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Εισαγωγή: Η άνοια και ειδικότερα η νόσος Alzheimer, αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα 

∆ηµόσιας Υγείας παγκόσµια και µια από τις συχνότερες νόσους σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας. Τα σταθµισµένα εργαλεία που εκτιµούν τις δεξιότητες των Γενικών 

Ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας έχουν σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη των 

δυσκολιών που αυτοί αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους πράξη. Το Alzheimer Disease 

Knowledge Scale είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε για να 

µετράει τη γνώση των επαγγελµατιών υγείας πάνω στη νόσο Alzheimer. Σκοπός της 

παρούσας µελέτης ήταν η µετάφραση και στάθµιση του ADKS σε επιλεγµένο δείγµα Γενικών 

Ιατρών των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων της Κρήτης. 

Μέθοδοι:  Η µετάφραση και η πολιτισµική προσαρµογή του ερωτηµατολογίου έγινε 

βασιζόµενη σε διεθνή πρότυπα (MAPI Research  Institute, 2002 και Medical Outcomes Trust  

Bulletin,1997). Η διαδικασία µετάφρασης συµπεριέλαβε την προς τα εµπρός µετάφραση  

(forward translation), την  εναρµόνιση  ή  συµφιλίωση  ( reconciliation  report ) , την προς   

 τα  πίσω   µετάφραση    ( backward  translation )   και  τη   διαδικασία   γνωστικής   

ανασκόπησης  (cognitive debriefing process)  που  αφορούσε  τον  προ-έλεγχο (pre-test) του 

 

x



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

 -Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 

 

 

 

 

µεταφρασµένου ερωτηµατολογίου σε ένα µικρό αριθµό Γενικών Ιατρών. Η διαδικασία 

στάθµισης αφορούσε τη διερεύνηση της εσωτερικής συνέπειας(internal consistency) µε τον 

υπολογισµό του δείκτη Cronbach a, της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής 

(διερευνητική ανάλυση παραγόντων), της επαναληψιµότητας µε τον συντελεστή ενδοταξικής 

συσχέτισης (intraclass correlation coefficient),και της ανταποκρισιµότητας (συντελεστής 

συσχέτισης Spearman). Η ποιότητα των δεδοµένων της µελέτης εκτιµήθηκε µε τον έλεγχο 

της πληρότητας των συλλεχθέντων στοιχείων, η οποία θα έπρεπε να µην υπερβαίνει το 10% 

των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  

 Αποτελέσµατα: Η διαδικασία µετάφρασης του ADKS, κατέληξε στην Ελληνική  εκδοχή του 

ερωτηµατολογίου, την Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer. Η πολιτισµική προσαρµογή 

πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδικασία γνωστικής ανασκόπησης(cognitive debriefing process) 

.Η Ελληνική µετάφραση του ADKS βρέθηκε αξιόπιστη, καθώς είχε καλή εσωτερική 

συνάφεια (Cronbach a=0,647).Το µέσο σκορ για το ADKS υπολογίστηκε σε 

20,8(SD=3,47).Η προγνωστική εγκυρότητα (predictive validity) µε correlation=0,281,p<0,05, 

αναδεικνύει ότι οι ερωτώµενοι έχουν κάποια ανησυχία για τη γνώση τους πάνω στη νόσο 

Alzheimer. Για την εκτίµηση της συγχρονικής εγκυρότητας (concurrent validity)  συγκρίναµε 

τα σκορ του ADKS ανάµεσα σε οµάδες ατόµων οι οποίες θεωρητικά είχαν διαφορετικό 

βαθµό γνώσης πάνω στη νόσο Alzheimer. Η παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε ότι η 

Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως ενιαία κλίµακα, 

που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της αρχικής έκδοσης του ερωτηµατολογίου. 

     Η επαναληψιµότητα (test-retest reliability) χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική. Ο συντελεστής 

ενδοταξικής συσχέτισης (Intraclass Correlation coefficient) ήταν 1,0 Το µέσο αποτέλεσµα και 

για τα δύο ολοκληρώµατα ήταν 22,3(SD 2,45)  

Συµπεράσµατα: Η Ελληνική µετάφραση του ADKS βρέθηκε αξιόπιστη, µε υψηλή 

εγκυρότητα και επαναληψιµότητα, εποµένως είναι συγκρίσιµη µε αυτήν της αρχικής του 

έκδοσης και µπορεί να αξιοποιηθεί στην έρευνα στην ΠΦΥ. 

Λέξεις κλειδιά: άνοια, Γενικοί Ιατροί, ερωτηµατολόγιο, εκτίµηση, δεξιότητες, Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας 
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Background: Dementia and especially Alzheimer’s disease is a significant public health 

problem worldwide and one of the most common diseases in primary care. Validated 

questionnaires measuring General Practitioner’s skills on the diagnosis and management of 

dementia have a significant role in revealing the difficulties that GP’s face in every day 

clinical practice. The Alzheimer’s Disease Knowledge Scale is a valid and reliable tool, 

capable of assessing knowledge about Alzheimer’s disease among health professionals. The 

purpose of this study was the translation and validation of the ADKS in a selected number of 

Greek general practitioners working in primary care in Crete. 

Methods: The translation and validation of the questionnaire was performed according to 

international standards (MAPI Research Institute, 2002 και Medical Outcomes Trust Bulletin, 

1997). The translation process comprised forward translation, reconciliation report and 

cognitive debriefing process,  that concerned pre-testing steps of the translated questionnaire 

in a small number of general practitioners. The validation procedure concerned the  

exploration of internal consistency by measuring Cronbach a, construct validity through  
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Exploratory Factor Analysis, repeatability or test- retest reliability by measuring Intraclass 

Correlation Coefficient and responsiveness through Spearman Correlation 

Coefficient..Quality of data was assessed through number of unanswered questions which 

should not be over 10% of the total questions. Exploratory Factor Analysis revealed that the 

questionnaire should be used as a  unity, result that  agrees with the original version of the 

ADKS. 

Results: The translation process of the ADKS resulted in the Greek version of the 

questionnaire. The cultural adaptation took place through cognitive debriefing process. The 

Greek translation of the ADKS found to be reliable, with good internal consistency (Cronbach 

a=0,647). 27 respondents (27/112 ~ 24% of total sample) repeated the completion of the  

ADKS in order to assess the test retest reliability. The test-retest reliability of the Greek 

version of the ADK Scale is excellent. The “correlation between forms” was estimated at 1.0. 

The mean score for both completions was 22.3 (St.D. 2.45). The Spearman-Brown correlation 

coefficient was found to be 1.0. We examined the predictive validity by calculating the 

correlation between performance on the ADKS and ratings of self-reported knowledge about 

AD. The correlation was 0.281, p<0.05. Respondents do have some awareness of how much 

they know about AD. Scores on the ADKS should be different across groups with 

theoretically different levels of knowledge about AD. We examined concurrent validity by 

comparing ADKS scores across groups of respondents who likely had different degrees of 

knowledge about AD. Factor analysis showed a structure that agrees with the original version 

of the questionnaire.  

Conclusions: The Greek translation of the ADKS found to be reliable with a good internal 

consistency and repeatability, which means that the questionnaire is comparable with that of 

the original version and can be used in PHC research. 

