικά ερωτήµατα  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που είχε να απαντήσει αυτή η µελέτη ήταν τα παρακάτω: 

1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την 

διαχείριση της ΧΑΠ και πως  ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδρά 

σε αυτές? (Δηµοσίευση 1) 

 

2. Είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την 

ΧΑΠ στην ΠΦΥ που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ? 

Ποια προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του? (Δηµοσίευση 2) 

3. Ποιος ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής παρέµβασης? (Δηµοσίευση 3) 

4. Ποιες οι συστάσεις και οι προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου 

προγράµµατος παρέµβασης;  (Δηµοσίευση 4)  

1.6 Σκοπός και στόχοι της µελέτης 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η  διερεύνηση της  διαχείρισης της ΧΑΠ 

στη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας  και στην Γενική Ιατρική. 

 Κύριος στόχος αυτής,  ήταν  η εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών και της 

αποτελεσµατικότητας  ενός προγράµµατος εκπαίδευσης που απευθύνονταν σε 

ιατρούς Γενικής Ιατρικής που εργάζονταν σε επιλεγµένα Κέντρα Υγείας σχετικά  µε 

τη διαχείριση της ΧΑΠ στην ΠΦΥ. 

Δευτερεύοντες στόχοι της µελέτης ήταν η συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία 

δεδοµένων σχετικών µε τη γνώση και τη συµµόρφωση των ιατρών της ΠΦΥ στις 

κατευθυντήριες οδηγίες, µε τις πρακτικές και τη στάση των ασθενών όσον αφορά τη 

διακοπή του καπνίσµατος, µε την τακτική τους, παρακολούθηση τη συµµόρφωσή 

τους, στις οδηγίες του ιατρού, καθώς και  τη συµµόρφωση στην χορηγούµενη 

θεραπευτική αγωγή. 
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2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Αυτή η διδακτορική διατριβή ασχολήθηκε µε τέσσερις   επιµέρους  θεµατικές 

ενότητες προκειµένου να απαντήσει, αντιστοίχως, στα ακόλουθα τέσσερα ερευνητικά 

ερωτήµατα: 

2.1 Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την 

διαχείριση της ΧΑΠ και πως  ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδρά σε αυτές? 

(Δηµοσίευση 1) 

Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα 1 δηµιουργήθηκε ένα διήµερο εκπαιδευτικό 

σεµινάριο σε συνεργασία µε την Πνευµονολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

Σε αυτό συµµετείχαν  9 Γενικοί Ιατροί. Οι 8 από αυτούς προέρχονταν από 5 ΚΥ 

αγροτικών περιοχών της Κρήτης (Αγίας Βαρβάρας, Ανωγείων, Περάµατος,  Σπηλίου,     

Χάρακα) και ένας εξ’ αυτών από το ΚΥ του Ολυµπιακού Χωριού της Αθήνας. 

Από τους συµµετέχοντες ιατρούς, οι 5 ήταν γυναίκες και οι 4 άνδρες. Ο µέσος όρος 

της ηλικίας τους ήταν 40.3 χρόνια (SD:5.7 χρόνια) και η µέση εµπειρία εργασίας τους 

σαν Γενικοί Ιατροί ήταν 8.1 χρόνια (SD:3.2).΄ 

Όλοι οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν µια διήµερη εκπαίδευση σχετικά µε την 

ΧΑΠ βασιζόµενη σε θεµατολογία σύµφωνη µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, όπως 

αυτές προέκυψαν µέσα από διαδικασίες που προηγήθηκαν (rapid appraisal 

techniques). Συγκεκριµένα, τα θέµατα αυτής της εκπαίδευσης, σε όρους σχετικότητας 

στην Γενική Ιατρική επιλεχθήκαν χρησιµοποιώντας ποιοτικές προσεγγίσεις, 

βιβλιογραφικές πηγές και γνώµες ειδικών (expert opinions). Ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο διαµορφώθηκε µε την σε βάθος ενσωµάτωση της βιβλιογραφικής 

πληροφόρησης και αναζητώντας την γνώµη ειδικών20,21,22. 

Για την εκτίµηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στους συµµετέχοντες, 

χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 7 ερωτήσεις και 7 διαβαθµίσεις για κάθε 

ερώτηση (Likkert scale, grade from 1 to7). Στην διαβάθµιση, το 1 αντιστοιχούσε στο 

χαµηλότερο βαθµό και το 7 στον υψηλότερο, όσον αφορά το επίπεδο της γνώσης που 

έλεγχε το κάθε ερώτηµα.   



24

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε ανωνύµως από όλους τους συµµετέχοντες πριν 

και µετά την εκπαίδευση µε στόχο να διαπιστωθεί η επίδραση στο επίπεδο γνώσης 

τους. 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικές µέθοδοι 

σύγκρισης των διαµέσων τιµών πριν και µετά την εκπαίδευση (wilcoxon test for 

matched pairs). 

Με ένα άλλο ερωτηµατολόγιο (likkert scale 7 grade) ελέγχθηκε η καταλληλότητα και 

χρησιµότητα αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε την διαβαθµισµένη  

κατάθεση της γνώµης των συµµετεχόντων, όσον αφορά τα θέµατα ελέγχου, σε κάθε 

θεµατική ενότητα του σεµιναρίου καθώς και σε θέµατα τεχνικής φύσεως. 

2.2 Είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ 

στην ΠΦΥ που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ? Ποια 

προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του? (Δηµοσίευση 2) 

Σε συνέχεια αυτών και προκειµένου να διερευνηθεί πόσο εφικτός είναι  ο σχεδιασµός 

ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ που να επιδρά στην 

ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ καθώς και τι προβλήµατα συναντάει (ερώτηµα 

2), δηµιουργήθηκε µια µελέτη παρέµβασης µε κοντρόλ γκρούπ (before and after 

intervention with control group). 

Στην µελέτη αυτή προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν  5 ΚΥ από την Κρήτη και ένα 

ΚΥ από την Ικαρία που θα χρησίµευε για την παρακολούθηση της οµάδας ελέγχου 

(control group). 

Οι ασθενείς  επιλέχθηκαν από γραπτά αρχεία των ΚΥ  καθώς και από τα βιβλιάρια 

υγείας τους. 

Αρχικά, συµπεριλήφθησαν 66 ασθενείς µε αναγραφόµενη διάγνωση ΧΑΠ. Από 

αυτούς οι 16 δεν προσήλθαν στην πρώτη επίσκεψη  και οι 30 απορρίφθηκαν επειδή 

στη σπιροµέτρηση που ακολούθησε υπήρχαν αµφιβολίες για την διάγνωση της ΧΑΠ. 

Από τους εναποµείναντες, δηµιουργήθηκε µια οµάδα περιπτώσεων µε 15 ασθενείς 

από τα ΚΥ της Κρήτης, εκ’ των οποίων µόνο 6 συνέχισαν µέχρι το τέλος, και µια 

οµάδα ελέγχου µε 5 συµµετέχοντες  από το ΚΥ Ικαρίας. 
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Όλοι οι συµµετέχοντες ήταν άνδρες. Ο µέσος όρος ηλικίας τους στην οµάδα 

περιπτώσεων ήταν 75.6 (SD:1.5) και στην οµάδα ελέγχου 69.4 (SD:6.7) και ο µέσος 

όρος του δείκτη µάζας σώµατος τους (BMI) ήταν 28.5 (SD:3) και 26.8 (SD:5.1) 

αντιστοίχως. Η συλλογή στοιχείων διήρκησε 6 µήνες και στις δύο οµάδες µε την 

διαφορά ότι στην οµάδα περιπτώσεων οι υπεύθυνοι ιατροί είχαν παρακολουθήσει το 

εκπαιδευτικό διήµερο που είχε προηγηθεί.  

Η εκτίµηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, πριν και µετά την παρέµβαση, έγινε µε 

την συµπλήρωση δύο ερωτηµατολογίων, του CRQ-SAS και του QOL-RIG στην αρχή 

και στο τέλος της µελέτης. Ταυτόχρονα µε τα ερωτηµατολόγια, ελέγχθηκε και η 

FEV1. 

Από πλευράς στατιστικής µεθοδολογίας χρησιµοποιήθηκαν εκτιµήσεις των διαµέσων 

τιµών µε  µη παραµετρικές µεθόδους ανάλυσης (wilconxon test). 

2.3 Ποιος ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής παρέµβασης? (Δηµοσίευση 3) 

Για να απαντηθεί το ερώτηµα (ερώτηµα 3) σχεδιάστηκε  µια µελέτη στην περιοχή 

Αλωνάκια στην βόρεια Ελλάδα. 

Σε αυτή προσκλήθηκαν να συµµετέχουν καπνιστές που επισκέπτονταν διαδοχικά το 

ΚΥ της περιοχής, για οποιαδήποτε αιτία,  σε µια περίοδο 6 εβδοµάδων το δεύτερο 

εξάµηνο του 2013. 

Οι συµµετέχοντες ήταν 121 άτοµα εκ’ των οποίων οι 83 ήταν άνδρες και οι 38 

γυναίκες µε µέσο όρο ηλικίας τα 53.2+/-15.6 έτη (range 17-88 years). 

Για το έλεγχο της στάση τους, σχετικά µε τις καπνιστικές συνήθειες χρησιµοποιήθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο µε δέκα θεµατικές ενότητες. Ο σχεδιασµός του 

ερωτηµατολογίου  στηρίχθηκε σε σχετικές, µε το θέµα διερεύνησης, παρατηρήσεις 

Γενικών Ιατρών κατά τις επισκέψεις καπνιστών στο ΚΥ. Η σαφήνεια και η 

σχετικότητα του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε σε 10 άτοµα. Τέλος, συλλέχθηκαν 

δηµογραφικά στοιχεία.  

 



26

2.4 Ποιες οι συστάσεις και οι προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου προγράµµατος 

παρέµβασης;  (Δηµοσίευση 4) 

Για τις ανάγκες του τελευταίου ερευνητικού ερωτήµατος, συνοψίζοντας την 

ερευνητική εµπειρία σε συνδυασµό µε την βιβλιογραφική ανασκόπηση, η µελέτη 

αυτή, προσπάθησε να καταθέσει συστάσεις και προτάσεις για την γενίκευση 

προγραµµάτων παρέµβασης στην ΠΦΥ 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

3.1 Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την 

διαχείριση της ΧΑΠ και πως  ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδρά σε αυτές? 

(Δηµοσίευση 1) 

Η διαµόρφωση ενός σύντοµου και εντατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικά 

µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ, φαίνεται πως είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις. Σηµαντική 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη  συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Ιατρικής και των 

άλλων ειδικοτήτων (στην προκειµένη περίπτωση της Πνευµονολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης).  

Ο έλεγχος της βελτίωσης της γνώσης των συµµετεχόντων, στην αναφερόµενη 

δραστηριότητα ιατρών, καθώς και η χρησιµότητα και η καταλληλότητα του 

εκπαιδευτικού διήµερου, ελέχθησαν µε κατάλληλα ερωτηµατολόγια για τα οποία έχει 

γίνει ήδη λόγος  στο κεφάλαιο πληθυσµός µελέτης και µέθοδοι. Τα αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Σχετικά µε το πρώτο τµήµα της µελέτης, καταγράφηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά, στις διάµεσες τιµές, σε όλους τους τοµείς ελέγχου του 

ερωτηµατολογίου πριν και µετά την εκπαίδευση, σαν ένδειξη της άµεσης 

θετικής επίδρασης στο επίπεδο γνώσης και διαχείρισης της ΧΑΠ στους 

συµµετέχοντες. Η ικανότητα της διενέργειας της σπιροµέτρησης  έλαβε 

την χαµηλότερη διάµεση τιµή πριν την εκπαίδευση αλλά και την 

µεγαλύτερη διαφορά µετά το τέλος αυτής [από 2 σε 5 (p=0.010)]. Εξίσου 

µεγάλη διαφορά εµφανίστηκε  και σε θέµατα διαχείρισης των καπνιστών 

[από 3 σε 6 (p=0.011)]. Αξιοσηµείωτο εύρηµα αποτελεί η διάµεση τιµή 

που έλαβε η διαφορική διάγνωση  µεταξύ ΧΑΠ και άσθµατος πριν από 

την εκπαίδευση, η οποία ήταν µεγαλύτερη από όλες τις τιµές και 

συγχρόνως παρουσίασε την µικρότερη διαφορά στο τέλος αυτής [από 5 σε 

6 (p=0.023)]. 

2. Σχετικά µε το δεύτερο τµήµα της µελέτης (έλεγχος καταλληλότητας και 

χρησιµότητας) οι διάµεσες τιµές, όπως διαµορφώθηκαν από τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων, ήταν υψηλές σε όλα τα σηµεία ελέγχου 

του ερωτηµατολογίου. Υψηλότερες βρέθηκαν αυτές που σχετίζονταν µε 
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την διαχείριση των καπνιστών στην ΠΦΥ όσον αφορά την καταλληλότητα 

(median 7) και την εκτίµηση των αποτελεσµάτων της σπιροµέτρησης 

(median 7) όσον αφορά την χρησιµότητα.    

3.2 Είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ 

στην ΠΦΥ που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ? Ποια 

προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του?(Δηµοσίευση 2) 

Η µελέτη αυτή, έρχεται σε συνέχεια της προηγούµενης και προσπαθεί να εκτιµήσει 

µε την χρήση  ερωτηµατολογίων, ελέγχου ποιότητας ζωής (CRQ-SAS και QOL-

RIG), την επίδραση του εκπαιδευτικού διήµερου στην ποιότητα ζωής ασθενών µε 

ΧΑΠ. Παρόλα αυτά, η αλλαγή στην γνώση των συµµετεχόντων, στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα ιατρών, δεν µεταφράστηκε σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

πνευµονικής λειτουργίας (ελεγχόµενη µε την FEV1) των ασθενών τους, µε ΧΑΠ. 

Συγκεκριµένα, στην οµάδα περιπτώσεων (case group) και στα δυο ερωτηµατολόγια 

σε όλους τους επιµέρους τοµείς ελέγχου τους, δεν ανευρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά σε µετρήσεις που έγιναν µε χρονική διαφορά έξι µηνών, δηλαδή 

το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης των ασθενών. Το ίδιο ισχύει και για την 

FEV1. Ενώ, στατιστικά σηµαντική διαφορά µε επιδείνωση (p=0.043) ανευρέθηκε 

στην οµάδα ελέγχου µεταξύ της αρχικής µέτρησης και αυτής που ακολούθησε 6 

µήνες µετά, στο ερωτηµατολόγιο CRQ-SAS (αρχικά 3.05 και έξι µήνες µετά 3). 

Επιπλέον, η οµάδα ελέγχου φάνηκε να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(p=0.043) που υποδηλώνει επιδείνωση, στο συνολικό σκορ του ερωτηµατολογίου 

QOL-RIG µεταξύ των δυο  µετρήσεων (αρχικά 4.89 και µετά 6 µήνες 5.06). 

3.3 Ποιος ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής παρέµβασης? (Δηµοσίευση 3) 

Τα αποτελέσµατα προέρχονται από την µελέτη 121 καπνιστών, στην περιοχή 

Αλωνάκια στην Βόρεια Ελλάδα που επισκέφθηκαν το ΚΥ για οποιαδήποτε αιτία. 

Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο σχεδιασµένο έτσι ώστε να περιλαµβάνει τοµείς 

που σχετίζονταν µε την στάση  και τις ανησυχίες των ασθενών καπνιστών σε σχέση 

µε το κάπνισµα. Σχετικά µε τους καπνιστές  και τις καπνιστικές τους συνήθειες, 

διαπιστώθηκε πως η µέση ηµερήσια κατανάλωση τσιγάρων ήταν 20.2+/-12.4 (εύρος: 

2-60)  και η µέση πακέτα/έτη κατανάλωση ήταν 31.8+/-30.4 (εύρος: 1-150 πακέτα 

έτη). Επιπλέον, 61.2% δήλωσε την πρόθεσή του να διακόψει το κάπνισµα κατά την 
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διάρκεια των επόµενων 12 µηνών. Οι περισσότεροι καπνιστές (87, 71.9%) είχαν 

κάνει µια ή περισσότερες προσπάθειες διακοπής στο παρελθόν, µα µόνο 8 (6.6%) από 

αυτούς ζήτησε εξατοµικευµένη ιατρική βοήθεια στην προσπάθειά τους. Μεταξύ των 

συµµετεχόντων, ο πιο σηµαντικός αναφερόµενος  λόγος για την πρόθεση της 

διακοπής του καπνίσµατος ήταν ο φόβος για µια πιθανή νόσο σχετιζόµενη µε το 

κάπνισµα [60/74,(81.1%)], ενώ το κόστος του καπνίσµατος αναφέρθηκε σαν αιτία 

διακοπής σε  7 από τους 74 (9.5%) καπνιστές που είχαν πρόθεση να διακόψουν το 

κάπνισµα τον επόµενο χρόνο. Παρά το γεγονός ότι οι  63(52.1%) των καπνιστών 

δήλωσαν ότι το κόστος του καπνού επηρεάζει την καθηµερινή τους κατανάλωση 

τσιγάρων, 63.6% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως δεν έχουν πρόθεση να 

σταµατήσουν το κάπνισµα ακόµη και αν το κόστος διπλασιάζονταν. 

3.4 Ποιες οι συστάσεις και οι προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου προγράµµατος 

παρέµβασης;  (Δηµοσίευση 4) 

Σηµαντικές διαπιστώσεις της δηµοσίευσης αυτής είναι ότι οι ιατροί της Γενικής 

Ιατρικής χρειάζονται εκπαίδευση. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών και 

η ενσωµάτωση στην ΠΦΥ µιας συνεχούς εκπαίδευσης, στηριζόµενης σε αυτές, είναι  

µια διαδικασία εφικτή και αναγκαία εφόσον στηρίζεται στην στενή συνεργασία της 

Γενικής Ιατρικής µε τις άλλες ειδικότητες. Συγκεκριµένα, η επίδραση ταχύρυθµων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων έχει θετική επίδραση στην γνώση των ιατρών, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις  βελτιώνει και  δείκτες,  όπως το ποσοστό εισαγωγών σε 

νοσοκοµεία.23  

Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση της επίδρασης τέτοιων  πρωτοβουλιών στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών, στην προκειµένη περίπτωση ασθενών µε ΧΑΠ,  σαν διαδικασία 

είναι αρκετά δυσχερής και η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων όχι εύκολη.   
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1 Κύρια ευρήµατα της µελέτης 

4.1.1 Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Γενικών Ιατρών σχετικά µε την 

διαχείριση της ΧΑΠ και πως  ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιδρά σε αυτές? 

(Δηµοσίευση 1) 

 

Η Ελλάδα κατέχει  ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην καπνιστική συνήθεια µεταξύ 

των χωρών της  Ευρώπης.24 

Είναι γνωστό ήδη, πως  η έγκαιρη διάγνωση της ΧΑΠ θα µπορούσε να µειώσει την 

επιβάρυνση από την ασθένεια στη µελλοντική ζωή των ασθενών. Αυτό θα µπορούσε 

να επιτευχθεί µε την εφαρµογή θεραπείας σε πρόωρα στάδια της νόσου, την πρόληψη 

των παροξύνσεων και την ένταξη της πνευµονικής αποκατάστασης.25  

Πρόσφατα ευρήµατα έδειξαν ότι πάνω από το 60% των µη διαγνωσµένων ασθενών 

µε ΧΑΠ είχαν ήδη µέτρια έως σοβαρή νόσο,26,27 κάτι που υποδεικνύει  τον σηµαντικό 

ρόλο των Γενικών Ιατρών στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.  

Για να επιτευχθεί όµως αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν καλές γνώσεις των 

κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και δεξιότητες διενέργειας σπιροµέτρησης.  

Στην Δηµοσίευση 1, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερθέντα και αυτό που προκύπτει 

από την βιβλιογραφία σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και το όφελος µιας, ακόµη και 

γρήγορης, εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας για τους επαγγελµατίες της ΠΦΥ,28,30 

περιγράφεται ο σχεδιασµός ενός εντατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος που 

απευθύνθηκε σε ΓΙ µε στόχο την βελτίωση της γνώσης τους.  

Για τον σχεδιασµό αυτού του σεµιναρίου χρησιµοποιήθηκαν προηγούµενες 

πληροφορίες που ανακτήθηκαν µε τεχνικές ταχείας αξιολόγησης ( rapid appraisal 

techniques), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επικέντρωση σε συγκεκριµένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες της ΠΦΥ. Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, µια διευρυµένη οµάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αυτές τις τεχνικές, προκειµένου να συναντήσει τις τοπικές 

κοινωνικές της, ανάγκες ή ανάγκες υγείας και να τις µεταφράσει σε δράσεις 

πολιτικών αποφάσεων [31].  
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Κύριο εύρηµα της Δηµοσίευσης 1, είναι  η τεκµηρίωση οφέλους στην βελτίωση των 

γνώσεων των συµµετεχόντων ιατρών, σχετικά µε την ΧΑΠ. 

Άλλο ενδιαφέρον εύρηµα, είναι ότι τα θέµατα που σχετίζονταν µε την ικανότητα της 

διενέργειας της σπιροµέτρησης καθώς και της διαχείρισης των ασθενών-καπνιστών, 

αποτελούσαν τις µεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των συµµετεχόντων, τα οποία 

όµως σηµείωσαν και την µεγαλύτερη βελτίωση µετά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  

Η παράβλεψη στην χρήση της σπιροµέτρησης, κατά την αξιολόγηση των καπνιστών 

και των πρώην καπνιστών, οδηγεί σε υποδιάγνωση της πρώιµης ΧΑΠ.  

Η προσβασιµότητα σε φορητά σπιρόµετρα στους γενικούς γιατρούς και το 

νοσηλευτικό προσωπικό  είναι ένα υψίστης σηµασίας για την έγκαιρη διάγνωση των 

ασυµπτωµατικών ασθενών µε ΧΑΠ.32  

Με την κατάλληλη εκπαίδευση και σωστή αξιοποίηση της σπιροµέτρησης, οι 

ασθενείς µε αποφρακτική νόσο των αεραγωγών µπορεί επίσης να ανιχνευθούν πολύ 

νωρίτερα.33  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από µελέτες, είναι πιο πιθανό για τους καπνιστές να 

σταµατήσουν το κάπνισµα µετά τη διάγνωση της νόσου, αν αυτή  έχει βασιστεί στην 

σπιροµέτρηση.34.  

Και το όφελος από µια τέτοια εξέλιξη είναι πολύ σηµαντικό διότι παρά τη συνέχιση 

της φλεγµονής των αεραγωγών στη ΧΑΠ σε πρώην καπνιστές,35 η ετήσια µείωση της 

FEV1 πλησιάζει εκείνη των υγιών µη καπνιστών.36 Υπάρχει επίσης µια αξιοσηµείωτη 

µείωση των θανάτων που προκαλούνται από ασθένειες όπως ο καρκίνος του 

πνεύµονα, το έµφραγµα του µυοκαρδίου, και το εγκεφαλικό επεισόδιο σε καπνιστές 

που διέκοψαν σε σύγκριση µε καπνιστές που εξακολουθούν να καπνίζουν.37,38  

 Ένα ακόµη εύρηµα της Δηµοσίευσης 1 είναι η διαπίστωση πως η διαφορική 

διάγνωση µεταξύ της ΧΑΠ και του άσθµατος κατατάσσονταν χαµηλά στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των συµµετεχόντων ιατρών. Αυτό δηµιουργεί ένα παράδοξο, 

αφού οι δύο αυτές παθήσεις έχουν συµπτώµατα αλληλοεπικάλυψης.39 Γι’ αυτό  η 

µεταξύ τους διαφορική διάγνωση  στηρίζεται, κατά κύριο λόγο στην σπιροµέτρηση  η 

διενέργεια της οποίας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποτελούσε την µεγαλύτερη 

εκπαιδευτική ανάγκη.  
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Προκειµένου να εξηγηθεί αυτή η  παραδοξότητα, χρειάζεται να καθοριστεί το 

ποσοστό των λανθασµένων διαγνώσεων σχετικά µε την ΧΑΠ στην ΠΦΥ.   

Τέλος, όσον αφορά την Δηµοσίευση 1, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα κρίθηκε  

από τους συµµετέχοντες , σαν υψηλής χρησιµότητας  και καταλληλότητας σε όλους 

τους τοµείς που προσπάθησε να καλύψει. 

4.1.2 Είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης σχετικά µε την ΧΑΠ 

στην ΠΦΥ που να επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ? Ποια 

προβλήµατα συναντάει η εφαρµογή του?(Δηµοσίευση 2) 

Το κύριο εύρηµα  της δηµοσίευσης 2 είναι ότι η προσπάθεια διερεύνησης της 

επίδρασης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος στην ποιότητα της ζωής των ασθενών 

µε ΧΑΠ δεν είναι ένα εύκολο εγχείρηµα και ότι υπάρχουν πολλές αιτίες και αφορµές 

εξαιτίας των οποίων µπορεί να αποτραπεί η ολοκλήρωσή του. Μερικές από αυτές 

είναι, η έλλειψη, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των κινήτρων σε  

ιατρούς και νοσηλευτές, της αξιολόγησης  των ΚΥ  µε κριτήριο την ερευνητική τους  

δραστηριότητα, της κατάρτισης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 

θέµατα ερευνητικής φύσης, και της βούλησης των πολιτικών υγείας να συπεριληφθεί 

η έρευνα σαν σηµαντικό κοµµάτι στην ΠΦΥ. 

Παρόλα τα αναφερόµενα  προβλήµατα  της Ελληνικής πραγµατικότητας, 

προβληµατισµό προκαλεί αυτό που διαπιστώνεται και  στην διεθνή βιβλιογραφία για 

παρόµοιας φύσεως  µελέτες  οι οποίες, επίσης, δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν 

µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων µε ορατό τον κίνδυνο της µη ασφαλούς εξαγωγής 

συµπερασµάτων.40 

Η παρατήρηση αυτή οδηγεί σε σκέψεις για την, πέρα από  τα εθνικά όρια, ύπαρξη 

ανάλογων δυσκολιών ή και για συνδυασµό αυτών µε εγγενείς δυσκολίες που 

αφορούν το συγκεκριµένο είδος ερευνών. 

Στη µελέτη µας, και µε τη χρήση  των ερωτηµατολογίων  CRQ-SAS και QOL-RIQ, 

είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν υπήρξαν διαφορές στην οµάδα περιπτώσεων. Ο 

τοµέας που αντανακλούσε την  συναισθηµατική κατάσταση των ασθενών βρέθηκε 

επηρεασµένη  και στα δύο ερωτηµατολόγια  που χρησιµοποιήθηκαν στην  οµάδα 

ελέγχου.  
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Είναι ήδη γνωστή η σχέση µεταξύ του ρυθµού των  παροξύνσεων, της ποιότητας 

ζωής και της  FEV1.12,16,17 Η βιβλιογραφία δείχνει ότι το SGRQ επιδεινώθηκε 

γρηγορότερα σε ασθενείς µε στάδια GOLD ΙΙΙ & ΙV σε σύγκριση µε εκείνους µε το 

στάδιο GOLD II.12,16,17  

Επιπλέον, δοκιµές µεγάλης κλίµακας σχετικά µε την ΧΑΠ δείχνουν ότι 

επαναλαµβανόµενες παροξύνσεις  έχουν µια αθροιστική επίδραση στην κατάσταση 

της υγείας παρόµοια µε εκείνη της FEV1.18,19 Παρόλο που δεν µπορούµε να 

διαπιστώσουµε  από τα δεδοµένα µας το ποσοστό των παροξύνσεων  των ασθενών 

µας, έχουµε παρατηρήσει ότι η οµάδα ελέγχου, µε πιο σοβαρή µορφή της νόσου, είχε 

σηµαντική επιδείνωση σε διάφορες πτυχές και των δύο ερωτηµατολογίων  που 

χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη µας. Πράγµατι, η µελέτη TORCH έδειξε ότι οι 

ασθενείς µε ΧΑΠ και σοβαρή και πολύ σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών κατά την 

έναρξη, παρουσίασαν σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους στα 

επόµενα 3 χρόνια.19 

4.1.3 Ποιος ο ρόλος των ασθενών µε ΧΑΠ, ιδιαίτερα των καπνιστών σε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής παρέµβασης? (Δηµοσίευση 3) 

Οι γενικοί ιατροί έχουν µια µοναδική ευκαιρία να επηρεάσουν τα εθνικά ποσοστά 

καπνίσµατος, µέσω της εφαρµογής αποτελεσµατικών παρεµβάσεων πρωτοβάθµιας 

φροντίδας.41 Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι είναι απίθανο να συνεχίζουν να  χειρίζονται 

αναποτελεσµατικά  την συµβουλευτική για την διακοπή καπνίσµατος.42 Είναι γνωστό 

ότι οι τακτικές επισκέψεις στην υγειονοµική µονάδα, και η σταθερή σχέση γιατρού-

ασθενούς, αποτελούν ισχυρά στοιχεία για µια επιτυχηµένη παρέµβαση διακοπής του 

καπνίσµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα προγράµµατα διακοπής, σε συνδυασµό 

µε τις κλινικές υπηρεσίες που προσφέρονται, πρέπει να ενσωµατωθούν στην 

πρωτοβάθµια περίθαλψη.43 

Φυσικά, ο αριθµός των καπνιστών που δηλώνουν ότι έχουν λάβει, επί ενδείξεων 

βασισµένη, προσέγγιση από το γιατρούς της  πρωτοβάθµιας φροντίδας προκειµένου 

να σταµατήσουν το κάπνισµα, παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.44,45Ιδίως κατά τα 

στάδια της «Στήριξης» των καπνιστών στην προσπάθεια διακοπής και της  

<<Διαχείρισης>> της  διαδικασίας επανελέγχου.46 
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Μια ανάλυση από την ΠΦΥ της Ελβετίας  εντόπισε  ελλείψεις δεξιοτήτων και 

γνώσεων, περιορισµένο χρόνο, µεγάλο φόρτο εργασίας και περιορισµένη 

αυτοπεποίθηση σε ότι αφορά την παροχή συµβουλών πρόληψης του καπνίσµατος, 

µεταξύ των ΓΙ.47 

Προβλήµατα οργάνωσης του συστήµατος υγείας και περιορισµένα οικονοµικά 

κίνητρα, για την προώθηση της διακοπής του καπνίσµατος, µπορούν επίσης να 

ενισχύσουν την «αδράνεια» των γιατρών.48 Από την άλλη πλευρά, οι  καπνιστική 

συνήθεια των ιατρών  µπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα 

τους, σε µια τέτοια είδους προσπάθεια. Σχετικά µε  αυτή την υπόθεση µια µελέτη του  

Josseran et al.  αναφέρεται  στην περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των Γάλλων 

ιατρών στην διακοπή του καπνίσµατος, ως αποτέλεσµα των δικών τους υψηλών 

ποσοστών καπνίσµατος.49 Η διαπίστωση αυτή θα µπορούσε να ευθυγραµµιστεί µε 

την παρατήρηση ότι το 40% των Ελλήνων ιατρών είναι καπνιστές50 και για το λόγο 

αυτό µπορεί να έχουν ελάχιστα κίνητρα για να ασχοληθούν  µε τη διακοπή του 

καπνίσµατος. Επιπλέον, µια πρόσφατη µελέτη από την αγροτική Κρήτη, έδειξε ότι  

µικρός αριθµός των ασθενών µε χρόνιες αποφρακτικές πνευµονοπάθειες είχε λάβει 

βοήθεια, σχετικά µε τη διακοπή του καπνίσµατος.51 

Δυστυχώς, οι οργανωµένες υπηρεσίες διακοπής του καπνίσµατος στο Ελληνικό 

Εθνικό Σύστηµα Υγείας περιορίζονται σε ορισµένες αστικές δοµές της 

δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας και ως αποτέλεσµα αυτού είναι η 

δυσκολία στην πρόσβαση από τους κατοίκους των αγροτικών και αποµακρυσµένων 

περιοχών. 