 

 

Key words: dementia, General Practitioners, questionnaire, assessment, skills, primary care 
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Αγγλικά 

 

AD:      Alzheimer Disease 

ADKS: Alzheimer Disease Knowledge Scale 

PHC:    Primary Health Care 

ICC:     Intraclass Correlation Coefficient 

 

Ελληνικά 

 
NΑ:      Νόσος Αλτσχάιµερ 

ΚΓΝΑ:  Κλίµακα Γνώσης Νόσου Αlzheimer 

ΠΦΥ:   Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

ΣΕΣ:    Συντελεστής Ενδοταξικής Συσχέτισης 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ 
 
 
 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 Η άνοια ως ̟ρόβληµα δηµόσιας υγείας 
 
  
       Η άνοια είναι ένα ε̟ίκτητο σύνδροµο έκ̟τωσης της µνήµης α̟ό το ̟ροηγούµενο 

ε̟ί̟εδο µνηµονικής λειτουργίας του ατόµου και ε̟ι̟λέον έκ̟τωση ως ̟ρος ακόµα 

µια ή ̟ερισσότερες νοητικές λειτουργίες, ό̟ως ̟ροσανατολισµό, αφηρηµένη σκέψη, 

κρίση, γλώσσα κ.λ.̟. (DSM IV). Σύµφωνα µε το ICD 10, η άνοια είναι σύνδροµο ̟ου 

οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, συνήθως ̟ροοδευτική ή χρόνια, µε διαταραχή 

̟ολλών ανώτερων φλοιϊκών λειτουργιών, ό̟ως η µνήµη, η σκέψη, ο 

̟ροσανατολισµός, η κατανόηση, η εκτέλεση αριθµητικών ̟ράξεων, η ικανότητα για 

µάθηση, η γλώσσα και η κρίση. Στο σύνδροµο αυτό δεν ε̟έρχεται θόλωση της 

συνείδησης. Τις διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών τις συνοδεύουν συχνά- και 

µερικές φορές ̟ροηγούνται αυτών-η µείωση του ελέγχου του συναισθήµατος, της 

κοινωνικής συµ̟εριφοράς ή των κινήτρων. Πολλά νοσήµατα µ̟ορούν να 

̟ροκαλέσουν άνοια. Η νόσος Alzheimer και η αγγειακή άνοια είναι οι δύο 

συχνότερες αιτίες, ενώ σε µερικές ̟ερι̟τώσεις άνοιας εµ̟λέκονται και οι δύο 

διαταραχές. 

 

              Η γήρανση του ̟ληθυσµού ̟αγκόσµια, συνοδεύεται α̟ό µεγάλη αύξηση του  

ε̟ι̟ολασµού της άνοιας. Το 13,9% των ατόµων άνω των 71 ετών στις ΗΠΑ, ̟άσχουν 

α̟ό άνοια (Plassman et al,2007), ̟ου µεταφράζεται σε 3,4 εκ. ασθενείς, ενώ ̟ερί̟ου 

2,3-3,1 εκατοµµύρια σύζυγοι, συγγενείς και φίλοι, φροντίζουν τους ασθενείς αυτούς 

στις ΗΠΑ. 

                 Σύµφωνα  µε  τις  καλύτερες  εκτιµήσεις  ̟ου  διαθέτουµε,  7,3  εκατοµµύρια 

       

1 



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

  
                                                   Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 
 

   

 

 

Ευρω̟αίοι(α̟ό 27 κράτη µέλη), ηλικίας µεταξύ 30 και 99 ετών έ̟ασχαν το 2006 α̟ό 

διάφορα είδη άνοιας(12,5 ανα 1000 κατοίκους). Α̟ό την οµάδα αυτή οι ̟ερισσότερες 

ήταν γυναίκες-4,9 εκατοµµύρια έναντι 2,4 εκατοµµυρίων ανδρών. Με την αύξηση 

του ̟ροσδόκιµου ζωής, ιδίως στις ανα̟τυγµένες χώρες, η ε̟ί̟τωση της άνοιας 

αυξήθηκε σηµαντικά και µε βάση µερικές σηµερινές ̟ροβλέψεις ο αριθµός των 

ασθενών θα δι̟λασιάζεται κάθε 20 χρόνια.(EUROSTAT,2009, Γαλλικό Εθνικό 

Ινστιτούτο για την Υγεία και  την Έρευνα, 2007) 

 

     Στην Ελλάδα, το 9% των ηλικιωµένων άνω των 70 ετών ̟άσχει α̟ό άνοια, ενώ το 

6% υ̟οφέρει α̟ό άνοια τύ̟ου Αλτσχάιµερ, σύµφωνα µε ε̟ιδηµιολογική µελέτη ̟ου 

̟ραγµατο̟οιήθηκε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης µε ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις τυχαίου 

δείγµατος (Τσολάκη,1994).Σύµφωνα µε νεότερο υ̟ολογισµό, τουλάχιστον 160.000 

Έλληνες  ̟άσχουν α̟ό τη νόσο και 5.000 νέες ̟ερι̟τώσεις εµφανίζονται ετησίως 

(Σακκά, 2004). 

  
        Η άνοια ̟ροκαλεί µεγάλη σωµατική και ψυχολογική ε̟ιβάρυνση στους 

ασθενείς, στις οικογένειές τους και στην κοινωνία (Hoyert,1999,Brodaty,1998 

Ernst,1994, Dunkin,1998, Grafstrom,1992, Schulz,1995, Gold,1995). Για τους ασθενείς, 

οδηγεί σε αυξηµένη εξάρτηση και ̟ερι̟λέκει άλλες συνυ̟άρχουσες νόσους. Για τις 

οικογένειες, οδηγεί σε άγχος, κατάθλιψη και σε αύξηση του χρόνου ̟ου α̟αιτείται 

για τη φροντίδα του αγα̟ηµένου ̟ροσώ̟ου.( Evans,1991, Ernst,1994, Arno,1999). 

 

       Σε σχέση µε τους φροντιστές ατόµων ̟ου δεν ̟άσχουν α̟ό άνοια, οι  φροντιστές 

των ατόµων µε άνοια δα̟ανούν ̟ολύ ̟ερισσότερες ώρες α̟ό ότι οι φροντιστές 

ατόµων χωρίς άνοια και ταυτόχρονα, αυτό έχει ̟ολύ µεγαλύτερη ε̟ί̟τωση στην 

εργασία τους, την ψυχική και σωµατική υγεία και τις οικογενειακές σχέσεις.(Οry, 

1999) Οι µελέτες έχουν δείξει ότι οι οικογενειακοί φροντιστές  ατόµων µε νόσο 

Alzheimer ,̟αρουσιάζουν υψηλά ε̟ί̟εδα στρες, ενώ τα ̟οσοστά κλινικής 

κατάθλιψης και καταθλι̟τικών συµ̟τωµάτων είναι κατά ̟ολύ υψηλότερα σε σχέση 

µε αυτά της αντίστοιχης ηλικίας ̟ληθυσµού ̟ου δεν είναι φροντιστές τέτοιων 

ατόµων (Shulz, 1995). 
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    Το 2005, το ̟αγκόσµιο κόστος της άνοιας εκτιµήθηκε α̟ό το σουηδικό Ινστιτούτο 

Καρολίνσκα στα 315 δισ. δολ. και συνεχώς αυξάνει. To Κόστος της άνοιας στην 

Ευρώ̟η ξε̟έρασε τα 170, 6 δις €, το 2006 ενώ στην Αµερική το κόστος της άνοιας 

(Wimo, 2007) έρχεται αµέσως µετά α̟ό το κόστος του στρατού (1113 δις $ , SIPRI, 

2005). Το 2005 το συνολικό κόστος της άµεσης και άτυ̟ης ̟ερίθαλψης ασθενών µε 

Νόσο Alzheimer και άλλες µορφές άνοιας στην Ευρώ̟η υ̟ολογιζόταν σε 130 δισ.€ 

(21.000€ ανά ασθενή), ενώ το 56% των δα̟ανών αυτών αναλογεί στην άτυ̟η 

̟ερίθαλψη, εφόσον η ̟λειονότητα των ασθενών λαµβάνει φροντίδα στο σ̟ίτι. 