Τα αναφερόµενα  θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

για την υγεία, προκειµένου να επεκτείνουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον µέσω της 

παροχής  υπηρεσιών διακοπής του καπνίσµατος και της εκπαίδευσης ιατρών γενικής 

ιατρικής και γενικότερα τους επαγγελµατίες που εργάζονται στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας µε τη χρήση θεωριών και προσεγγίσεων αλλαγής και ενθάρρυνσης 

της συµπεριφοράς όπως αυτής της γνώσης στη βιβλιογραφία ως motivational 

interviewing. Ένα τέτοιο πρόγραµµα σχεδίασε η Κλινική Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής σε συνεργασία µε το Τµήµα Πρόληψης και Αποκατάστασης 

του Καρδιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου της Οτάβα, Καναδά µε το όνοµα 

Titan (http://titan.uoc.gr)          
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. 

Και µια τέτοια προσέγγιση επιβεβαιώνεται από την Δηµοσίευση 3 της οποίας  κύριο 

εύρηµα  είναι ότι οι συµµετέχοντες  καπνιστές από µια αγροτική περιοχή της Βόρειας 

Ελλάδας δείχνουν µειωµένη πρόθεση να διακόψουν το κάπνισµα ακόµη και αν η τιµή 

του καπνού διπλασιαζόταν. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τέτοιου είδους πολιτικές 

υγείας, από µόνες τους, δεν έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσµα ενώ ταυτόχρονα, εµµέσως, 

αναδεικνύει και τον σηµαντικό ρόλο της ΠΦΥ στην διαχείριση των καπνιστών, όπως 

άλλωστε επιβεβαιώνεται από πολλές µελέτες.43,44,52,53 

Άλλο σηµαντικό εύρηµα της δηµοσίευσης είναι, ότι από τους συµµετέχοντες 

καπνιστές οι περισσότεροι είχαν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισµα στο 

παρελθόν. Η επικρατούσα λογική για την έναρξη της προσπάθειάς τους ήταν ο φόβος 

εµφάνισης κάποιας πάθησης που σχετίζεται µε αυτήν την συνήθεια. Το τελευταίο 

εύρηµα µπορεί να αποτελέσει γνώση για στοχευµένες συµβουλευτικές παρεµβάσεις 

σχετικά µε την διακοπή του καπνίσµατος στην ΠΦΥ. 

4.1.4 Ποιες οι συστάσεις και οι προτάσεις για την γενίκευση ενός τέτοιου προγράµµατος 

παρέµβασης; (Δηµοσίευση 4) 

Σκοπός του άρθρου ήταν η σύνοψη αυτού που προκύπτει από την εστιασµένη 

βιβλιογραφική αναζήτηση και από τη βιωµένη ερευνητική εµπειρία σχετικά µε 

πρωτοβουλίες αναφορικά µε τη διαχείριση της ΧΑΠ στην ΠΦΥ. Παράλληλοι στόχοι 

θα µπορούσαν να θεωρηθούν, η συζήτηση των προβληµάτων που συνήθως 

εµφανίζονται στην ελληνική πραγµατικότητα κατά την υλοποίηση τέτοιου είδους  

εγχειρηµάτων και οι συστάσεις -προτάσεις για την γενίκευση ανάλογων 

προγραµµάτων παρέµβασης. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι η ύπαρξη Εθνικού σχεδιασµού που θα 

εναρµονίζει την Γενική Ιατρική µε τον ουσιαστικότερο ρόλο της και όχι µε την 

κάλυψη των κενών άλλων ειδικοτήτων και των αδυναµιών του Συστήµατος Υγείας,  

κρίνεται απαραίτητη για την µετουσίωση των ευρηµάτων των  περιοχών ευθύνης της 

ΠΦΥ σε τεκµηρίωση. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση κινήτρων συµµετοχής στην έρευνα, η στελέχωση των ΚΥ µε 

επαρκή αριθµό ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ο διαχωρισµός των ιατρών και 

του νοσηλευτικού προσωπικού που θα επιθυµεί να συνεισφέρει σε ερευνητικές 
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διαδικασίες από πλευράς επειγοντολογίας, και η θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των 

οµάδων αυτών µε βάση την αποτελεσµατικότητά τους, θα µπορούσαν να αποτελούν 

µια σειρά από µέτρα ενός συστήµατος υγείας το οποίο θα συνδέσει τους πόρους του 

µε το αγαθό της υγείας που επιστρέφει στην κοινότητα. 

Τέλος, όσον αφορά την ΧΑΠ, η ΠΦΥ πρέπει να επικεντρώσει στην ρίζα του 

προβλήµατος που είναι η καπνιστική συνήθεια. Γι’ αυτό οι παρεµβάσεις στην 

κοινότητα πρέπει να γίνονται νωρίς, ξεκινώντας από τους µαθητές των σχολείων, 

ώστε να υπάρξει σηµαντικό όφελος όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή 

αυτής της νόσου.   

4.2 Μεθοδολογικοί περιορισµοί της µελέτης  

Ο  σηµαντικότερος περιορισµός της διδακτορικής διατριβής είναι το µικρό µέγεθος  

του πληθυσµού µελέτης,  το οποίο σε συνδυασµό µε την χρήση ποιοτικών  µεθόδων  

έρευνας, δηµιουργεί προβληµατισµό  στη  γενίκευση  των  αποτελεσµάτων. Παρόλα 

αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δείγµα τόσο των συµµετεχόντων ιατρών, της 

ΠΦΥ, όσο και των ασθενών διέφερε από άλλους ιατρούς και ασθενείς αγροτικών και 

αποµονωµένων περιοχών της Ελλάδος (rural and remote). Σχετικά µε την επίδραση 

µιας εντατικής εκπαίδευσης  σε ιατρούς της ΠΦΥ, µια άλλη αδυναµία  είναι η 

παράλειψη της διαφοροποίησής τους ανάλογα µε την γνώση που είχαν σχετικά µε την 

ΧΑΠ πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Επιπλέον, στη θεµατική 

ενότητα που εξετάζεται η επίδραση µιας εκπαιδευτικής παρέµβασης στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ, σηµαντική αδυναµία, εκτός από το µικρό πληθυσµό 

µελέτης, µπορεί να θεωρηθεί η ανοµοιογένεια των δύο υπό παρακολούθηση οµάδων, 

αναφορικά µε την βαρύτητα της νόσου. απήχηση 

4.3  Απήχηση στην Γενική Ιατρική 

Η παρούσα µελέτη ανέδειξε την µεθοδολογία οργάνωσης ενός ταχύρυθµου και 

εντατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος απευθυνόµενο σε ιατρούς της ΠΦΥ,  σχετικά 

µε την ΧΑΠ, στηριζόµενο σε ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών µε 

τεχνικές << rapid appraisal techniques >>. Η σχετικά εύκολη οργάνωση, η έλλειψη 

πολυπλοκότητας, οι χαµηλές απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες ιατρούς και η 

αποτελεσµατικότητα στην βελτίωση των γνωσεών τους, θα µπορούσαν να 

καταστήσουν την µεθοδολογία αυτή σαν πρότυπο για την έναρξη µιας συνεχιζόµενης 
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εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, ειδικά σε περιοχές αγροτικές και αποµονωµένες. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ένα µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν εφικτό να 

υποστηριχθεί µε σύγχρονες µεθόδους τεχνολογίας (skype) οι οποίες θα απάλλασσαν  

τους συµµετέχοντες ιατρούς από µια µετακίνηση και θα αύξαναν την ευκολία 

οργάνωσης και την ευρύτητα συµµετοχής. Η ίδια µελέτη υποδεικνύει την ανάγκη 

συνεργασίας ανάµεσα στην Γενική Ιατρική και τις άλλες ειδικότητες  για την 

επίτευξη παρόµοιων εγχειρηµάτων στο µέλλον. Παρόλα αυτά, η διαδικασία 

εκτίµησης της επίδρασης τέτοιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην βελτίωση της 

κλινικής πράξης  και στην ποιότητα ζωής των ασθενών φαίνεται να είναι αρκετά 

δύσκολη. Θεµατική ενότητα αυτής της διατριβής ασχολείται και αναδεικνύει αυτές 

τις δυσκολίες προτείνοντας συγχρόνως τρόπους για να παρακαµφθούν. Δίνει έτσι την 

δυνατότητα σε ερευνητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν, µελλοντικά, µε ανάλογα 

ερευνητικά ερωτήµατα, να συµπεριλάβουν στο σχεδιασµό της  µελέτης τους, τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις  ώστε  να µπορέσουν να καταλήξουν σε έγκυρα 

αποτελέσµατα.  

Τέλος, η παρούσα διδακτορική διατριβή καταγράφει την στάση των καπνιστών σε 

σχέση µε την καπνιστική τους συνήθεια και  αναδεικνύει τη σηµασία της ΠΦΥ στην 

διακοπή του καπνίσµατος αφού, όπως φαίνεται, πολιτικές σχετιζόµενες µε την 

αύξηση της τιµής του καπνού, από µόνες τους, δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα.  

4.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Η διατριβή αυτή δεν µπόρεσε να απαντήσει σε θέµατα  όπως: 

• Η δυνατότητα αποτελεσµατικής εκπαίδευσης µε την βοήθεια της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Η επίδραση της εκπαίδευσης στην κλινική πράξη. 

• Η καταγραφή, από τους ιατρούς που συµµετείχαν και από όσους 
αποχώρησαν, των  δυσκολιών που αντιµετώπισαν.  

Πιο έγκυρες απαντήσεις θα ήταν επιθυµητές στα ακόλουθα θέµατα: 

• Πως επηρεάζει ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε 

ιατρούς της ΠΦΥ σχετικά µε την  ΧΑΠ, την ποιότητα ζωής των ασθενών 

τους.  

Τα παραπάνω ερωτήµατα απαιτούν περαιτέρω έρευνα 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αυτή η διδακτορική διατριβή  ανέδειξε τις ανάγκες των ιατρών της ΠΦΥ σχετικά µε 

την ΧΑΠ, και χρησιµοποίησε συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση για την 

επιτυχή κάλυψη τους. Δηµιούργησε µια βάση δεδοµένων µε στοιχεία σχετικά µε τις 

δυσκολίες που εµφανίζονται σε µελέτες ποιοτικές, πριν και µετά από παρέµβαση µε 

κοντρόλ γκρουπ, στην ΠΦΥ, δίνοντας   έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση  µε 

δυνατότητες καλύτερου σχεδιασµού. Διαπίστωσε, ότι οι καπνιστές δεν επηρεάζονται 

ιδιαίτερα στην διακοπή του καπνίσµατος  από πολιτικές που σχετίζονται µε  την  

αύξηση τιµής του καπνού. Κύρια αιτία για την διακοπή είναι ο φόβος κάποιας 

σχετιζόµενης µε το κάπνισµα πάθησης. Το στοιχείο είναι σηµαντικό γιατί καθορίζει 

τον τρόπο προσέγγισης των καπνιστών αλλά και την σηµασία της ΠΦΥ στην διακοπή 

του καπνίσµατος.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΦΥ. 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τη διαχείριση της ΧΑΠ στην ΠΦΥ, 
δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες των ιατρών που συµµετέχουν στη 
µελέτη. Το παρόν ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε για να αξιολογήσει την 
καταλληλότητα αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος.  
 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τρία σκέλη.  
 

Α’ Σκέλος 

Παρακαλώ βαθµολογήστε το επίπεδο γνώσης που θεωρείτε ότι είχατε πριν και µετά το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η διαβάθµιση είναι από το 1 έως το 7, µε 1 το χαµηλότερο επίπεδο 
γνώσης και 7 το υψηλότερο επίπεδο γνώσης. 

 
Θεµατική ενότητα 

 
Πριν το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα 

 
Μετά το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα 

1 
Θεωρητικές γνώσεις 
για τη διαχείριση της 
ΧΑΠ    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

2 
Διαφορική διάγνωση 
της ΧΑΠ από το 
άσθµα    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

3 Ικανότητα διενέργειας 
σπιροµέτρησης    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

4 
Εκτίµηση 
αποτελεσµάτων 
σπιροµέτρησης    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

5 Διαχείριση των 
καπνιστών στην ΠΦΥ    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

6 
Οδηγίες για τη 
διακοπή του 
καπνίσµατος    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

7 
Θεραπευτική και 
συµβουλευτική αγωγή 
προς τους καπνιστές    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

8  
   1     2     3     4     5     6      7 
 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

9  
   1     2     3     4     5     6      7 
 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

10  
   1     2     3     4     5     6      7 
 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

 

Παραρτήματα
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Β’ Σκέλος 

Παρακαλώ βαθµολογήστε την χρησιµότητα (σας ήτανε χρήσιµο;)  και την καταλληλότητα (σας 
φάνηκε κατάλληλο;) του εκπαιδευτικού προγράµµατος στις παρακάτω θεµατικές ενότητες. Η 
διαβάθµιση είναι από το 1 έως το 7, µε 1 το χαµηλότερο επίπεδο και 7 το υψηλότερο επίπεδο. 

 
Θεµατική ενότητα 

 
Χρησιµότητα 

 
Καταλληλότητα 

1 
Θεωρητικές γνώσεις 
για τη διαχείριση της 
ΧΑΠ    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

2 
Διαφορική διάγνωση 
της ΧΑΠ από το 
άσθµα    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

3 Ικανότητα διενέργειας 
σπιροµέτρησης    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

4 
Εκτίµηση 
αποτελεσµάτων 
σπιροµέτρησης    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

5 Διαχείριση των 
καπνιστών στην ΠΦΥ    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

6 
Οδηγίες για τη 
διακοπή του 
καπνίσµατος    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

7 
Θεραπευτική και 
συµβουλευτική αγωγή 
προς τους καπνιστές    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

8 Τρόπος εκπαίδευσης  
   1     2     3     4     5     6      7 
 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

9 Χρόνος εκπαίδευσης 
   1     2     3     4     5     6      7 
 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
 

       

10 Οργάνωση 
εκαπίδευσης    1     2     3     4     5     6      7 

 

       
  1    2     3    4    5    6    7 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.Σηµερινή ηµεροµηνία:                          ✐✐       ✐✐       
✐✐✐✐ 

                                                  Ηµέρα      µήνας        έτος 
 
2.Ηµεροµηνία γέννησης:                           ✐✐      ✐✐      
✐✐✐✐ 

                                                  Ηµέρα    µήνας   έτος                           
 
3.Φύλο: Άνδρας✐                   Γυναίκα✐ 
 
4.Επάγγελµα:  

                                      
 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα 
<<x>> σε ότι ισχύει 
 
 
 
 
 
 
Άλλο____________________
________________________
____________________ 
 

 
5.Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 
 
 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα 
<<x>> σε ότι ισχύει 
 
 
 
 
 
 

 
Δηµόσιος υπάλληλος 
 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
 
Ελεύθερος επαγγελαµτίας 
 
Αγρότης 
 
Άνεργος 
 
 
 

 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
 
✐ 
 
✐ 
 

Δηµοτικό  
 
Γυµνάσιο-Λύκειο 
 
Ανώτερη εκπαίδευση 
 
 
Ανώτατη εκπαίδευση 
 
Καµιά 
 

✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
 

Γενικό ερωτηματολόγιο παρέμβασης
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6.Οικογενειακή  
   Κατάσταση    

 
 

Παρακαλώ τοποθετείστε ένα 
<<x>> σε ότι ισχύει 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παντρεµένος/η 
 
Χήρος/α 
 
Διαζευγµένος/η 
 
Ανύπαντρος/η 
 
Άλλο 

 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
 
✐ 
 
✐ 
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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? 
Όχι✐                        Ναι✐           Δεν 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) : ✐✐ 

 
Τσιγάρο 
 
Πίπα 
 
Πούρο 
 
Καπνός 

 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
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B) περίπου πόσα τσιγάρα  
καπνίζατε την ηµέρα? ✐✐ 
 
Γονείς καπνιστές 
Όχι✐   Μητέρα✐    Πατέρας ✐    Και οι δύο✐ 
 
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 
 
Τα στοιχεία και τα σχήµατα για τις πρότυπες ποσότητες αλκοόλ είναι 
διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.searo.who.int/LinkFiles/Facts_and_Figures_ch3.pdf 
 
 
 
 
 

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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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
 
Βάρος σε kg: ✐✐✐ 
 
Ύψος σε µέτρα: ✐,✐✐ 
 
ΒΜΙ: ✐✐ 
[ΒΜΙ= βάρος σώµατος σε κιλά/(ύψος σε µέτρα)2]  
 
Κυάνωση: 
Όχι✐              Ναι✐ 
 
Αριθµός αναπνοών το λεπτό: ✐✐ 
 
Χρήση επικουρικών µυών: 
Όχι✐              Ναι✐ 
 
Ακρόαση πνεύµονος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μουσικοί 
 
Μη µουσικοί 
 
Συνδυασµός 
 
Μείωση αναπν. ψιθυρίσµατος 
 
Άλλο 

✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 

 
Σπιροµέτηση 
 
FEV1: ✐✐ 
 
FVC: ✐✐ 
 
FEV1/FVC: ✐✐ 
 
Ροόµετρο 
 
PEF: ✐✐✐ 
 
Οξυµετρία 
 
SAT: ✐✐✐ 
 
Δοκιµασία αναστρεψιµότητας 
Θετική ✐                      Αρνητική✐ 
 
Για την δοκιµασία αναστρεψιµότητας, ο εξεταζόµενος πρέπει να 
βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και σε απόσταση τουλάχιστον 6 
εβδοµάδων από κάποιο παροξυσµό. 
Πριν από την εκτέλεση της δοκιµασίας πρέπει να έχει διακόψει τα 
βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικά για 6 ώρες, τα µακράς δράσης για 
12 ώρες και τη θεοφυλλίνη για 24 ώρες.  
Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει καπνίσει για τουλάχιστον 2 ώρες. 
Γίνεται σπιροµέτρηση πριν και ύστερα από 15 λεπτά από την χορήγηση 2 
εισπνοών σαλβουταµόλης. 
Αύξηση της FEV1>12% ή της   PEF>15% µετά τη χορήγηση του 
βρογχοδιασταλτικού θέτει τη δοκιµασία θετική. 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Mantoux: 
 

 
 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα <<x>> σε 
ότι ισχύει 
 
 
 

 
 
 
Ακτινογραφία Θώρακος 
 
 

 
 
Παρακαλώ τοποθετείστε ένα 
<<x>> σε ότι ισχύει 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0-4     
 
5-9 
 
10-14 
 
15--- 

✐ 
 
✐ 
 
✐ 
 
✐ 

Αρνητική  
 
Φυσιολογικά για την νόσο 
ευρήµατα 
 
Παθολογικά ευρήµατα, 
σχετιζόµενα µε την νόσο 
 
Παθολογικά ευρήµατα µη 
σχετιζόµενα µε την νόσο 

✐ 
 
✐ 
 
 
 
✐ 
 
 
✐ 
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ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 
 

 
Πηγή της πληροφορίας: 
1 = Βιβλιάριο υγείας ασθενούς 
2 = Φάκελος υγείας ασθενούς 
3 = Νοσηλευτικό ίδρυµα 
4 = Ιδιώτης ιατρός 
5 = Από αλλού 
6 = Πρωτοδιαγνωσθείσα στην κλινική εξέταση 
 
  Αρτηριακή πίεση                                                                                            
       1 = φυσιολογική αρτηριακή πίεση 
       2 =προυπέρταση 
       3 =υπέρταση στάδιο 1 
       4 =υπέρταση στάδιο 2 
 
       Πηγή της πληροφορίας                                                                                 
 
       Εάν η αρτηριακή πίεση είναι παθολογική 
         
      Ηµεροµηνία πρώτης      

διάγνωσης                                                           
                                           ηµέρα      µήνας   έτος 

                                                    
 
   
 Σακχαρώδης Διαβήτης                                                                

        1 = φυσιολογική γλυκόζη 
        2 = µη φυσιολογική γλυκόζη (χρήζουσα περαιτέρω   διερεύνησης) 
        3 =  διαταραγµένη ανοχή γλυκόζης 
        4 =  γνωστός σακχαρώδης διαβήτης 
 
        Πηγή της πληροφορίας                                                                                   
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Επί παθολογικής τιµής σακχάρου 
 
      
 
Ηµεροµηνία πρώτης διάγνωσης 
                                                                                  ηµέρα   µήνας    έτος         
 
                                                              
 
    Στεφανιαία νόσος                                                                                          
       1 = απουσία στεφανιαίας νόσου (Σ.Ν) 
       2 = υποψία Σ.Ν 
       3 = τεκµηριωµένη Σ.Ν                                                                       
                           
       Πηγή της πληροφορίας                                                                                    
 
       Διαγνωστικά  κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν                                                 
       1 = ηλεκτροκαρδιογράφηµα  
       2 = υπερηχογράφηµα 
       3 = δοκιµασία κοπώσεως 
       4 = σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε Tl201 
       5 = στεφανιαία αρτηριογραφία 
       6 = κλινικό σύνδροµο 
 
       Επί παρουσίας Σ.Ν   
  
        Ηµεροµηνία πρώτης  
        διάγνωσης 

                           ηµέρα      µήνας    έτος         
 
   
  Καρδιακή ανεπάρκεια                                                       
                                
      1 = απουσία καρδιακής ανεπάρκειας 
      2 = υποψία καρδιακής ανεπάρκειας 
      3 = αµιγής αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 
      4 = αµιγής δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 
      5 = συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
      6 = µη καθορισµένη 
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      Πηγή της πληροφορίας                                                                                                   
 
     
      
 
 Διαγνωστικό κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε                             
 
      1 = κλινική εκτίµηση στο επίπεδο α’βαθµιας φροντίδας 
            υγείας (NYHA classification, Boston score, κριτήρια 
            Framingham, ενδείξεις από το ΗΚΓ/φηµα) 
      2 = υπερηχογραφική µελέτη 
      3 = καθετηριασµός 
      4 = άλλα (χρήση ραδιοϊσοτόπων, δοκιµασία κόπωσης) 
       
      Επί παρουσίας καρδιακής ανεπαρκείας 
 
      Ηµεροµηνία πρώτης διάγνωσης  
                                                                                                     
                                                                                     ηµέρα   µήνας    έτος              
 
 
 
Νοσήµατα ψυχικής σφαίρας (κατά ICD 10)                                                       
       1 = απουσία ψυχικών νοσηµάτων 
       2 = άνοια (F00#) 
       3 = χρόνιες ψυχωσικές διαταραχές (F20#) 
       4 = κατάθλιψη (F32#) 
       5 = άλλα 
 
       Προέλευση πληροφορίας                                                                                       
 
      Επί παρουσίας ψυχικού νοσήµατος 
 
 
      Ηµεροµηνία πρώτης  
      διάγνωσης  
                                                         ηµέρα   µήνας    έτος         
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                                         McMASTER UNIVERSITY 
CANADA 

 

 
 
 

CHRONIC RESPIRATORY QUESTIONNAIRE 
 

SELF-ADMINISTERED STANDARDIZED FORMAT 
(CRQ-SAS) 

 
FIRST ADMINISTRATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πρώτη μετάφραση μετά από άδεια που έχει δοθεί στην Κλινική Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής (Διευθυντής : Αναπληρωτής Καθηγητής κος Χρήστος 
Λιονής)  
 
Τηλ. 2810 394621, email: lionis@galinos.med.uoc.gr 
 
Μετάφραση από: N. Κακολύρη και  Χ. Λιονή 
 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 

Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing 
agreement. Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (CRQ-SAS) ΠΡΩΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 
Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο για να ανακαλύπτει πως αισθανόσασταν 
κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων.  
 
Στο πρώτο τμήμα θα ερωτηθείτε να απαντήσετε ερωτήσεις που έχουν σχέση με 
δραστηριότητες οι οποίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται λαχάνιασμα. 
 
Στο επόμενο τμήμα θα απαντήσετε ερωτήσεις σχετικά με τη διάθεσή σας και για το πώς 
αισθάνεστε 
 
Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να συμπληρώσετε αυτό το 
ερωτηματολόγιο: 
 

 Παρακαλώ διαβάστε κάθε ερώτηση προσεκτικά και τοποθετείστε ένα <<χ>>στο 
κουτί δίπλα στην απάντηση που περιγράφει καλύτερα αυτό που αισθανόσασταν. 
Αν δεν είστε σίγουρος/η για το πώς να απαντήσετε μια ερώτηση ,παρακαλώ   
δώστε τη καλύτερη απάντηση που μπορείτε. Αν θα θέλατε να αλλάξετε μια 
απάντηση, τραβήξτε μία γραμμή στο κουτάκι που θέλετε να αλλάξετε 
Τοποθετήστε ένα ‘‘x’’ στο κουτάκι δίπλα από την επιλογή που θα θέλατε να 
διαλέξετε αντί αυτής . 
 

 Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
 
 Οι απαντήσεις σας σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (CRQ-SAS) ΠΡΩΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 
Παρακάτω είναι μία λίστα με δραστηριότητες οι οποίες κάνουν κάποιους ανθρώπους με 
πνευμονικά προβλήματα να λαχανιάζουν. 

 
Για καθένα από τα παρακάτω σημεία τοποθετήστε ένα ‘‘x’’στο κουτάκι το οποίο 
περιγράφει καλύτερα το πόσο λαχανιάζετε ενώ κάνετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια των 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ. 

 
Η τελευταία στήλη έχει δοθεί σε εσάς για να σημειώσετε αν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ μια 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων. 

 
(Τοποθετείστε ένα <<χ>> σε ένα κουτί κάθε γραμμής) 

 
 Υπερβολι

-κό  
Λαχάνια
σ-μα 

Πολύ  
Λαχάνι
-ασμα 

Αρκετό  
Λαχάνι
-ασμα 

Μέτρια  
ελάττωση  
της 
 
αναπνοή
ς 

Ελάττωσ
η  
της  
αναπνοή
ς  
σε  
κάποιο  
βαθμό 

Σχεδόν 
καθόλου 
ελάττωση  
της  
αναπνοή
ς 

Καθόλου 
ελάττωση  
της  
αναπνοή
ς 

Δεν έγινε 

1.Αισθανόμενος/η 
ευσυγκίνητος/η 
όπως επίσης                
θυμωμένος/η ή 
αναστατωμένος/η 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

2.Φροντίζοντας 
για τις βασικέςσας 
ανάγκες(μπάνιο,           
ντουζ,φαγητό, 
ενδυμασία) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

3.Περπατώντας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

4.Εκτελώντας 
καθημερινές 
δραστηριότητες 
(όπως 
δουλειές σπιτιού, 
ψώνια, αγορά 
τροφίμων) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

5.Συμμετέχοντας 
σε κοινωνικές  
δραστηριότητες 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (CRQ-SAS) ΠΡΩΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 

 
Οι επόμενες ερωτήσεις σας ρωτούν σχετικά με την ενεργητικότητα σας γενικά και πως η 
διαθεσή σας ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων. 
 
Παρακαλώ τοποθετήστε ένα ‘‘x’’ στο κουτάκι από το 1 μέχρι το 7 το οποίο περιγράφει 
καλύτερα το πώς έχετε αισθανθεί. 

 
 

6.  Γενικά ,πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων έχετε αισθανθεί 
απογοητευμένοι ή ανυπόμονοι; 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων  είχατε αισθανθεί φόβο 
ή πανικό όταν είχατε δυσκολία να πάρετε ανάσα? 
 
  

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 

 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 
 
8. Τι  συμβαίνει σχετικά με τη κόπωση? 
Πόσο κουρασμένος/η έχετε αισθανθεί κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων έχετε αισθανθεί αμήχανα 
εξ’αιτίας του βήχα σας ή της δυσκολίας στην αναπνοή; 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Υπερβολικά κουρασμένος/η 
 
2 Πολύ κουρασμένος/η 
 
3 Αρκετά κουρασμένος/η 
 
4 Μέτρια κουρασμένος/η 
 
5 Κάπως κουρασμένος/η 
 
6 Λίγο κουρασμένος/η 
 
7 Καθόλου κουρασμένος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
10. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ,πόσο  χρονικό διάστημα  αισθανθήκατε μεγάλη 
αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι θα μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα με την ασθένεια 
σας. 
 

 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Πόση ενεργητικότητα είχατε τις τελευταίες 2 εβδομάδες 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Καμία φορά 
 
2.Λίγες φορές 
 
3.Κάποιες φορές 
 
4.Αρκετές φορές 
 
5.Τις περισσότερες φορές 
 
6.Σχεδόν πάντα 
 
7.Πάντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Καθόλου ενεργητικότητα 
 
2.Λίγη ενεργητικότητα 
 
3.Κάποια ενεργητικότητα 
 
4.Μέτρια ενεργητικότητα 
 
5.Αρκετή ενέργεια 
 
6.Πολύ ενεργητικότητα 
 
7.Γεμάτος ενέργεια 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
12. Γενικά , για πόσο χρόνο αισθανθήκατε αναστατωμένος/η, ανήσυχος/η, η 
θλιμμένος/η κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων? 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων αισθανθήκατε  ότι 
είχατε το πλήρη έλεγχο των αναπνευστικών σας προβλημάτων? 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 

 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Καμία φορά 
 
2.Λίγες φορές 
 
3.Κάποιες φορές 
 
4.Αρκετές φορές 
 
5.Τις περισσότερες φορές 
 
6.Σχεδόν πάντα 
 
7.Πάντα 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

 McMaster University, Principal Authors Guyatt, G.H., Schünemann, H.J. 2001. All rights reserved. 
Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 
 
14.Πόσο χρόνο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων αισθανθήκατε 
χαλαρωμένοι και ελεύθεροι από ένταση 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15.Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων έχετε αισθανθεί να έχετε 
χαμηλή ενέργεια? 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 

 
 
 
 
 

1.Καμία φορά 
 
2.Λίγες φορές 
 
3.Κάποιες φορές 
 
4.Αρκετές φορές 
 
5.Τις περισσότερες φορές 
 
6.Σχεδόν πάντα 
 
7.Πάντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
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ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                                                          ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 
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Any further use or copying of this questionnaire must be authorized by a separate licensing agreement. 
Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
 
16. Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων έχετε αισθανθεί 
αποθαρρυμένοι ή να έχετε τις μαύρες σας ; 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. Πόσο συχνά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχετε αισθανθεί φθαρμένος/η ή νωθροί? 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
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ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
18.  Πόσο ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι ,ή ευχαριστημένοι ήσασταν  με τη προσωπική 
σας ζωή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε 
ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
19.Πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων αισθανθήκατε  
αναστατωμένος ή φοβισμένος όταν είχατε δυσκολία να πάρετε αναπνοή? 
 