(Wimo, 2007). 

 

       Α̟ό όλα τα ̟αρα̟άνω, φαίνεται ότι η άνοια α̟οτελεί µεγάλο ̟ρόβληµα 

∆ηµόσιας Υγείας και ε̟οµένως, εκτιµάται ως υψηλής ̟ροτεραιότητας η ε̟ανεξέταση 

της κοινωνικής ̟ολιτικής όσον αφορά την οµάδα των ατόµων µε άνοια και 

γενικότερα γνωστικές διαταραχές. Ο σχεδιασµός µιας εθνικής ̟ολιτικής για τα 

άτοµα αυτά  χρειάζεται  να ̟εριλάβει στην ο̟τική του και την εκ̟αίδευση  των 

Γενικών Ιατρών σχετικά µε θέµατα άνοιας.  

 

1.2 Η νόσος Alzheimer και η ε̟ιδηµιολογία της 

 

       Η νόσος του Alzheimer είναι ο συχνότερος  τύ̟ος άνοιας ̟ου χαρακτηρίζεται 

α̟ό ̟ροοδευτική, µη αναστρέψιµη έκ̟τωση των νοητικών λειτουργιών. Υ̟άρχουν 

σήµερα 3 ευρέως χρησιµο̟οιούµενες ̟ροσεγγίσεις βασισµένες σε κριτήρια  για τη 

διάγνωση της νόσου του Alzheimer:ΙCD 10(WHO,1992), DSM- IV (American 

Psychitric Association,1994,2000), NINCDS-ADRDA (Mc Khann,1984) . Οι τρεις 

αυτοί ορισµοί, µοιράζονται ̟ολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και οι τρεις ̟ροσεγγίσεις, 

συµφωνούν ότι η νόσος του Alzheimer είναι µια καθολική διαταραχή, α̟οτελεί 

διάγνωση εξ α̟οκλεισµού και η διάγνωση µ̟ορεί να γίνει εφικτή µόνο 

ιστο̟αθολογικά. Σύµφωνα µε το DSM IV, τα διαγνωστικά κριτήρια για τη νόσο του 

Alzheimer  είναι τα εξής: 

Α. Εµφάνιση ̟ολλα̟λών νοητικών ελλειµµάτων ̟ου εκδηλώνονται µε δύο α̟ό τα 

̟αρακάτω: 
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1.∆ιαταραχή της µνήµης (ανικανότητα εκµάθησης νέων ̟ληροφοριών ή  

   αδυναµία ανάκλησης ̟αλαιών ̟ληροφοριών). 

2.Ένα (ή ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟αρακάτω: 

α.  Αφασία (διαταραχή του λόγου). 

β.  Α̟ραξία (αδυναµία εκτέλεσης κινητικών δραστηριοτήτων ̟αρά την ακέραια 

κινητικότητα). 

γ.  Αγνωσία (αδυναµία αναγνώρισης ή ταυτο̟οίησης αντικειµένων ̟αρά την 

ακέραια αισθητικότητα). 

δ. ∆ιαταραχή στην εκτελεστική λειτουργία (̟.χ. σχεδιασµός και οργάνωση 

̟ράξεων,αφαιρετική ικανότητα). 

B. Τα γνωστικά ελλείµµατα στα κριτήρια Α1 και Α2 ̟ροκαλούν σηµαντική 

διαταραχή στις κοινωνικές και ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες και 

αντι̟ροσω̟εύουν σηµαντική έκ̟τωση α̟ό το ̟ροηγούµενο ε̟ί̟εδο 

λειτουργικότητας. 

Γ.  Η ̟ορεία χαρακτηρίζεται α̟ό βαθµιαία έναρξη και ̟ροϊούσα έκ̟τωση. 

∆. Τα νοητικά ελλείµµατα στα κριτήρια Α1 και στα Α2 δεν ̟ρέ̟ει να οφείλονται 

στα κατωτέρω: 

1. Άλλες ̟αθολογίες του ΚΝΣ ̟ου ̟ροκαλούν ̟ροοδευτική έκ̟τωση στη 

µνήµη και στις άλλες νοητικές λειτουργίες (αγγειακή εγκεφαλική 

νόσος, νόσος Πάρκινσον, υδροκέφαλος χαµηλής ̟ίεσης, κ.α.) 

2. Συστηµατικές διαταραχές ̟ου είναι γνωστό ότι ̟ροκαλούν  άνοια 

(υ̟οθυρεοειδισµός, ανε̟άρκεια Β12, λοιµώξεις, κ.α.) 

3. Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

Ε. Ο διαταραχές δεν ̟αρατηρούνται κατά τη διάρκεια ενός ̟αραληρήµατος. 

Στ. Η διαταραχή δεν µ̟ορεί να α̟οδοθεί σε άλλη µείζονα ψυχιατρική 

διαταραχή (µείζων κατάθλιψη , σχιζοφρένεια). 

 

      Πρόκειται για τη συχνότερη µορφή άνοιας, για την ο̟οία όµως δεν υ̟άρχει 

µέχρι σήµερα διαγνωστική ή θερα̟ευτική µέθοδος. Με την αύξηση του ̟ροσδόκιµου 

ε̟ιβίωσης έχει αυξηθεί δραµατικά ο αριθµός των ̟ασχόντων(Lemone ,1990) 
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      Η νόσος του Αlzheimer  α̟οτελεί ένα τεράστιο ̟ρόβληµα κυρίως στις ̟ροηγµένες  

κοινωνίες. Η συχνότητα της νόσου σε ̟εριστατικά ̟ου υ̟άρχουν σήµερα 

(prevalence), αυξάνεται ̟ροοδευτικά µε την ηλικία έτσι ώστε το 2% των ατόµων 

̟άνω α̟ό τα 60, το 1:10 ̟άνω α̟ό τα 80 και το 50% των άνω των 95 έχουν άνοια, 

α̟ό την ο̟οία το 70% αφορά αφορά τη νόσο Alzheimer Με τη γήρανση του 

̟ληθυσµού, η νόσος Alzheimer έγινε η ̟λέον συνηθισµένη εκφυλιστική διαταραχή 

του εγκεφάλου.( Hofman, 1997) Είναι συχνότερη µορφή άνοιας (60% του συνόλου) 

α̟ό την ο̟οία ̟άσχουν 160.000 άνθρω̟οι στην Ελλάδα, 6.000.000 στην Ευρώ̟η 

και 26.000.000 σ' όλο τον κόσµο. (Launer and  EURODEM, 

1999,Tsolaki,1999).Εκδηλώνεται συνήθως σε άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ 

είναι ̟ολύ σ̟άνια σε ηλικίες µικρότερες των 50 ετών(Ρούσσος, 1995). Περί̟ου 3% 

των ανδρών και των γυναικών ηλικίας 65 έως 74 ετών ̟άσχουν α̟ό τη νόσο 

Alzheimer. Στα άτοµα άνω των 85 ετών το ̟οσοστό αυτό ανέρχεται ̟ερί̟ου στο 

50%.Η συχνότητα της νόσου Alzheimer στις ανα̟τυγµένες χώρες είναι 10% άνω των 

70 ενώ στην Ελλάδα είναι 6% άνω των 70 ετών (Tsolaki M. et al, AJAD, 1999). Όµως η 

συχνότητα αυξάνεται τόσο στις ανα̟τυγµένες όσο και στις ανα̟τυσσόµενες χώρες, 

ώστε να µιλάµε για ένα φαινόµενο ̟ου θα ̟άρει διαστάσεις ̟ανδηµίας (80 

εκατοµµύρια άτοµα υ̟ολογίζεται ότι θα ̟άσχουν έως το 2020). 