 
 
 
 
 
 
( Τοποθετείστε ένα <<x>> σε ένα κουτί μόνο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα 
 

 
 
 
 
 

1.Πολύ δυσαρεστημένος/η, δυστυχισμένος/η το 
περισσότερο χρονικό διάστημα 
2.Γενικά δυσαρεστημένος/η, δυστυχισμένος/η 
 
3.Κάπως  δυσαρεστημένος/η, δυστυχισμένος/η 
 
4. Γενικά ικανοποιημένος/η, ευχαριστημένος/η 
 
5. Ευτυχισμένος/η το περισσότερο χρονικό 
διάστημα 
6.Πολύ ευτυχισμένος/η το περισσότερο χρονικό 
διάστημα 
 7.Υπερβολικά ευτυχισμένος/η, δε θα μπορούσα να 
ήμουν περισσότερο ικανοποιημένος/η ή 
ευχαριστημένος/η                           
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
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ΑΥΤΟΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (CRQ-SAS) ΠΡΩΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ –ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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Please contact Mrs. Peggy Austin, Dr. Holger Schünemann or Dr. Gordon Guyatt email: 
austinp@mcmaster.ca  for details. 
 

        

 
 
20.Γενικά, πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων  
έχετε αισθανθεί ανήσυχος σε ένταση ή σφιγμένος? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Πάντα                                  
 
2. Τις περισσότερες φορές       
 
3. Αρκετά συχνά                      
 
4. Μερικές φορές                     
 
5. Λίγες φορές                          
 
6. Σπάνια                                  
 
7. Ποτέ                                    
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QUALITY OF LIFE FOR  
RESPIRATORY ILLNESS QUESTIONNAIRE 

QOL-RIQ 
 
 
 

©   A.R. Maillé & A.A. Kaptein, Leiden University Medical Centre, 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρώτη μετάφραση μετά από άδεια που έχει δοθεί στην Κλινική 
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (Διευθυντής : Αναπληρωτής 
Καθηγητής κος Χρήστος Λιονής)  
 
Τηλ. 2810 394621, email: lionis@galinos.med.uoc.gr 
 
 
Μετάφραση από: N. Κακολύρη και  Χ.Λιονή 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ 
 QOL-RIQ 
  
ΟΔΗΓΙΑ 
 
 
Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει αναπτυχθεί για να ανακαλύπτει 
με ποιο τρόπο τα προβλήματα του θώρακα επηρεάζουν τη 
καθημερινή σας ζωή 
Στις επόμενες σελίδες έχουμε διαμορφώσει ένα κατάλογο με 
διάφορα προβλήματα τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να 
βιώσουν και τα οποία οφείλονται στα προβλήματα του θώρακα 
τους 
Αυτά είναι προβλήματα που σχετίζονται με τα ακόλουθα 
θέματα: προβλήματα αναπνοής σωματικά προβλήματα 
προκαλούμενα από προβλήματα του θώρακα. 
συναισθήματα σχετικά με τα προβλήματα του θώρακα, γενικές 
δραστηριότητες, καταστάσεις που μπορούν να πυροδοτήσουν 
ή να επιδεινώσουν τα αναπνευστικά προβλήματα, οικιακές 
δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, σχέσεις και 
σεξουαλικότητα 
Παρακαλώ υποδείξτε πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με κάθε 
αναφερόμενο θέμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων 
εβδομάδων.   
 
 
Παράδειγμα: 
 

 
 Kαθόλου Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα 

πολύ 
Υπερβ
ολικά 

 
Συριγμός 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
Όταν ο συριγμός σας ενόχλησε μέτρια κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων παρακαλώ κυκλώστε το 
νούμερο 4. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΊΤΕ ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
 

4 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
 
Αρκετά  προβλήματα αναπνοής  που οι μπορεί να βιώσουν οι 
άνθρωποι με προβλήματα του θώρακα περιλαμβάνονται στον 
παρακάτω κατάλογο. 
Παρακαλώ διαβάστε αυτά τα προβλήματα και υποδείξτε πόσο 
πολύ έχετε εσείς ταλαιπωρηθεί με αυτά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 4 εβδομάδων. 
 
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι απαντάτε  σε όλα τα θέματα που 
ακολουθούν 
 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με κάθε ένα από τα  
ακόλουθα προβλήματα αναπνοής κατά τη  διάρκεια   των 
τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων 
 
 

 
 Kαθό

λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτρ
ια 

Αρκε
τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολι
κά 

1.δυσκολία αναπνοής 
στον αέρα 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2.συριγμό (σφύριγμα)  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. δυσχερής αναπνοή  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. σφύξιμο στο θώρακα ή 
ταχύπνοια 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.Φαγούρα στο λαιμό  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6. την ανάγκη να 
καθαρίζω το λαιμό μου 
τακτικά 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7. Βήχα 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8. υποτροπιάζοντα 
κρυολογήματα 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9. βουλωμένη μύτη  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ σχετιζόμενα με προβλήματα του 
θώρακα. 
 
Αρκετά σωματικά προβλήματα τα οποία μπορεί οι άνθρωποι 
να βιώσουν εξ αιτίας των προβλημάτων τους από το θώρακα 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο 
Παρακαλώ διαβάστε αυτά τα προβλήματα και υποδείξτε πόσο 
πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με αυτά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων 
 
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι απαντάτε  σε όλα τα θέματα που 
ακολουθούν 
 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με κάθε ένα από τα  
ακόλουθα προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων  εβδομάδων 
 

 
 Kαθό

λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτρ
ια 

Αρκε
τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολι
κά 

1. ατονία αδυναμία στα 
μέλη(π.χ μπράτσα, 
πόδια) 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2. αίσθηση σαν τσίμπημα 
από βελόνες και 
καρφίτσες 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. αίσθημα ταχυκαρδίας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. κόπωση 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5. εξάντληση 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6.πρωινό ξύπνημα με 
   προβλήματα στην  
   αναπνοή 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7.ανάγκη για συχνή 
ξεκούραση κατά τη 
διάρκεια της μέρας 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8. ξύπνημα κατά τη 
διάρκεια  
της νύχτας ή πρωινό 
ξύπνημα με 
προβλήματα στην 
αναπνοή 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9.Φτωχή όρεξη  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ σχετιζόμενα με προβλήματα από το θώρακα 
 
Αρκετά από τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να βιώσουν οι 
άνθρωποι και σχετίζονται με τα θωρακικά τους προβλήματα 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο 
Παρακαλώ διαβάστε αυτά  τα συναισθήματα και υποδείξτε 
πόσο πολύ έχετε εσείς ταλαιπωρηθεί με αυτά κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 4 εβδομάδων 
 
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι απαντάτε  σε όλα τα θέματα που 
ακολουθούν 
 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με κάθε ένα από τα  
ακόλουθα συναισθήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τεσσάρων  εβδομάδων 
 

 
 Kαθό

λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτρ
ια 

Αρκε
τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολι
κά 

1.Ανήσυχος για τα 
προβλήματα της 
αναπνοής 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2.Περιπλεγμένος όσον 
αφορά προβλήματα της 
αναπνοής 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. ανήσυχος για τις 
μελλοντικές συνέπειες 
των προβλημάτων της 
αναπνοής μου. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. σκυθρωπός, 
καταθλιπτικός 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5. ανήσυχος, νευρικός  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6.κακοδιάθετος  
ευερέθιστος      

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7. κυκλοθυμικός –
κακόκεφος 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8. αισθανόμενος 
εξαρτώμενος από άλλους 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9. αναστατωμένος από 
την υπέρμετρη συμπόνια 
από τους άλλους. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Αρκετά σωματικά προβλήματα στο πεδίο των γενικών 
δραστηριοτήτων τα οποία μπορεί οι άνθρωποι να βιώσουν εξ 
αιτίας των προβλημάτων τους από το θώρακα περιλαμβάνονται 
στον παρακάτω κατάλογο 
Παρακαλώ διαβάστε αυτά  τα προβλήματα με τις γενικές 
δραστηριότητες και υποδείξτε πόσο πολύ έχετε εσείς 
ταλαιπωρηθεί με αυτά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 
εβδομάδων 
 
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι απαντάτε  σε όλα τα θέματα που 
ακολουθούν. 
 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με κάθε ένα από τα  
ακόλουθα προβλήματα στο πεδίο των γενικών δραστηριοτήτων 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων  εβδομάδων στον 
παρακάτω κατάλογο 
 
 
 

Kαθό
-λου 

Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτ-
ρια 

Αρκε
-τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολι
κά 

1.εβρισκόμενος σε κτίρια 
με κλιματισμό 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2. τις κρύες μέρες 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3.τις μέρες με ομίχλη  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.τις μέρες με υγρασία  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΟΥΝ Ή 
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΩΡΑΚΑ 
 
Αρκετές παράμετροι που μπορεί να πυροδοτήσουν ή να 
επιδεινώσουν τα προβλήματα από το θώρακα περιλαμβάνονται 
στον παρακάτω κατάλογο 
Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις παραμέτρους και υποδείξτε 
πόσο πολύ έχετε εσείς ταλαιπωρηθεί με προβλήματα από το 
θώρακα εξαιτίας αυτών των παραμέτρων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 4 εβδομάδων 
 
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι απαντάτε  σε όλα τα θέματα που 
ακολουθούν  
 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με προβλήματα 
αναπνοής εξαιτίας των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων  εβδομάδων προβλημάτων 
σας από το θώρακα. 
 
 
 

Kαθό
-λου 

Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτ-
ρια 

Αρκε
-τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολι
κά 

1.εβρισκόμενος σε κτίρια 
με κλιματισμό 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2. τις κρύες μέρες 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3.τις μέρες με ομίχλη  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.τις μέρες με υγρασία  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.εβρισκόμενος έξω κατά 
την εποχή της 
ανθοφορίας -γύρη 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6.εβρισκόμενος μέσω των 
κατοικίδιων ζώων ή των 
ζώων που χρησιμεύουν 
για  συντροφιά 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7.από λουλούδια, δέντρα, 
φυτά.    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Αρκετές καθημερινές και οικιακές δραστηριότητες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων άνθρωποι με προβλήματα από το θώρακα 
μπορεί να βιώσουν αναπνευστικά προβλήματα 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο. 
Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις δραστηριότητες και υποδείξτε 
πόσο πολύ έχετε εσείς ταλαιπωρηθεί με προβλήματα 
αναπνοής ενώ εκτελείτε αυτές τις δραστηριότητες. 
 
Υπάρχει μία πιθανότητα εσείς να μη κάνετε μερικές από αυτές 
τις δραστηριότητες  εξαιτίας των προβλημάτων σας από το 
θώρακα. 
Σε αυτή τη περίπτωση παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο 
7<<υπερβολικά ταλαιπωρημένος με αναπνευστικά 
προβλήματα ενώ πραγματοποιώ αυτή τη δραστηριότητα. 

 
Έτσι: Πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί με προβλήματα 
αναπνοής ενώ κάνετε αυτές τις οικιακές και καθημερινές 
δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων 
 

 
 Kαθό

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέτ-
ρια 

Αρκε
-τά 

Πάρα 
πολύ 

Υπερ
βολικ
ά 

1.ανεβαίνοντας τις 
σκάλες 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. τρέχοντας μια μικρή 
απόσταση 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. κάνοντας ποδήλατο  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.σηκώνοντας ένα βαρύ 
αντικείμενο 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.πηγαίνοντας στη 
τουαλέτα 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6. κάνοντας μπάνιο ή 
ντους και /η ντύνεστε 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7. πλένοντας τον εαυτό 
σας 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8.καθαρίζοντας το σπίτι  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9. φροντίζοντας την 
οικογένεια 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

10. ψωνίζοντας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Αρκετές κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
οποίων άνθρωποι με προβλήματα από το θώρακα μπορεί να 
βιώσουν αναπνευστικά προβλήματα περιλαμβάνονται στον 
παρακάτω κατάλογο, όπως επίσης και κάποιες πιθανές 
δυσκολίες στο πεδίο των σχέσεων και της σεξουαλικότητας. 
Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις δραστηριότητες και προβλήματα 
και υποδείξτε πόσο πολύ έχετε εσείς ταλαιπωρηθεί με 
προβλήματα αναπνοής ενώ κάνετε αυτές τις δραστηριότητες, ή 
πόσο συχνά έχετε βιώσει αυτά τα 
προβλήματα.

 
Υπάρχει μία πιθανότητα να μην κάνετε κάποια από αυτές τις 
δραστηριότητες εξ αιτίας των προβλημάτων σας από το 
θώρακα. 
Σε αυτή τη περίπτωση, παρακαλώ κυκλώστε το νούμερο 7 
<<υπερβολικά ανήσυχος με προβλήματα από την αναπνοή 
ενώ επιτελώ αυτή τη δραστηριότητα>>, ή βιώνω αρκετά συχνά 
αυτή τη δυσκολία 

 
Έτσι: πόσο συχνά έχετε ταλαιπωρηθεί με προβλήματα από την 
αναπνοή ενώ κάνετε αυτές τις δραστηριότητες, κατά τη 
διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων 
ή πόσο συχνά έχετε βιώσει αυτά τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες, κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων. 
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1.Πηγαίνοντας ένα 
ημερήσιο ταξίδι. 
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2.Πηγαίνοτας σε πάρτυ 
(γενεθλίων). 
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3.επισκεπτόμενος φίλους 
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4.Δυσκολίες με τρυφερά 
αγκαλιάσματα 
και φιλιά. 
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5.Απώλεια της 
σεξουαλικής επιθυμίας 
εξαιτίας των  
προβλημάτων από το 
θώρακα. 
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6.Δυσκολίες στη 
σεξουαλική επαφή εξ 
αιτίας των προβλημάτων 
από το θώρακα. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Είστε πολύ 
κουρασμένος/η για να 
έχετε σεξουαλική επαφή 
εξαιτίας των 
προβλημάτων από το 
θώρακα 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

  
Ευχαριστώ, για τη συνεργασία σας 
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Exploring to what extent an educational intervention regarding COPD 
primary care patients is feasible to impact life quality: a brief report from 
Greece 
 
Nikolaos I. Kakoliris1*, Konstantinos Karagiannis,2#Emmanouil K. Symvoulakis,1# Katerina M. Antoniou,2# Nikolaos 
Tzanakis,2 Christos Lionis1 
 
 
ABSTRACT 
Objective of this study was to explore how feasible are educational 
initiatives in primary care that aim to impact quality of life among 
patients with COPD. 
 
A cluster of patients used to deliver care from general practitioners 
(GPs) with an intensive course on COPD in the past. The control group 
attended GPs without any specific previous COPD training.  
 