 

        Οι διαταραχές της µνήµης είναι στην αρχή ή̟ιες και τα µέλη της οικογένειας και 

οι φίλοι  µ̟ορεί να µην υ̟οψιαστούν το ̟ρόβληµα έως ότου η νόσος ̟ροχωρήσει 

και τα συµ̟τώµατα γίνουν ̟ιο εµφανή. Τα µέλη της οικογένειας µ̟ορεί ακόµη να 

αρνούνται τα συµ̟τώµατα και να καλύ̟τουν τη διαταραχή έως το άτοµο εκδηλώσει 

ε̟ικίνδυνη ή άκρως ασυνήθιστη συµ̟εριφορά. Η ̟ρόοδος της νόσου ̟οικίλλει, αλλά 

η φυσική ̟ορεία της ̟εριλαµβάνει µια σταδιακή α̟ώλεια της αντίληψης και της 

κρίσης και, τελικά, έκ̟τωση των σωµατικών λειτουργιών και α̟ώλεια της ικανότητας 

του ατόµου να εκτελέσει τις καθηµερινές του δραστηριότητες. Με την α̟ώλεια της 

ικανότητας του ατόµου να αντα̟οκριθεί ακόµη και στις ̟ιο βασικές δραστηριότητες 

της καθηµερινής ζωής, το βάρος της αντιµετώ̟ισης των αναγκών του ασθενούς 

µετα̟ί̟τει στα άτοµα ̟ου του ̟αρέχουν βοήθεια.( Lemone,1990). 
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   1.3 Οι Γενικοί Ιατροί στη διάγνωση και αντιµετώ̟ιση της άνοιας 

 
  
        Η άνοια α̟οτελεί µεγάλη ̟ρόκληση  για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

και ειδικότερα για τους Γενικούς Ιατρούς, ̟ου α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της. 

Με  τον ολοένα αυξανόµενο ̟ληθυσµό της άνοιας στην Τρίτη Ηλικία, οι λειτουργοί 

της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται να ασχολούνται µε έναν 

αυξανόµενο αριθµό ατόµων µε άνοια και τις οικογένειές  τους. Οι Γενικοί Ιατροί και 

η Οµάδα ΠΦΥ έχουν σαν ρόλο τους την έγκαιρη διάγνωση και θερα̟εία της άνοιας, 

υ̟άρχουν ωστόσο στοιχεία ̟ου δείχνουν την υ̟ο-διάγνωση και µειωµένη 

α̟οτελεσµατικότητα αντιµετώ̟ισης στην ήδη υ̟άρχουσα άνοια. Αυτό φαίνεται να 

είναι ένα διεθνές φαινόµενο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Υ̟άρχουν µεγάλες 

διαφορές στη γνώση  για την άνοια µεταξύ των Γενικών Ιατρών, µε την έκ̟τωση της 

µνήµης να είναι το ̟λέον αναγνωρίσιµο σύµ̟τωµα. Οι Γενικοί Ιατροί συχνά 

̟ιστεύουν ότι έχουν ̟ολύ λίγα να ̟ροσφέρουν στους ασθενείς µε άνοια, ότι θα 

̟ρέ̟ει να έχουν εµ̟ειρία για να εξηγήσουν τη διάγνωση της άνοιας στους 

̟άσχοντες και στις οικογένειές τους και ότι  συναντούν δυσκολίες στο σηµείο αυτό. 

Μερικές φορές θεωρούν ότι η έγκαιρη διάγνωση ̟ερισσότερο βλά̟τει ̟αρά ωφελεί, 

γιατί οι συγγενείς δεν ε̟ιθυµούν να αντιµετω̟ίσουν αυτήν την ̟ραγµατικότητα. Οι 

Γενικοί Ιατροί φαίνονται α̟ρόθυµοι να θέσουν διάγνωση, τείνουν να 

ελαχιστο̟οιούν το ̟ρόβληµα, ενώ εστιάζουν στην έλλειψη ελ̟ίδας ̟ου υ̟άρχει στη 

φύση της άνοιας.    

   

      Παρά τα οφέλη ̟ου υ̟άρχουν α̟ό την έγκαιρη ανίχνευση, την ανταλλαγή 

̟ληροφοριών και τη συνεργασία των υ̟ηρεσιών, υ̟άρχει για τις ̟ερισσότερες χώρες 

µια στοιχειώδης βιβλιογραφία ̟ου βεβαιώνει τις δυσκολίες ̟ου έχουν οι Γενικοί 

Ιατροί και η οµάδα ΠΦΥ για να εκ̟ληρώσουν αυτό το ρόλο.(Nerida, 2009, Hein van 

Houta, 2000, M. Downs, 2000, Pucci, 2004). Μελέτες ̟ου καλύ̟τουν µια χρονική 

̟ερίοδο σχεδόν 30 ετών(Williamson et af., 1967; Iliffe et af., 1991; O’Connor et al., 

1988, Milne, 2000, ), δείχνουν για ̟αράδειγµα, ότι οι Γενικοί Ιατροί στη Βρετανία  

είναι α̟ληροφόρητοι σχετικά µε άνοια στην καθηµερινή τους ̟ρακτική. Σύµφωνα  
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µάλιστα µε µια τελευταία ̟ρόσφατη µελέτη(Warner,2008), µόνο το 40% των ασθενών 

µε άνοια, λαµβάνουν διάγνωση α̟ό το Γενικό τους Ιατρό.   

  

          Σε ένα ερωτηµατολόγιο, 2024 Βρετανοί φροντιστές ̟ου ανευρέθησαν α̟ό την 

Εταιρεία Alzheimer (1995α), βρέθηκε ότι ενώ το 69% των Γενικών Ιατρών είναι 

υ̟οστηρικτικοί, µόνο το 24% των φροντιστών α̟άντησε στο ερωτηµατολόγιο ότι η 

γνώση των Γενικών Ιατρών για την άνοια ήταν ̟ολύ καλή. Α̟ό ένα ερωτηµατολόγιο 

̟ου δόθηκε σε 88 φροντιστές α̟ό την Αυστραλία  φάνηκε ότι οι Γενικοί Ιατροί δεν 

̟αρέχουν ε̟αρκείς ̟ληροφορίες σχετικά µε τη διάγνωση, την ̟ρόγνωση ή την 

αντιµετώ̟ιση της άνοιας. (Brodaty et al., 1990). Οι Γενικοί Ιατροί είναι συχνά 

α̟ληροφόρητοι για τις διαθέσιµες υ̟ηρεσίες γεγονός ̟ου  µ̟ορεί να εξηγήσει γιατί 

τόσοι ̟ολλοί φροντιστές φροντίζουν τους ασθενείς για ̟άρα ̟ολλά χρόνια, χωρίς να 

γνωρίζουν σχετικά µε τις  υ̟ηρεσίες αυτές. (Badger et al.,1990). Σε µια ̟ρόσφατη 

µελέτη σε Αυστραλούς Γενικούς Ιατρούς, η διάγνωση της άνοιας δεν ε̟ιτεύχθηκε στο 

20%,, οι Γενικοί Ιατροί δεν γνώριζαν το MMSE στο 56%, η ασφάλεια του σ̟ιτιού δεν 

εκτιµήθηκε στο 44%,ενώ τα νοµικά θέµατα δεν λαµβάνονταν υ̟όψη σε >50% 

( Bridges-Webb,2007).Σύµφωνα µε µια άλλη ̟ρόσφατη έρευνα σε Γενικούς Ιατρούς 

στην Αυστραλία (Paterson, 2009), αυτοί αναφέρουν ότι το ̟ιο σηµαντικό ̟ρόβληµα 

µε τη διαχείριση της άνοιας, είναι η ε̟ικοινωνία και η α̟οκάλυψη της διάγνωσης 

της άνοιας. Η έρευνα δείχνει ότι τα σηµαντικότερα εµ̟όδια για την έγκαιρη 

διάγνωση της άνοιας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είναι : 