By using CRQ-SAS and QOL-RIQ questionnaires, no quality of life 
improvement was registered in the case group. No significant variation 
occurred in both groups in regards to FEV1 % during the six months of 
observation.  
 
Keywords: COPD, quality of life, Greek smokers 
 
INTRODUCTION 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
constitutes a major primary and secondary care 
problem. The average prevalence of the disease 
among Greek smokers or ex-smokers above the age 
of 35 years was estimated at 8.4%.1 In USA, a 
previous study revealed critical knowledge gaps of 
the general practitioners some years ago when 
caring patients with mild to moderate COPD.2 
Furthermore, continuing medical education 
initiatives on pulmonary care through community-
based educationally influential physicians and 
targeted at primary care physicians has reported to 
be effective.3 In Greece, the knowledge of general 
practitioners in regards to management of chronic 
respiratory diseases was found years ago not  

 
 
 
satisfactory and their performance in smoking  
Cessation of patient with COPD required 
improvement.4 A recently published exploratory 
study reported on the need of joint educational 
programs in Greece by promoting multidisciplinary 
collaboration and enabling primary care physicians to 
better focus on COPD.5 In the framework of this 
study, an educational intervention suitable for COPD 
patients in primary care has been designed with the 
aim to explore to what extent a brief educational 
initiative among primary care physicians towards 
quality of life preservation among COPD patients, 
was feasible. 
 
 

GJMEDPH 2013; Vol. 2, issue 6 
1

Clinic of Social and Family 
Medicine, Faculty of Medicine, 
University of Crete 
 Greece 
2

Department of Thoracic Medicine, 
University General Hospital of 
Heraklion 
Greece 
 
# equal contribution 
 
*Corresponding Author 
Clinic of Social and Family 
Medicine, 
Faculty of Medicine 
 University of Crete 
Greece 
E-mail: kakoliris@gmail.com 
 
Conflict of Interest—none  

Funding—yes  

 
 



86

 

2 www.gjmedph.org Vol. 2, No. 6, 2013                                         ISSN#- 2277-9604 
 

Articles 

METHODS 
Setting and design 
A before and after intervention with a control group 
feasibility study was designed. Five rural and remote 
health centers in Crete, Greece (pool of potential 
cases) and one health center in Ikaria (pool of 
potential controls) were invited to participate in this 
study. From the health centers in Crete, two 
responded to the study requests in all stages of this 
study, since practical limitations related to patient 
recruitment, staff availability and lack of financial 
support led to the withdrawal of three units. A 
control group was formed at the health center in 
Ikaria (a distant island of Greece) which its staff had 
expressed its interest for cooperation.  
 
Sample and ethics 
The case and control group were selected from paper 
records available in the participating health centers. 
To extract clinical information, patients’ health 
booklets were used. Initially, 66 patients were 
included in a list with a prior diagnosis of COPD. From 
them, 16 missed their first visit and 30 were rejected 
because their spirometry readings left doubts for a 
COPD diagnosis. From the remaining patients a case 
group was formed with 15 patients from the health 
centers in Crete. From them, 6 patients continued 
their follow up meetings for the next six months. 
They were receiving care from general practitioners 
who had an intensive two day COPD educational 
course previously. The control group was formed  
 

 
 
with 5 patients from the health center of Ikaria, who 
were receiving services from general practitioners 
without any specific previous COPD focused training. 
 
All participants were men. Their mean age was 69.4 
years (Standard Deviation, SD: 6.7) in the control 
group and 75.6 years (SD: 1.5) in the case group and 
with a mean Body Mass Index, BMI: 26.8  (SD:5.1) and 
28.5 (SD:3.0) respectively. Data during six months of 
observation were obtained. Ethics approval was 
obtained from the University General Hospital of 
Heraklion (No Protocol 81/20.07.2005).  
 
Data analysis 
Differences within the resulted median scores and 
ranges (at baseline and after 6 months) were 
recorded. Median score differences were assessed by 
Wilcoxon test (non-parametric test for matched pairs) 
in both groups. A p value of less than 0.05 was 
considered as statistically significant. 
 
RESULTS  
Although feasibility studies are not coming, usually, 
across effectiveness, study data in terms of quality of 
life measurements show that no improvement was 
registered in the case group, and specifically a poorer 
response rating in specific domains was reported 
within CRQ-SAS and QOL-RIQ in the control group.  
 
 

Table 1. Differences  in both groups response rating within CRQ- SAS  and QOL-RIQ questionnaires at the 
starting point and after 6 months 
 

Questionnaires Control group Case group 

 Baseline After 6 months P value Baseline After 6 months P value 
CRQ-SAS total 3.05 (2.25 -3.74) 3.00 (1.75 – 3.42) 0.043 5.15 (3.75 – 7.00) 5.45 (3.75 – 6.40) 0.686 

CRQ-SAS 
dyspnea 

2.4 (1.80 -4.25) 2.60 (1.8 – 4.25) 0.285 5.30 (4.00 -6.00) 6.20 (5.20 – 6.60) 0.066 

CRQ-SAS 
fatigue 

3.00 (2.00 – 3.75) 3.00 (1.5 – 3.25) 0.059 5.25 (3.50 – 7.00) 5.25 (2.25 – 6.75) 0.343 

CRQ-SAS 
emotions 

3.43 (2.29 – 3.86) 2.86 (1.86 – 3.57) 0.043 5.29 (2.86 – 7.00) 5.57 (3.57 – 6.00) 0.500 
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Table 1 shows trends and statistically significant 
differences in both groups at the starting point and 
after 6 months. Specifically, regarding CRQ-SAS, 
control group showed a statistically significant 
improvement (p = 0.043) at the total score between 
baseline (3.05, range: 2.25-3.74) and six months later 
(3.00, range: 1.75-3.42). The greater difference was 
detected at the domain of emotions (p = 0.043). 

Furthermore, control group found to have significant 
(p = 0.043) improvement in the QOL-RIQ total score 
from baseline (4.89, range: 3.70-5.51) and after six 
months (5.06, range: 3.98-5.77) with the greater 
improvement at the emotional, physical and general 
domains. No statistically significant differences found 
in the case group for both questionnaires used. 

 

 

Table 1. Differences  in both groups response rating within CRQ- SAS  and QOL-RIQ questionnaires at the 
starting point and after 6 months (continued) 
 
 
Questionnaires 

Control group Case group 

Baseline After 6 months P value Baseline After 6 months P value 
CRQ-SAS 
mastery 

3.25 (2.00 – 3.50) 3.25 ( 1.50 -3.50) 0.257 6.50 (3.75 – 7.00) 6.00 (3.75 -7.00) 0.197 

CRQ-SAS 
emotions 

3.43 (2.29 – 3.86) 2.86 (1.86 – 3.57) 0.043 5.29 (2.86 – 7.00) 5.57 (3.57 – 6.00) 0.500 

QOL total 4.89 (3.70 – 5.51) 5.06 ( 3.98 – 5.77) 0.043 1.87 (1.26 – 2.65) 2.35 (1.47 – 4.20) 0.225 

QOL 
breathing 

4.44 (3.67 – 5.00) 4.44 (4.11 -5.00) 0.102 1.56 (1.00 – 3.50) 2.56 (1.11 – 3.89) 0.345 

QOL physical 5.00 (3.89 – 5.56) 5.33 (4.44 – 5.67) 0.042 1.44 (1,00 – 2.89) 2.00 (1.56 – 4.56) 0.225 

QOL 
emotional 

4.22 (2.89 – 5.22) 4.56 (3.00 – 5.44) 0.042 1.67 (1.00 -3.44) 2.89 (1.44 – 3.89) 0.138 

QOL general 4.75 (3.00 – 5.25) 5.00 (3.25 – 5.50) 0.025 2.00 (1.00 – 5.25) 5.25 (1.00 – 5.50) 0.066 

QOL 
triggering 

3.86 (3.00 – 5.00) 4.00 (3.14 – 6.00) 0.157 1.71 (1.00 – 3.14) 1.86 (1.00 – 5.00) 0.273 

QOL daily 5.80 (4.10 –6.60) 5.90 (5.40 – 6.60) 0.066 1.90 (1.22 -4.00) 1.89 (1.56 – 3.90) 0.893 
QOL social 6.40 (2.40 – 6.40) 6.40 ( 2.60 – 6.40) 0.180 2.43 (1.00 – 3.57) 1.57 (1.00 – 3.57 ) 0.465 

Wilcoxon paired test-Results as median ( min – max) 
 

Table 2. Differences  in both groups in relation to changes in FEV1% at the baseline and after six months 

 Control group 
5 patients at Stage 3 

Case group 
5 patients at stage 2 and 1 case at stage 3 

Baseline After 6 months P 
value 

Baseline After 6 months P 
value 

FEV 
1 % 

34.71 (34.10 – 48.00) 35.74 (34.09– 48.00) 0.414 64.29 (42.10– 66.00) 65.96 (50.80 – 92.95) 0.225 
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Table 2 shows that no significant variations occurred in both groups in regards to FEV1 % during the six months of 
observation. 
 
DISCUSSION 
Although there is much discussion about the use 
Quality of Life (QoL) measurements in intervention 
studies implemented in different settings, those 
interventions  are used in order to quantify disease 
burden.11 Moreover, they have become an important 
monitoring measure in COPD research and 
treatment.11 Health status, sometimes referred to as 
health-related quality of life, by administering 
standardized questionnaires, has expanded our 
understanding on chronic respiratory diseases such 
as COPD.12 A great number of QoL instruments is 
available,11 it has been recently shown, that one of 
the disease specific instrument is the CRQ,8 among 
others like COPD Assessment Test (CAT),13 Saint 
George Respiratory Questionnaire (SGRQ),14 and 
Living with COPD questionnaire (LCOPD).15  In our 
study and by using CRQ-SAS and QOL-RIQ, it is 
interesting that we have not detected differences in 
the case group. The domain reflecting patients’ 
emotional status found affected in both metric tools 
used within control group. It is already known the 
relationship between the exacerbation rate, quality 
of life and FEV1.12,16,17 Literature suggests that SGRQ 
deteriorated faster in patients with GOLD stages III & 
IV compared to those with GOLD stage II.12,16,17  

 

Moreover, large scale COPD trials suggest that 
recurrent exacerbations have a cumulative effect on 
health status similar to that of FEV1.18,19  Although we 
cannot extrapolate from our data the rate of 
exacerbations in our clusters of patients, we have 
observed that the control group, with more severe 
disease, had significant deterioration in different 
aspects of both questionnaires used in our study. 
Indeed, TORCH study has suggested that COPD 
patients with severe and very severe airway 
obstruction at baseline showed significant 
deterioration in their health status over 3 years. 19 
This feasibility study does not lack limitations. 
From20 finally included patients in total that had an 
established COPD diagnosis in the participating 
primary care practices we finally succeeded to obtain 

data for only eleven cases. Secondly, but not less 
importantly, the disease stage was different between 
control (much lower FEV1) and case group. One 
reason for this may be related to the fact that people 
with more severe disease may be more prone to 
accept an invitation for study participation. There 
was no sufficient support to expand the pool for data 
collection by recruiting more patients from different 
settings and by offering to the participating doctors 
non-profit motivations to overcome their inertia to 
continue. 
 
CONCLUSION 
The primary care setting seems to be promising in 
testing intensive educational interventions to 
improve COPD management despite practical 
matters that can subsequently affect its suitability in 
real research conditions. However closer 
collaboration between researchers and physicians 
who deal with COPD patients may allow focus on 
both design and implementation phases for future 
initiatives. Financial and technical support of a 
primary care study seems to be not enough sufficient 
if the busy general practitioners, usually working in 
difficult or demanding conditions are not motivated 
to maximize their effort to meet the study needs. 
This feasibility report shows that there is always a risk 
to focus on a specific point and lose the whole 
picture. The findings of this study may guide future 
research and educational initiatives that should 
target to measurable outcomes including 
quantification of quality of life in patients with COPD 
that managed in primary care. 
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Short Report
Tobacco Prevention & Cessation 

Background
Tobacco use is one of the most detrimental public health 
issues, associated with a plethora of adverse health outcomes 
and with a serious impact on the cost of health care services1. 
This becomes more evident especially in periods of economic 
crisis, where health systems are seriously challenged from 
budget cuts and austerity measures. On one hand, tobacco 
may be responsible for substantial constraint on the health care 
system, as in the case of Greece, while on the other the tobacco 
industry, continues to maximize their profits, despite the 
harmful effect of their products both to health and countries’ 
health system expenditure2, 3. Several measures have been 
proposed to control the global tobacco epidemic and among 
which an increase in tobacco product price through taxation 
has been suggested as one of the most effective4-6.

Tobacco tax increases have been shown to have a positive 
effect on smoking cessation and in increasing quit attempts7-

10. Nevertheless, price increases should not be considered
as a unique policy for reducing consumption, as the impact 
of personal income, advertising and health promotion also 
contribute11. Especially, in the case of Greece, consecutive 
attempts over time for increased taxation of tobacco products 
have not yielded any dramatic improvement in smoking 
cessation rates as indicated by the high prevalence of smokers 
in the country. Greek people seem to be “price-resistant” 
but agree to increased taxation on tobacco products, despite 
the overall national economic restriction, given that this 
is earmarked for the health care system5. It is important 
to note that people in rural areas, due to the geographical 
morphology in Greece, usually have limited access to illicit 
tobacco markets. Illicit trade is common in urban areas, 
outdoor markets, near border areas and ports and is popular 
to immigrant population12. Even though Greece due to its 
location constitutes a pathway for tobacco smuggling towards 

The association between tobacco use and perceptions of tobacco 

price strategies within primary care patients in rural Greece 
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aBSTracT
Background Tobacco use is a detrimental public health issue associated with a plethora of adverse 
health outcomes. The purpose of this report was to investigate the association between tobacco use 
and perceptions of tobacco price strategies to reduce consumption in a rural primary care setting in 
Northern Greece.
METhodS The study took place within a primary care setting, in Alonakia, in Northern Greece within a 
primary health care setting. Consecutive patients who were current smokers (n=121) with a routine 
appointment for any reason were invited to participate over a 6-week period, during the second 
semester of 2013. 
rESuLTS The mean daily cigarette consumption was 20.2 + 12.4 (range: 2-60) and their pack/year 
consumption was 31.8 + 30.4 (range: 1-150 pack/years). Within the context of a regression analysis, 
the likelihood for patients who were smokers to positively respond that the cost of tobacco has an 
effect on their daily cigarette consumption was found to decrease by 3% for every cigarette smoked 
more per day and by 2% for every more pack/year. Furthermore, the likelihood for participants to 
report that they would quit smoking in case of a doubling in the price of tobacco products decreased 
by 5% for every cigarette smoked more per day. 
concLuSIonS The above findings imply that the reduction in tobacco use in rural Greece, is complex 
and a population’s sensitivity should be enhanced through primary care initiatives that are adjusted 
between health promotion and counseling in conditions of socioeconomic distress.  
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the Western European countries, according to a recent study, 
seems to have the lowest prevalence (1%) in the identification 
of illicit packs among eighteen European countries13.

With the above in mind, the aim of this study was to assess 
the association between future tobacco use in relation to price 
strategies to reduce consumption, in the midst of an intense 
financial crisis, from a rural primary care setting in Greece. 

METhodS
The study took place within a primary care setting, in Alonakia, 
in Northern Greece. Consecutive patients-smokers with a 
routine appointment for any reason were invited to participate 
over a 6-week period, during the second semester of 2013. 
One hundred and twenty-one patients-smokers participated 
in the survey, 83 males and 38 females with a mean age 
of 53.2(SD 15.6) years (range: 17-88 years). Seventy-two 
participants (59.5%) reported a net income of 500€ and less 
per month. Ethics approval was obtained from the Ethics 
Committee of Kozani General Hospital, while each participant 
provided written informed consent. 