-Οι αρνητικές στάσεις για τη φροντίδα στην άνοια και ο θερα̟ευτικός «µηδενισµός» 

-Το στίγµα 

-Η έλλειψη υ̟ηρεσιών για την άνοια, ιδιαίτερα στις αγροτικές ̟εριοχές 

- Η έλλειψη εκ̟αίδευσης των Γενικών Ιατρών  

-Η έλλειψη ενός αξιό̟ιστου και α̟οτελεσµατικού εργαλείου για screening 

 

          Υ̟άρχει γενική οµοφωνία ότι οι Γενικοί Ιατροί λαµβάνουν λίγη ε̟ίσηµη 

̟ληροφόρηση για την άνοια. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το θέµα της 

 άνοιας αγνοήθηκε ουσιαστικά στα τυ̟ο̟οιηµένα ιατρικά κείµενα. (McLean, 1987).  
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        Α̟ό τότε, ̟ολλά έχουν γραφτεί για την άνοια σε ιατρικά ̟εριοδικά και βιβλία. 

Ωστόσο, µέχρι ̟ρόσφατα, η έµφαση , έχει δοθεί στην έρευνα στην ε̟ιδηµιολογία της 

νόσου, τη γενετική και τη νευροψυχολογία των ανοϊκών συνδρόµων. (McLean, 

1987). Ε̟οµένως, οι Γενικοί Ιατροί ̟ου εκ̟αιδεύτηκαν ̟ριν η άνοια συµ̟εριληφθεί 

στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα στις ιατρικές σχολές, θα έχουν δυσκολίες στη συλλογή 

κλινικής ̟ληροφορίας σχετικά µε τη διάγνωση και τη φροντίδα της άνοιας. Η 

έλλειψη εκ̟αίδευσης στην άνοια, µ̟ορεί να εξηγήσει γιατί οι Γενικοί Ιατροί ̟ου 

έχουν ̟ιστο̟οιηθεί εδώ και ̟ολλά χρόνια, είναι ̟ιθανότερο α̟ό ότι οι νεότεροι 

συνάδελφοί τους να συµ̟εράνουν ότι η γνωστική έκ̟τωση είναι ένα ανα̟όφευκτο 

κοµµάτι του γήρατος. (Jacques,2000, Iliffe, 1994) 

    

       Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά µε τις δυσκολίες διαφοροδιάγνωσης µιας 

̟ροοδευτικά ε̟ιδεινούµενης άνοιας α̟ό άλλες θερα̟εύσιµες καταστάσεις και α̟ό 

αλλαγές ̟ου σχετίζονται µε την ̟ρόοδο του γήρατος. (National Audit Office,2007, 

National Institute of Health, 1990, McLean, 1987;). Η διάγνωση της άνοιας είναι 

δύσκολη ακόµη και γι αυτούς ̟ου έχουν εκ̟αιδευτεί στο αντικείµενο, ε̟ειδή τα 

συµ̟τώµατα της άνοιας είναι διαφορετικά και µη- ειδικά. (McLean, 1987). Η 

διάγνωση της άνοιας είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα αρχικά στάδια όταν τα 

συµ̟τώµατα δεν διαφέρουν α̟ό εκείνα των αλλαγών στη µνήµη ̟ου σχετίζονται µε 

τη γήρανση. (Alzheimers’ Australia,2007, Jacques, 1992). Ε̟ι̟λέον, οι ασθενείς µε 

άνοια δεν ̟αρουσιάζονται στο  Γενικό τους Ιατρό ̟αρα̟ονούµενοι για ̟ροβλήµατα 

στη µνήµη. (Vale, 2008,  Seymour et at., 1994, Sutcliffe, 1990). Αντί γι αυτό, έχουν την 

τάση να ενδοσκο̟ούν στις δυσκολίες τους ή βάζουν τα δυνατά τους να κρύψουν 

κάθε γνωστική έκ̟τωση ̟ου έχουν. (Kennedy and Rossor, 1993). Τα µέλη της 

οικογένειας ̟ου φροντίζουν ασθενείς µε άνοια, ειδικά στα ̟ρώτα στάδια, είναι 

µάλλον α̟ίθανο να µεταφέρουν τις δυσκολίες τους στο Γενικό τους Ιατρό, (O’Connor 

et al.,1988) καθώς τείνουν να α̟οδώσουν το ̟ρόβληµα του συγγενή τους στο γήρας. 

            Η διάγνωση της άνοιας είναι ε̟ίσης δύσκολη, καθώς έχει γίνει ̟ολλή 

συζήτηση  
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σχετικά µε την δυνατότητα  των εργαλείων εκτίµησης. (Boustani, 2003 Beardsall, 

1991; Evenhuis, 1992; Roth et al., 1986), καθώς δεν υ̟άρχει καµία οριστική δοκιµασία 

για την άνοια (Hartfield,2009,Sanjay,2010, Rossor, 1993; Sutcliffe, 1990). Οι Γενικοί 

Ιατροί µ̟ορεί να εµφανιστούν α̟ρόθυµοι να χρησιµο̟οιήσουν τα διαθέσιµα 

διαγνωστικά εργαλεία (̟.χ. ε̟ίσηµες γνωστικές δοκιµασίες) α̟ό το φόβο ̟ροσβολής 

ή ̟ρόκλησης άγχους στους ασθενείς τους. Παρόλα αυτά, µια  έρευνα α̟ό τους 

O’Connor et al. (1993) δεν βρήκε στοιχεία για να υ̟οστηρίξει  ότι αυτοί οι ασθενείς 

βρισκόταν σε δύσκολη θέση εξαιτίας των διαγνωστικών δοκιµασιών. Αυτές οι 

δοκιµασίες α̟ό µόνες τους είναι ανε̟αρκείς για να θέσουν τη  διάγνωση της άνοιας 

και µ̟ορεί να οδηγήσουν σε υ̟ερδιάγνωση, ̟αρέχουν ωστόσο χρήσιµες 

̟ληροφορίες γίνεται εκτίµηση της ανάγκης ενός ηλικιωµένου για ̟αρα̟οµ̟ή και 

̟εραιτέρω εκτίµηση. Μια ακριβής διάγνωση της άνοιας α̟αιτεί µακροχρόνια 

εκτίµηση µιας ̟ληθώρας ̟εδίων λειτουργικότητας (O’Neill et al., 1992). 

 

        Οι Γενικοί Ιατροί αισθάνονται έναν θερα̟ευτικό µηδενισµό όταν 

αντιµετω̟ίζουν έναν ασθενή µε άνοια. (Glosser et al., 1985; Wolff et al., 1995) Καθώς 

δεν υ̟άρχει ριζική ιατρική θερα̟εία για την ̟άθηση αυτή, µ̟ορεί να είναι 

α̟ογοητευτικό να κάνει κά̟οιος ̟ολλές ̟ροσ̟άθειες για την αναγνώριση της. Αυτό 

µ̟ορεί να αλλάξει, µε την άφιξη φαρµακευτικών θερα̟ειών ̟ου έχουν τη 

δυνατότητα να καθυστερούν την τη γνωστική έκ̟τωση σε συγκεκριµένα είδη άνοιας 

(O’Neill et al., 1992). Ε̟ι̟λέον οι Γενικοί Ιατροί φαίνεται ότι δεν έχουν 

̟ληροφόρηση σχετικά µε τις διαθέσιµες υ̟ηρεσίες (Glosser et al., 1985)  και µ̟ορεί 

να αισθάνονται ότι έχουν λίγα να ̟ροσφέρουν στους ασθενείς και στους συγγενείς 

τους. 

     Με δεδοµένο τον αυξανόµενο  ε̟ι̟ολασµό της άνοιας και το ευρύ οικονοµικό 

κόστος και ε̟ειδή οι Γενικοί Ιατροί α̟οτελούν το ̟ρώτο σηµείο ε̟αφής σε υ̟οψία 

α̟ώλεια της µνήµης (Boustani, Sachs, & Callahan, 2007; Fortinsky, 2001),υ̟άρχει η 

ανάγκη για ανά̟τυξη των Υ̟ηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ̟ου 

βελτιώνουν τα σχετιζόµενα µε την υγεία α̟οτελέσµατα και την ̟οιότητα ζωής για 

τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. 
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1.4 Ο τρό̟ος ̟ροσέγγισης και αντιµετώ̟ισης της άνοιας στην Ελλάδα 

   
       Παρόλο ̟ου η άνοια α̟οτελεί µια σηµαντική νόσο ̟ου σχετίζεται µε την ηλικία, 

στην Ελλάδα, υ̟άρχουν λίγες µελέτες ̟ου ασχολούνται µε τον τρό̟ο ̟ροσέγγισης 

και αντιµετώ̟ισης της νόσου στα Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα.(Lionis , 2001, Γκούµα  

1997, Ζηλίδης , 1995). 

 

         Ό̟ως ε̟ισηµαίνουν οι ̟αρα̟άνω µελέτες, στη χώρα µας, ̟αρατηρείται 

δυσκολία ανίχνευσης και αντιµετώ̟ισης της άνοιας  α̟ό το γιατρό της Π.Φ.Υ και 

αυτό µ̟ορεί να οφείλεται σε διάφορους ̟αράγοντες: έλλειψη χρόνου στα ιατρεία της 

Π.Φ.Υ, ανε̟αρκής γνώση ή εξειδίκευση, ελλι̟ής στελέχωση των κοινωνικών 

υ̟ηρεσιών, ανε̟αρκής γνώση α̟ό τον ασθενή και την οικογένειά του, ανε̟αρκής 

γενικά οργάνωση των υ̟ηρεσιών. Υ̟άρχει ιδιαίτερος ̟ροβληµατισµός σχετικά µε 

την εκ̟αίδευση των Γενικών Ιατρών κατά  τη λήψης της ειδικότητας, καθώς  ένας 

α̟ό τους  κυριότερους ̟αράγοντες  για την υ̟οδιάγνωση της άνοιας φαίνεται να 

είναι  η ελλι̟ής εκ̟αίδευση τους στο αντικείµενο(Μ̟ένος,  1995,  Κυριό̟ουλος,  

2000,   Λιονής ,2000) 

 

1.5 Ανάδειξη αναγκαιότητας της µελέτης 

 

       Σε ̟ολλές χώρες, ό̟ως ήδη έχει αναφερθεί, οι Γενικοί Ιατροί α̟οτελούν την 

κύρια ̟ηγή βοήθειας για τους ασθενείς µε άνοια. Παρόλα αυτά, σε ̟ολλές 

̟ερι̟τώσεις, η νόσος ̟αραµένει αδιάγνωστη αλλά και στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η νόσος 

διαγιγνώσκεται, η θερα̟εία δυστυχώς  δεν είναι ̟άντοτε η κατάλληλη. Έτσι 

̟ροκύ̟τει η αναγκαιότητα, οι Γενικοί Ιατροί να εκ̟αιδευτούν σε θέµατα άνοιας 

̟ροκειµένου να ανα̟τύξουν ικανότητες διαχείρισης της νόσου  σε ε̟ί̟εδο 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

 

    Προκύ̟τει ε̟οµένως  η ανάγκη να ̟ροηγηθεί η εκτίµηση των εκ̟αιδευτικών τους 

αναγκών για την άνοια -και ειδικότερα για τη νόσο Alzheimer ̟ου είναι η 

συχνότερη µορφή της -µε κατάλληλα εργαλεία εκτίµησης. Την ίδια αναγκαιότητα 
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̟αρατηρεί  και ο Βrian Carpenter όχι µόνο για τους Γενικούς Ιατρούς, αλλά 

γενικότερα για τους ε̟αγγελµατίες υγείας ̟ου ασχολούνται µε την άνοια, 

τονίζοντας ότι είναι α̟αραίτητη η κατασκευή ενός σύγχρονου ερωτηµατολογίου ̟ου 

θα εκτιµά την κατανόηση της νόσου Alzheimer κάτω α̟ό τη σηµερινή ο̟τική στο 

σύγχρονο εργασιακό ̟εριβάλλον( Carpenter , 2009).  

 

    Έχει τονιστεί ε̟ίσης α̟ό ̟ολλούς ερευνητές, η ανάγκη κατασκευής και 

χρησιµο̟οίησης σύντοµων ερωτηµατολογίων  στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

Τα σύντοµα ερωτηµατολόγια  ̟αρουσιάζουν µεγαλύτερη ̟ρακτικότητα στη χρήση 

τους, σε σχέση µε τα µεγάλα ερωτηµατολόγια, ̟ου θεωρούνται δύσχρηστα σε ένα 

ιδιαίτερα ε̟ιβαρυµένο και ̟ολυάσχολο ̟εριβάλλον ό̟ως αυτό της ΠΦΥ. 

( Staab,2001). 

 

   Στη βιβλιογραφία, υ̟άρχουν µεταφράσεις και σταθµίσεις εργαλείων στα Ελληνικά 

̟ου αφορούν τη νόσο  Alzheimer (Τsolaki, 2000),  όµως  δεν έχει µεταφραστεί και 

σταθµιστεί ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο για την εκτίµηση των δεξιοτήτων  των 

Γενικών Ιατρών ̟άνω στην νόσο και γι αυτό  κρίνεται αναγκαία η ̟αρούσα µελέτη. 

    

1.6 Συστηµατική ανασκό̟ηση µελετών-Στρατηγική αναζήτησης 

 

      Για τη συστηµατική ανασκό̟ηση της βιβλιογραφίας, χρησιµο̟οιήθηκε η τεχνική 

αναζήτησης των τριών σταδίων. Σχεδιασµός(planning)-Εφαρµογή( Ιmplementation)-

Αξιολόγηση( Evaluation).Χρησιµο̟οιήθηκαν συγκεκριµένα κριτήρια για τη 

δηµιουργία όρων αναζήτησης στην Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική(and –  or) : 

• Στην Ελληνική γλώσσα: άνοια, νόσος Αλτσχάϊµερ, Γενικοί Ιατροί, Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, ερωτηµατολόγια, διάγνωση, αντιµετώ̟ιση, δεξιότητες, γνώσεις, 

ικανότητες, ανάγκες, εκ̟αίδευση,  ̟αρεµβάσεις, 

• Στην Αγγλική γλώσσα: dementia, Alzheimer’s disease, general practitioners, 

primary care, surveys,tools, questionnaires, diagnosis, management, skills, 

knowledge, needs, education, training, interventions. 
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      Στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας, χρησιµο̟οιήθηκαν διεθνείς και το̟ικές 

βάσεις δεδοµένων, ̟ροκειµένου να βρεθούν ̟ληροφορίες α̟ό ̟αρόµοια ερωτήµατα 

ερευνητών και τα α̟οτελέσµατά τους: 

 

1.MEDLINE, ̟ου είναι η βιβλιογραφική βάση της Εθνικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ 

στην Ιατρική(National Library of Medicine)  και είναι ̟ροσβάσιµη µέσω του 

Pubmed(http://www.ncbi.nil.gov/entrez ή  http://www.pubmed.com). 