An original questionnaire of ten items was designed 
including domains on patients’ attitudes and concerns towards 
tobacco use. The instrument was developed based on GPs’ 
observations during regular visits in regards to smoking habit 
and local community-widespread views on financial crisis and 
its possible impact on tobacco use. A GP, not affiliated with 
the recruitment unit, reviewed the instrument and offered 
feedback. Clarity and relevance of the content were checked by 
testing the questionnaire among 10 respondents. Demographic 
data (age, sex, marital status, education, occupation and 
monthly income) were also collected.

The statistical analyses were performed with SPSS 20.0. 
Descriptive analyses were used, while a univariate logistic 
regression was applied to determine the association between 
tobacco use parameters and support for increase in tobacco 
taxation for which odd ratios and 95% confidence intervals 
(95% C.I) were also presented. 

rESuLTS
The mean daily cigarette consumption of the respondents 
was 20.2(SD 12.4) (range: 2-60) and their average pack/year 
consumption was 31.8(SD 30.4) (range: 1-150 pack/years). 
Moreover, 61.2% declared an intention to quit tobacco use 
during the next 12 months. Most patients-smokers (87, 
71.9%) had made one or more quit attempts in the past, but 
only 8 (6.6%) sought personalized medical assistance to do 
so. Amongst participants, the most important self-reported 
rational for intending to quit were potential health effects 
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[60/74, (81.1%)], while the cost of tobacco was reported as a 
reason to quit by 7/74 (9.5%) of those who intended to quit in 
the next year. Even though, 52% of smokers declared that the 
cost of tobacco affects their daily cigarette consumption, 63.6% 
of respondents reported no intention to quit, even if tobacco 
product prices were to double. 

Within a univariate regression analysis, the likelihood for 
participants to positively answer that tobacco cost has an effect 
on their daily cigarette consumption decreased by 3% for every 
increase of one cigarette smoked per day [Odds Ratio (OR): 
0.97, 95% Confidence Interval (CI): 0.94-1.00, p=0.032] 
and by 2% for every one unit increase in the pack/year 
history of smoking (OR: 0.98, 95% CI: 0.96-0.99, p=0.0039). 
Furthermore, the likelihood for participants to report an 
intention to quit smoking if tobacco prices would double, 
decreased by 5% for every cigarette smoked more per day (OR: 
0.95, 95% CI: 0.92-0.98, p=0.0017).

dIScuSSIon
This regional study indicated an association between the 
number of cigarettes smoked per day and pack/year history, 
with reduced intention to give up smoking in case of tobacco 
price duplication. This finding stresses the importance of patient 
counseling to reduce tobacco use, as national policies may not 
have the ideal outcome if not supported at the grassroots level. 
It is through this level that the primary health care providers 
can offer valuable assistance and discuss tobacco use with their 
patients within their daily clinical practice. 

Primary care makes up a promising field for the development 
of smoking cessation interventions14. General practitioners 
(GPs) have a unique opportunity to influence national smoking 
rates15, through the implementation of effective primary care 
interventions16, but may still handle poorly smoking cessation 
counseling15, 17. Regular healthcare visits, continuity of care 
and doctor-patient relationship, constitute strong elements 
for a successful smoking cessation intervention. Towards this 
direction, smoking cessation programmes, in conjunction with 
the clinical services offered, should be integrated in primary 
care18. Of course the number of smokers who state that they 
have received an evidence-based approach from their primary 
care physician in order to quit smoking remains low19, 20, 
particularly during the steps of ‘Assisting’ smokers for a quit 
attempt and ‘Arranging’ for a follow-up contact process21.  

A shortage of skills and knowledge, limited time, high 
workload and limited self-confidence in regards to tobacco 
prevention counseling, have been previously noted among 
GPs22. Furthermore, inadequate training, lack of incentives 
and reimbursement, may further contribute to the low level of 
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engagement in smoking cessation actions17,18. Health care system 
organizational barriers and limited economic incentives, for the 
promotion of tobacco cessation counseling, may also enhance 
the ‘inertia’ of the physicians24. On the other hand, physicians as 
societal role players may influence smoking cessation outcomes 
as research among French Gpshas indicated limited efficacy of 
French physicians within smoking cessation as a result of their 
own high smoking rates25. This finding could be aligned to the 
observation that if 40% of Greek doctors are smokers26 many 
may have reduced motivation to deal with smoking cessation 
in clinical practice. 

Most smokers contemplate quitting hence tobacco control 
efforts and policies could strengthen the transition between 
contemplation and an actual quit attempt27. This should 
trigger an alert for health policy makers, in order to expand a 
supportive environment through smoking cessation services. 
Unfortunately, organized smoking cessation services in the 
Greek National Health System are limited to some urban 
structures of secondary and tertiary health care, thus not 
easily accessible by residents of rural and remote areas.  This 
situation empowers the so called ‘forgotten smokers’, who 
have the general motivation to quit but do not have access to 
organized and specialized services, remaining thus without 
essential support28. In this direction, group counselling may 
be a potential solution, as research has indicated that group 
counselling in a health care setting may be the most successful 
type of intervention in supporting smokers in disadvantaged 
areas to quit29. 

Another important finding of this study is that six out of 
ten smokers reported a low net income per month. Increased 
taxation has been demonstrated as an effective method to 
reduce or aid quit attempts in the general population but there 
is evidence   suggesting that these increases are ineffective at 
reducing income-based disparities in smoking prevalence30. 
Financial stress in conjunction with nicotine addiction consist 
a strong barrier for low-income smokers to overcome and 
despite the increased tobacco taxation, smoking prevalence in 
this population in Greece is still very high. Taking into account 
the above it is even more imperative to implement innovative 
policies for low-income smokers, in order to achieve increased 
cessation rates31.

The current study identified interesting regional associations 
between smoking characteristics and tobacco tax increases, 
among a limited sample of PHC patients in Northern Greece. 
However, we must note that this study is limited by its study 
design, sample size and generalizability to the population. 
Further research with larger population groups generalizable to 
patients who visit PHC services in Greece is hence warranted. 
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concLuSIon
In conclusion, rural areas ‘host’ many heavy smokers with a 
low socioeconomic status who have little intention to quit. This 
finding stresses the need for action in the context of primary 
care. Smoking cessation and prevention counseling should 
be a priority in the educational agenda of general practice in 
Greece. A possible implication of this study is that GPs might 
and should take a more active role in assisting their patients 
who wish to quit smoking.  
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Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
στην Ελλάδα: Από την Εκπαίδευση  

των Επαγγελματιών Υγείας  
και την Έρευνα στην Ποιότητα Ζωής  
της Καθημερινότητας των Ασθενών

Νικόλαος Κακολύρης

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια πάθηση του πνεύμονα 
που χαρακτηρίζεται από χρόνια απόφραξη των αεροφόρων οδών, η οποία δεν 
είναι πλήρως αναστρέψιμη. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μείζον, παγκόσμιο 
πρόβλημα δημόσιας υγείας, η διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται 
με την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και την παρέμβαση, ως αποτέλεσμα της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΠΦΥ) και της συνεργασίας των δομών του συστήματος υγείας, μπορεί να απο-
τελέσει έναν καλό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Για την ανάληψη 
τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, στη χώρα μας, είναι απαραίτητο να ληφθούν 
υπόψη οι ιδιομορφίες της λειτουργίας του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). 
Αυτές σχετίζονται με γεωγραφικές παραμέτρους αλλά και με εγγενείς αδυναμίες 
του ίδιου του συστήματος και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση 
της υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΠΦΥ. Υπάρχουν 
εφικτοί τρόποι στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και στην επίτευξη 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν 
να εφαρμοστούν, ως απόρροια αυτών, σχετικά με τη ΧΑΠ στη Γενική Ιατρική. 
Η οργάνωση εντατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους ιατρούς της ΠΦΥ 
που υπηρετούν σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές φαίνεται ότι δεν είναι 
πολύπλοκες και δε στερούνται αποτελεσματικότητας όσον αφορά στη βελτίωση 
της γνώσης των εκπαιδευομένων. Παρόλα αυτά, λιγότερα και ασαφή δεδομένα 
υπάρχουν στο κατά πόσο η εν λόγω εκπαιδευτική εμπειρία μπορεί να μεταφραστεί 
σε υπηρεσίες που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η επιτυχής διεξαγωγή ανάλογων εγχειρημάτων με στόχο την 
άντληση περισσότερης και εγκυρότερης πληροφορίας, καθώς και της βελτίωσης 
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ιατρών της ΠΦΥ που θα χρησιμοποιούν εφαρμοσμένα 
εκπαιδευτικά μοντέλα, στρατηγικές και μέσα, μπορεί 
να έχουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα σ’ ό,τι αφορά στην κλινική «αυτοπεποίθηση» 
και πρακτική τους.7 Ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα της συνε-
χιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης όσον αφορά στη ΧΑΠ 
καταδεικνύει άλλη μια μελέτη, δημοσιευμένη στο Chest το 
2010.8 Αναφορές παρουσιάζονται και στο National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion για 
τη σημασία της συνεργασίας δομών και λειτουργών που 
έχουν ένα σχετικό με τη ΧΑΠ ενδιαφέρον. Οι στρατηγικές 
που προτείνονται είναι η προαγωγή της συνεργασίας με-
ταξύ των προγραμμάτων διακοπής καπνίσματος και των 
προγραμμάτων που σχετίζονται με τη ΧΑΠ σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, η ανάπτυξη εθνικού σχεδιασμού δράσης, 
καθώς επίσης η υποστήριξη δράσεων και πολιτικών που 
μειώνουν την επίπτωση της ΧΑΠ.9 Παρόλα αυτά, αρκετά 
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα στη χώρα μας: (α) Σε 
ποιο βαθμό οι ιατροί που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας 
(ΚΥ) είναι τεκμηριωμένα ενημερωμένοι όσον αφορά  στην 
έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση της ΧΑΠ; (β) Ποιες 
είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας 
στην ΠΦΥ με τη ΧΑΠ, καθώς και πώς αυτές μπορούν να 
διερευνηθούν και να καλυφθούν; (γ) Πώς αυτό το μοντέλο 
εκπαίδευσης θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών; 

Σκοπός του εν λόγω άρθρου είναι η σύνοψη αυτού 
που προκύπτει από την εστιασμένη βιβλιογραφική ανα-
ζήτηση και από τη βιωμένη ερευνητική εμπειρία σχετικά 
με πρωτοβουλίες αναφορικά με τη διαχείριση της ΧΑΠ 
στην ΠΦΥ. Παράλληλος στόχος είναι η συζήτηση των 
προβλημάτων που συνήθως εμφανίζονται στην ελληνι-
κή πραγματικότητα κατά την υλοποίηση τέτοιου είδους 
εγχειρημάτων. 

Ιδιομορφίες της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στην ελληνική 
πραγματικότητα

Γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος 
υγείας μιας χώρας, καθώς και τη συσχέτιση της λειτουρ-

Εισαγωγή

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εί-
ναι μια πάθηση του πνεύμονα που χαρακτηρίζεται από 
χρόνια απόφραξη των αεροφόρων οδών, η οποία δεν 
είναι πλήρως αναστρέψιμη.1 Η πρωταρχική αιτία αυτού 
του νοσήματος παραμένει το κάπνισμα.2 Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμάται ότι 
65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μέτρια προς σοβαρή 
ΧΑΠ και ότι >3 εκατομμύρια άνθρωποι απεβίωσαν από 
τη ΧΑΠ το 2005, συχνότητα που αντιστοιχεί στο 5% των 
θανάτων παγκόσμια.2 Το 2002, η ΧΑΠ ήταν η πέμπτη αιτία 
θανάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι θα αποτελέσει την τρίτη αιτία θανάτων το 2030 αν δεν 
ληφθούν, έγκαιρα, πρωτοβουλίες.2 

Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι η ΧΑΠ αποτελεί μείζον πρό-
βλημα δημόσιας υγείας και υιοθετεί στρατηγικές στήριξης 
των κρατών-μελών στις προσπάθειες που πραγματοποιούν 
για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης νόσου.3 Αρκετή 
συζήτηση γίνεται σήμερα και στην Ελλάδα για τη συστη-
ματική αντιμετώπιση της ΧΑΠ και φαίνεται ότι η έγκαιρη 
διάγνωση αλλά και η εμπλοκή των γενικών ιατρών θα 
αναμενόταν να καταστήσει την εν λόγω διαχείριση πε-
ρισσότερο αποτελεσματική. 

Στην Ελλάδα, έχει περιγραφεί το μέγεθος του προβλή-
ματος το 2004 σε μια επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη 
σε όλη τη χώρα.4 Το Μάρτιο του ίδιου χρόνου δημοσιεύτηκε 
μια μελέτη από τη Σουηδία που καταδεικνύει την αποτε-
λεσματικότητα της πρώιμης παρέμβασης ιατρών Γενικής 
Ιατρικής στη διάγνωση της ΧΑΠ στην Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με την ανάπτυξη ενός προγράμματος 
διαλογής για καπνιστές ηλικίας 40–55 ετών.5 Επιπρόσθετα, 
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 
των επαγγελματιών υγείας φαίνεται να μην υπάρχει λόγος 
για τη μη ευρεία εφαρμογή της σπειρομέτρησης.6 Λαμ-
βάνοντας υπόψη αυτά, γίνεται κατανοητό ότι μέρος του 
προβλήματος της ΧΑΠ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
και με τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται 
με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών της ΠΦΥ, κα-
θώς και με την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ δομών 
και επαγγελματιών ΠΦΥ και αντικαπνισματικών ιατρείων. 
Συγκεκριμένα, πρωτοβουλίες με αφετηρία τις ανάγκες των 

της γνώσης των ιατρών και της ποιότητας ζωής των ασθενών είναι αναγκαία η 
υιοθέτηση κινήτρων συμμετοχής στην έρευνα, ως προτεραιότητα ενός συστήμα-
τος υγείας που θα επενδύει στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκπαίδευση, ποιότητα ζωής, πολιτικές υγείας, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια
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γίας αυτής με γεωγραφικές, πολιτισμικές και κοινωνικές 
παραμέτρους, μπορεί να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των λειτουργών της, αλλά και οι 
τρόποι διερεύνησής τους. Έτσι, μπορούν να καταστούν 
εφικτές ερευνητικές πρωτοβουλίες για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων που θα συνδράμουν στη χάραξη στρατηγικών, 
με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των υγειονομικών 
προς όφελος των ασθενών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με 
πολλά νησιά, ενώ στον κυρίως κορμό της περιλαμβάνει 
αρκετές ορεινές περιοχές με προβληματικό οδικό δίκτυο. 
Τους χειμερινούς μήνες, αρκετές φορές, λόγω κακών 
καιρικών φαινομένων υπάρχουν αποκλεισμοί τόσο στην 
ορεινή όσο και στη νησιωτική χώρα. Οι εν λόγω συνθήκες 
καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την άσκηση της Ιατρικής 
στο πλαίσιο της ΠΦΥ που αποτελεί τη μόνη υπαρκτή δομή 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στις αναφερόμενες 
περιοχές. Αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη στελέχωσης 
από επαγγελματίες υγείας με δεξιότητες και στην ανά-
πτυξη ομάδων υγείας που θα παρέχουν ολοκληρωμένη 
φροντίδα (π.χ. γενικούς ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς), μια απαίτηση, που εύκολα γί-
νεται κατανοητό πόσο παράδοξη είναι, αν ληφθεί υπόψη 
η έλλειψη ενός θεσμοθετημένου πλαισίου συνεργασίας 
και η περιοδική εκπαίδευση των ομάδων με την κάλυψη 
του αντίστοιχου κόστους. Για τους ίδιους λόγους, οι ίδιοι 
ιατροί, ο αριθμός των οποίων πολλές φορές είναι οριακός 
για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού ευθύνης, 
επικεντρώνουν και εξαντλούν την προσοχή τους, κυρίως 
στην παροχή επείγουσας φροντίδας. Έτσι, παραβλέπονται 
σημαντικά πεδία δράσης της Γενικής Ιατρικής σχετικά 
με την πρόληψη και την ολιστική προαγωγή της υγείας 
που αρχίζει από τη φροντίδα διακοπής καπνίσματος 
και φθάνει μέχρι τη διαχείριση του χρόνιου ασθενούς 
με ΧΑΠ. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κά-
ποιος ότι στις συνήθειες υγείας, που επηρεάζονται από 
πολιτισμικούς προσδιοριστές του πληθυσμού στη χώρα 
μας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η καπνισματική. 
Είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη συνήθεια, η Ελλάδα 
κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη10 
και η διά βίου επίπτωση της ΧΑΠ σε άτομα ηλικίας >35 
ετών, με ιστορικό καπνίσματος >100 τσιγάρα είναι κατ’ 
εκτίμηση 8,4%.4 Τα δεδομένα από την ελληνική, αλλά και 
από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη διερεύνηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας 
είναι περιορισμένα, ακόμη και για νοσήματα που δεν εμπί-
πτουν στο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης συζήτησης.11,12  

Σχετικά με τη ΧΑΠ, μια πρώιμη ερευνητική προσπάθεια 
του Πανεπιστημίου Κρήτης13 αναφέρεται στην εκτίμηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών μιας ομάδας ιατρών σε 

αγροτικές και απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Ανα-
φορικά με την ενσωμάτωση αυτής της προσπάθειας σε 
ένα διεπιστημονικό πλαίσιο διερεύνησης εκπαιδευτικών 
αναγκών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω 
μελέτης, δείχνει εφικτό.  

Διερεύνηση αποτελεσματικότητας 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών 
με τη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 
σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που υπηρετούν σε αγροτικές και 
απομονωμένες περιοχές

Υπάρχουν μελέτες που ελέγχουν την αποτελεσμα-
τικότητα εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε ιατρούς, με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως η εκτίμηση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσθμα σε ιατρούς 
ΠΦΥ.14 Στα αποτελέσματα υπήρξε βελτίωση (στατιστικά 
σημαντικό αποτέλεσμα), όπως αυτή καταγράφηκε από 
τις απαντήσεις που δόθηκαν, στις γενικές γνώσεις, στο 
πεδίο της διάγνωσης, αλλά και της θεραπείας. Η μελέτη 
καταλήγει με το συμπέρασμα ότι ένα εντατικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα, για το βρογχικό άσθμα, ενισχύει τη 
σχετιζόμενη με τη νόσο γνώση, στους ιατρούς της ΠΦΥ. 
Στην εγχώρια βιβλιογραφία ανευρίσκονται με δυσκολία 
ανάλογες προσπάθειες. Μία από αυτές περιγράφει την 
εκτίμηση της γνώσης σχετικά με το άσθμα σε ιατρούς 
της ΠΦΥ στην Κρήτη,12 ενώ, ταυτόχρονα, αξιολογεί θετι-
κά ως προς την απόκτηση γνώσεων (κυρίως σε ιατρούς 
που αποφοίτησαν πρόσφατα), ένα εντατικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, με τη χρήση ερωτηματολογίων που 
συμπληρώθηκαν πριν και μετά από τη διενέργειά του. 
Σε σχέση με τη ΧΑΠ έχουν δημοσιευτεί αποτελέσματα 
από μια διεπιστημονική προσπάθεια15 που στόχο είχε 
τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού διήμερου σε γενι-
κούς ιατρούς, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αγροτικές και 
απομονωμένες περιοχές της Κρήτης, βασισμένο στην 
εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, η διερεύνηση 
των οποίων είχε προηγηθεί. Σκοπός αυτής της μελέτης 
ήταν να διαπιστώσει τη βελτίωση της γνώσης των γε-
νικών ιατρών που συμμετείχαν μετά από ένα εντατικό 
εκπαιδευτικό διήμερο, επικεντρωμένο στην πρόληψη, 
τη διάγνωση και τη διαχείριση της ΧΑΠ. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένα 
ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν πριν και μετά 
από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα της 
εν λόγω μελέτης υποδεικνύουν θετικές μεταβολές (στατι-
στικώς σημαντικές), πριν και μετά από την εκπαίδευση σε 
όλα τα πεδία που εστίασαν τα ερωτηματολόγια. Επίσης, 
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υψηλή βαθμολογία αποτυπώθηκε στο ερώτημα για την 
καταλληλότητα και τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού 
διήμερου. Καταλήγοντας στα συμπεράσματα, φαίνεται 
ότι ένα ταχύ και εντατικό πρόγραμμα που απευθύνεται 
σε ιατρούς της ΠΦΥ μπορεί να τεκμηριώσει όφελος στη 
βελτίωση των γνώσεων τους σχετικά με τη ΧΑΠ. Τα σχετικά 
συμπεράσματα βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα άλλων 
μελετών που ήδη έχουν αναφερθεί. Και παρόλο που καθε-
μιά από τις αναφερόμενες ερευνητικές προσπάθειες έχει 
τις δικές της ιδιαιτερότητες και περιορισμούς, το γενικό 
συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι η συνεχής 
εκπαίδευση στο δομημένο πλαίσιο που αναφέρθηκε 
μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στις υπηρεσίες ΠΦΥ.

Διερεύνηση της επίδρασης  
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
των σχετικών με τη χρόνια αναπνευστική 
πνευμονοπάθεια που απευθύνονται  
σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας στην ποιότητα ζωής  
των ασθενών τους 

Η αναγνώριση, από ιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί, 
της θετικής επίδρασης της εκπαίδευσης, στις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους, είναι πράγματι ένα σημαντικό εύρημα. 
Παρόλα αυτά παραμένει το ερώτημα, αν οι ιατροί που 
έχουν υποβληθεί σε μια ταχεία εκπαιδευτική διαδικασία, 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθημερινή κλινική 
πρακτική (εφαρμοστικότητα), με συνοδό αποτέλεσμα 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στις κυ-
ριότερες ηλεκτρονικές πηγές αναζήτησης, τα αποτελέ-
σματα σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν ήταν ικανοποιητικά 
όσον αφορά στην παροχή πληροφορίας. Σε μία από τις 
μελέτες περιγράφεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
διενεργήθηκε σχετικά με την κατάθλιψη στη Σουηδία.16 
Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν ενθαρρυντικά σχετικά 
με τη βελτίωση κάποιων δεικτών, όπως το ποσοστό ει-
σαγωγών στο νοσοκομείο για καταθλιπτικές διαταραχές 
ή τη μείωση της συνταγογράφησης εθιστικών ουσιών. 
Παρόλο που δεν έγινε χρήση κάποιου εργαλείου μέτρη-
σης της ποιότητας ζωής, η μελέτη αυτή αφήνει κάποιο 
επαγωγικό συμπέρασμα ότι θα μπορούσε, ως συνέπεια 
της βελτίωσης των αναφερομένων δεικτών, να υπάρξει 
θετική επίδραση στο εν λόγω πεδίο. Στα συμπεράσματα 
προστίθεται το γεγονός ότι επανάληψη της προσπάθειας 
εκπαίδευσης πρέπει να λάβει χώρα σε δύο χρόνια, αφού 
τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δε διαρκούν περισσότε-
ρο. Μια άλλη μελέτη σχετική με τη ΧΑΠ περιγράφει μια 
εκπαιδευτική προσπάθεια17 που απευθύνθηκε επίσης 

σε γενικούς ιατρούς και διαπιστώνει τη θετική αλλαγή 
στη συμπεριφορά των εκπαιδευμένων ιατρών ως προς 
τη διαχείριση της ΧΑΠ. Συνοψίζοντας το πλαίσιο της εγ-
χώριας ερευνητικής προσπάθειάς μας, είχε σημασία να 
αναδειχθεί σε ποιο βαθμό ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε ιατρούς ΠΦΥ είναι εφικτό να επηρεάσει 
την ποιότητα ζωής των ασθενών τους.18 Συγκεκριμένα, 
στην εν λόγω δημοσιευμένη μελέτη συγκροτήθηκε μια 
ομάδα ασθενών από δύο Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της Κρήτης 
(case group) υπό την παρακολούθηση ιατρών που είχαν 
δεχθεί εκπαίδευση σχετικά με τη ΧΑΠ,15 επικεντρωμένη 
στις αναδεικνυόμενες ανάγκες.13 Επίσης, ασθενείς από το 
ΚΥ της Ικαρίας αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και είχαν 
φροντίδα ιατρών που δε συμμετείχαν σε προηγούμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ποιότητα ζωής και στις δύο 
ομάδες ασθενών εκτιμήθηκε στην έναρξη της μελέτης 
και 6 μήνες, μετά από χρήση σταθμισμένων ερωτηματο-
λογίων (CRQ-SAS και QOL-RIG). Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι δεν υπήρξε βελτίωση στην ομάδα περιπτώσεων, κατά 
το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο στην ομάδα ελέγχου 
υπήρξε μια πτωχότερη απάντηση σε κάποια πεδία που 
σχετίζονται με τη συναισθηματική κατάσταση (emotional 
domain). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική 
μεταβολή στη FEV1 (μέγιστος βίαια εκπνεόμενος όγκος 
στο πρώτο δευτερόλεπτο κατά τη σπιρομετρική διαδικα-
σία) και στις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια των 6 μηνών 
παρακολούθησης. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι το στάδιο της ΧΑΠ ήταν διαφορετικό στους ασθενείς 
της ομάδας ελέγχου σε σχέση με εκείνο της ομάδας των 
περιπτώσεων, με την ομάδα ελέγχου να βρίσκεται σε 
πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί κάποια σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση 
των συγκρίσεων και αποτελεί, σε συνδυασμό με το μικρό 
δείγμα ασθενών, τους περιορισμούς της μελέτης. Υπάρχουν 
αρκετές μελέτες με μη υποσχόμενες αναφορές σχετικά με 
τη βελτίωση της FEV1 μετά από διάφορα προγράμματα 
παρέμβασης σε ασθενείς με ΧΑΠ.19,20 Είναι αλήθεια ότι 
αποτελεί ερευνητική προσδοκία η διαπίστωση έκβασης 
βελτίωσης στην ομάδα των περιπτώσεων, όπου έγινε η 
παρέμβαση. Άλλωστε, από τη βιβλιογραφία αναμένεται 
ότι μια ανάσχεση στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής 
μετά από παρέμβαση συμβαίνει σε ασθενείς με πιο προ-
χωρημένα στάδια νόσου.21 Τα αναφερόμενα ευρήματα 
υποστηρίζουν το στοιχείο αυτό ως επιφαινόμενο που 
μόλις αναδεικνύεται από την παρούσα μελέτη, αφού 
φαίνεται ότι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο «χάνουν» 
γρήγορα από την ποιότητα ζωής (σε μόλις 6 μήνες). Η 
ανάγκη διερεύνησης και συζήτησης των περιορισμών, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, περιλαμβάνει το μικρό δείγ-
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μα ασθενών. Ενδεχομένως, αυτό οφείλεται σε εγγενείς 
ιδιαιτερότητες τέτοιων μελετών,22 οι οποίες δίνουν την 
εντύπωση ότι δεν είναι δύσκολο να σχεδιαστούν και ότι 
ακόμη περισσότερο λόγω των απλών εργαλείων που χρη-
σιμοποιούν δεν θα έχουν μεγάλο κόστος. Παρόλα αυτά, 
οι συγκεκριμένες προσπάθειες απαιτούν αρκετό χρόνο 
και αφοσίωση από κάθε συμμετέχοντα ιατρό. Ο χρόνος 
αυτός πολλές φορές συνδέεται με δυσκολίες εκπλήρωσης 
των βασικών καθηκόντων, τα οποία έχει ένας ιατρός, και 
επομένως κορεσμού της προσπάθειας. Επίσης, κίνητρα θα 
μπορούσαν να προλάβουν την αδράνεια που ενδέχεται να 
εγκατασταθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ειδικά όταν 
οι ανάγκες της μελέτης είναι χρονοβόρες και εργοβόρες.

Σύνοψη 

Καταλήγοντας, οι ιδιομορφίες της Ελλάδας (γεωγραφι-
κές, πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές) επιβάλλουν 
ως ανάγκη τη διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή 

υπηρεσιών ΠΦΥ, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές. Στο 
παρόν άρθρο συζήτησης υποδείχθηκαν, λαμβάνοντας 
υπόψη τη βιβλιογραφία, εφικτοί τρόποι για την επίτευξη 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων σχετικά με τη ΧΑΠ στη Γενική 
Ιατρική. Παρόλο που η ανίχνευση των εκπαιδευτικών ανα-
γκών, αλλά και η προαγωγή της ολοκληρωμένης φροντίδας 
και της συνεχούς εκπαίδευσης δε φαίνονται θεωρητικά 
πολύπλοκες, η διεξαγωγή ανάλογων εγχειρημάτων μπορεί 
να διασφαλιστεί από την υιοθέτηση κινήτρων συμμετοχής 
στην έρευνα, τη στελέχωση των ΚΥ με επαρκή αριθμό 
ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, το διαχωρισμό 
των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που θα 
επιθυμεί να συνεισφέρει σε ερευνητικές διαδικασίες 
από πλευράς επειγοντολογίας, και τη θέσπιση κριτηρίων 
αξιολόγησης των ομάδων αυτών με βάση την αποτελε-
σματικότητά τους. Δραστηριότητες σαν αυτές, θα έπρεπε 
να αποτελούν προτεραιότητα ενός συστήματος υγείας, 
το οποίο θα συνδέσει τους πόρους του με το αγαθό της 
υγείας, που επιστρέφει στην κοινότητα.

ABSTRACT
Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Primary Health Care in Greece

Nicolaos Kakoliris, MD
General Practitioner, Clinic of Social and Family Medicine, Medical School, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece

Chronic Obstructive Lung Disease (COPD) is a chronic lung disease that causes limitation in lung airflow that is not fully re-
versible. As it is a major, global public, health problem the implementation of health policies related to the prevention, early 
diagnosis and intervention, through the continuing education of doctors in primary health care (PHC), with the cooperation of 
the health system, could be a good method of managing this problem. For such initiatives to be taken in Greece it is necessary 
to take into account the special features of the local health care system. These are related to both geographical parameters and 
intrinsic weaknesses in the system itself, which raise obstacles to the provision of the necessary high quality health services 
within primary health care. It should be feasible, however, to detect training needs and to achieve measurable results in the 
investigation and treatment of COPD in general practice. There is evidence that the organization of intensive educational pro-
grammes for primary care physicians serving in remote rural areas is not complicated or lacking in effectiveness in improving 
the knowledge of trainees. Documentation on whether this learning experience can be translated into services that improve 
the quality of life of patients with COPD is scarcer and inconclusive. Incentives are needed for participation in research aimed 
at acquiring more accurate information in order to achieve improvement in the knowledge about COPD of doctors in primary 
care and subsequently in the quality of life of their patients. This could be a priority of a health care system that promotes 
investigation aiming for high quality health care services.
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