Ειδικότερα, στο αναγνωρισµένο σύστηµα ορολογίας(Mesh horology), η αναζήτηση 

έγινε µε τους εξής όρους:   

     α.dementia [tiab] AND questionnaires [Mesh] 

     β. [dementia] AND questionnaires [Mesh] 

     γ. dementia[tw] AND Questionnaires [Mesh] 

2.EMBASE, ̟ου είναι η βιβλιογραφική βάση Excerpta Medica, το Ευρω̟αϊκό  

Ανάλογο του MEDLINE και είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ιστοσελίδας: 

http://embase.com. Έγινε ξεχωριστή αναζήτηση σε ̟εριοδικά της   βάσης αυτής,   

ε̟ειδή δεν καταχωρούνται στο Μedline/Pubmed, ό̟ως τα  «Αρχεία Ελληνικής 

Ιατρικής», ο «Εγκέφαλος», και  η «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» µέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.mednet.gr 

3.COHRANE. H βιβλιοθήκη του Cohrane ( Cohrane Library), ̟ου είναι  ̟ροσβάσιµη 

µέσω της ιστοσελίδας: http://www.update- software.com/cochrane/ .                                       

Συγκεκριµένα, η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στη βάση δεδοµένων για 

συστηµατικές ανασκο̟ήσεις (The Cochrane Database of Systematic 

Reviews/CDSR). 

4. SCOPUS και ISI Web of Science, ̟ου είναι ̟ροσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας της 

Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης(http://www.libh.uoc.gr/) ,στις Βάσεις 

∆εδοµένων .Ε̟ίσης, η αναζήτηση ε̟εκτάθηκε εκτός α̟ό τις Βάσεις ∆εδοµένων και 

στις εξής ̟ηγές ηλεκτρονικής ̟ληροφόρησης:  την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη,και τα 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά της βιβλιοθήκης. Ε̟ίσης, ̟ρόσβαση στον Συλλογικό 

Κατάλογο Περιοδικών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών µέσω του ∆ικτύου ΕΡΜΗΣ του 

Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (http://www.ekt.gr). Ακόµη, έγινε βιβλιογραφική  
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αναζήτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ (http://www.pepagnh.gr)  και στα «Οn-

line ιατρικά ̟εριοδικά» (free medical journals). Ε̟ι̟λέον, στην Ελληνική Βάση 

δεδοµένων  Iatrotek on.line (http://www.iatrotek.org),  καθώς και στα ιατρικά 

̟εριοδικά «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» και 

«Εγκέφαλος»,ό̟ως αναφέρθηκε ̟ροηγουµένως. 

5.  BMJ Publishing Group: Εκδόσεις του British Medical Journal και συγκεκριµένα το  

Best Evidence (full text online) µε ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στην ̟αρακάτω διεύθυνση: 

http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm. 

6. JAMA Εκδόσεις του The Journal of the American Medical Association  µε 

ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στην ̟αρακάτω διεύθυνση: http:// jama.ama-assn.org/ 

7. Σε ιστοσελίδες αναζήτησης ερωτηµατολογίων, ό̟ως το www.mapi-institute.com/ 

8.Την ∆ιεθνή, Ευρω̟αϊκή και Eλληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών 

διαταραχών, µέσω των ιστοσελίδων www.alz.co.uk/ ,www.alzheimer-europe.org/,  

www.alzheimer-hellas.gr/ 

9. Σε ηλεκτρονικά ̟εριοδικά Γηριατρικής/Γεροντολογίας, ό̟ως το“ International 

Journal of Geriatric Psychiatry” και το “The Gerontologist”, µέσω των ιστοσελίδων 

www3.interscience.wiley.com/ και www.gerontologist.oxfordjournals.org/ 

10. Σε ηλεκτρονικά ̟εριοδικά Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ό̟ως το “Annals of 

Family Medicine”και  “Family Practice”.̟ροσβάσιµα µέσω των ιστοσελίδων: 

www.annfammed.org/ και  www.fampra.oxfordjournals.org/. 

11. Στην The New York Academy of Medicine , για την εντό̟ιση αδηµοσίευτων 

µελετών, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

www.nyam.org/.../grey_literature_report 

  

     Στη συνέχεια, έγινε critical appraisal (κριτική α̟οτίµηση των µελετών ̟ου 

εντο̟ίστηκαν). Εντο̟ίστηκαν αρκετές δηµοσιεύσεις ̟ου είναι σχετικές µε το 

ερευνώµενο θέµα της µετα̟τυχιακής εργασίας. Οι µεγάλη ̟λειοψηφία των µελετών 

̟ροέρχεται α̟ό τις Η.Π.Α και την Ευρώ̟η, ενώ στην Ελληνική βιβλιογραφία, οι 

σχετικές αναφορές είναι λίγες. 
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 Σε ε̟όµενη ̟αράγραφο, ̟αρουσιάζονται οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις µε 

ερωτηµατολόγια  σχετικά µε την άνοια , ̟ου εντο̟ίστηκαν σαν α̟οτέλεσµα αυτής 

της ανασκό̟ησης. Να σηµειωθεί, ότι η αναζήτηση α̟ό το MeSH, ήταν η ̟ιο 

ολοκληρωµένη. Με τον τρό̟ο αυτό, εντο̟ίστηκε η µεγαλύτερη ̟λειοψηφία των 

δηµοσιεύσεων. 

 

    1.7. Εργαλεία µέτρησης των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών 

 

     Η συστηµατική ανασκό̟ηση της βιβλιογραφίας, ανέδειξε αρκετά εργαλεία 

µέτρησης των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώ̟ιση της 

άνοιας. Ωστόσο, λίγα ήταν τα ερωτηµατολόγια µε δηµοσιευµένα ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά και είναι τα εξής: 

    •  The Alzheimer Disease Knowledge Test (Dieckmann, 1988).Έχει καλή 

εγκυρότητα και αξιο̟ιστία. Παρόλο ̟ου  το 1988 το ερωτηµατολόγιο αντανακλούσε 

την γνώση για τη νόσο εκείνη την ε̟οχή, σήµερα, σχεδόν τρείς δεκαετίες αργότερα, 

το ̟εριεχόµενό του δεν αντανακλά θέµατα για τη νόσο Alzheimer ̟ου είναι 

σηµαντικά σήµερα και ορισµένες α̟αντήσεις ̟ου θεωρούνταν σωστές το 1988, δεν 

θεωρούνται σωστές σήµερα. 

   •  The UAB AD knowledge test ( Barett JJ, 1997). Έχει ικανο̟οιητικά ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά, ωστόσο είναι και αυτό ερωτηµατολόγιο των ̟ροηγούµενων 

δεκαετιών µε ξε̟ερασµένη γνώση. 

    • The Alzheimer Disease Knowledge Scale (Carpenter, 2009).Βελτιωµένη έκδοση 

του ̟ροηγούµενου ερωτηµατολογίου. Ικανο̟οιητικά ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά. 

Είναι συντοµότερο και ̟ιο εύχρηστο α̟ό το ̟ροηγούµενο.  

      Συµ̟ερασµατικά, τα ερωτηµατολόγια ̟ου θεωρούνται α̟οτελεσµατικά είναι 

εκείνα ̟ου έχουν κατάλληλες ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά και ε̟ι̟λέον: είναι 

σύντοµα, έχουν σαφήνεια, εστίαση στο αντικείµενο και α̟λή διατύ̟ωση.( Press 

Ganey, 2002). 

 

 

 

14 

 



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

  
                                                   Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 
 

   

 

 

1.8 Ερευνητικά δεδοµένα 

 

    1.8.1 Ελληνικές Έρευνες 

 

    Στην Ελλάδα οι µελέτες ̟ου αφορούν στην εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών 

ιατρών για την άνοια και χρησιµο̟οιούν κά̟οιο ερωτηµατολόγιο είναι 

̟εριορισµένες και ε̟ι̟λέον δεν έχουν χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τις υ̟ηρεσίες υγείας για 

τη διαµόρφωση ̟ολιτικών υγείας. 

     Το 2001, οι Λιονής και συνεργάτες, ̟ροσ̟άθησαν να ανιχνεύσουν το ε̟ί̟εδο της 

γνώσης των Γενικών Ιατρών σε σχέση µε τη νόσο Alzheimer σε γεωγραφικά 

καθορισµένες ̟εριοχές της Κρήτης, σε σύγκριση µε ̟εριοχές της Σουηδίας και της 

Ισλανδίας. Έδωσαν έµφαση στην ανάγκη για καλύτερη εκ̟αίδευση στους Γενικούς 

Ιατρούς της Κρήτης όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση  και την αντιµετώ̟ιση της 

νόσου.  Οι Γενικοί Ιατροί της Σουηδίας είχαν καλύτερες ε̟ιδόσεις α̟ό ότι οι Έλληνες 

και οι Ισλανδοί συνάδελφοί τους. Οι Έλληνες Γενικοί Ιατροί δεν εκτίθενται σε 

̟ρωτόκολλα και εργαλεία για την ανίχνευση της άνοιας κατά τη διάρκεια της 

ειδικότητάς τους, και αυτό το γεγονός θα µ̟ορούσε να εξηγήσει τις ̟αρατηρούµενες 

διαφορές στη βαθµολογία ανάµεσα στους Γενικούς Ιατρούς ̟ου είναι ειδικευµένοι. 

Ε̟ίσης, οι Έλληνες Ιατροί της ΠΦΥ χωρίς ειδίκευση, είχαν φτωχές ε̟ιδόσεις σε όλους 

τους τοµείς, συγκρινόµενοι µε όλους  τους ειδικευµένους Γενικούς Ιατρούς. Τα 

διαθέσιµα σταθµισµένα εργαλεία για screening της άνοιας θα ̟ρέ̟ει ε̟οµένως να 

συµ̟εριληφθούν στο εκ̟αιδευτικό υλικό. Οι εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες θα 

̟ρέ̟ει ε̟ίσης να κατευθυνθούν ̟ρος την διαφοροδιάγνωση καταστάσεων ̟ου 

µοιάζουν µε  την άνοια, ιδιαίτερα αυτών ̟ου είναι αντιστρε̟τές και θερα̟εύονται. 

Η αυξηµένη ε̟οµένως «έκθεση» των Γενικών Ιατρών σε ασθενείς µε άνοια σε 

νευροψυχιατρικά τµήµατα, είναι α̟αραίτητη. Τα α̟οτελέσµατα αυτής της µελέτης 

εγείρουν ερωτήµατα για την αναγκαιότητα του εκµοντερνισµού  της διδασκόµενης 

ύλης της ιατρικής εκ̟αίδευσης, ώστε αυτή να συµ̟εριλαµβάνει εκ̟αίδευση για τη 

διάγνωση και 
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θερα̟εία των γνωστικών διαταραχών, µαζί µε τεχνικές βελτίωσης της ̟οιότητας. 

 

   Η Τσολάκη, Σακκά και ∆έγλερης (2009), διεξήγαγαν µία µελέτη για να εκτιµήσουν 

την ε̟αγρύ̟νιση και τις συµ̟εριφορές ̟ου σχετίζονται µε τη νόσο Alzheimer. 

Ερωτήθηκαν το κοινό, οι ε̟αγγελµατίες ΠΦΥ και οι Γενικοί Ιατροί ̟ου εµ̟λέκονται 

µε τη νόσο. Το ερωτηµατολόγιο ανέδειξε ότι µόνο ένα µικρό ̟οσοστό των Γενικών 

Γιατρών και των ε̟αγγελµατιών ΠΦΥ ̟ιστεύουν ότι υ̟άρχει α̟οτελεσµατική 

θερα̟εία για τη νόσο  Alzheimer αλλά συµφώνησαν για τους στόχους της θερα̟είας. 

Ε̟ι̟λέον, υ̟ήρξε συµφωνία όλων των συµµετεχόντων στην έρευνα, ότι η κυβέρνηση 

θα έ̟ρε̟ε να αναλάβει ̟ερισσότερο ενεργό ρόλο σε ότι αφορά την ενηµέρωση του 

κοινού, την υ̟οστήριξη των φροντιστών και την θερα̟εία των ασθενών. 

 

 

1.8.2. ∆ιεθνείς έρευνες 

   

     Τα τελευταία χρόνια έχουν ̟ολλα̟λασιαστεί οι διεθνείς µελέτες ̟ου αφορούν 

στην εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών για την άνοια και χρησιµο̟οιούν 

κά̟οιο ερωτηµατολόγιο. Οι µέθοδοι ̟ου χρησιµο̟οιούνται ̟οικίλουν α̟ό µελέτες 

µε ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις µε χρήση δοµηµένου ή ηµι-δοµηµένου ερωτηµατολογίου 

, ταχυδροµικές έρευνες και άλλες.   

 

      Στη µελέτη των  Barett et al. (1997) σχεδιάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο 12 

ερωτήσεων α̟ό το Πανε̟ιστήµιο της Αλαµ̟άµα, ̟ου εκτιµούσε τη γνώση 

ε̟αγγελµατιών υγείας για την άνοια, ό̟ως γιατρών, µεταξύ των ο̟οίων ψυχιάτρων 

και γενικών ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθερα̟ευτών, κοινωνικών λειτουργών, 

λογοθερα̟ευτών, σε ένα γενικό νοσοκοµείο στο Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι 

αξιοσηµείωτο, ότι ̟αρατηρήθηκαν  διαφορές στους ε̟αγγελµατίες υγείας σε ότι  

αφορά την κατανόηση της νόσου Alzheimer, ̟ου κυµαινόταν α̟ό φτωχή µέχρι 

εξαιρετική. Μόνο ένα 46% των γενικών ιατρών αναγνώρισαν ότι η συγκατάθεση του 

ασθενή οφείλει να είναι εθελοντική, ̟ληροφορηµένη και ε̟ιβεβαιωµένη α̟ό έναν 
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γενικό ιατρό. Η ̟αρούσα µελέτη τόνισε τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες των 

ε̟αγγελµατιών υγείας σε σχέση µε τη νόσο Alzheimer. Εντούτοις, δοθέντος ότι η 

̟λειοψηφία της φροντίδας της νόσου Alzheimer είναι εξωνοσοκοµειακή, η φτωχή 

κατανόηση µεταξύ των άλλων ε̟αγγελµατιών υγείας θεωρήθηκε ανησυχητική. 

Συµ̟εραίνεται ότι είναι ουσιαστικό να γίνουν κατάλληλα εκ̟αιδευτικά 

̟ρογράµµατα στοχευµένα σε αυτούς τους ε̟αγγελµατίες υγείας για να εξασφαλιστεί 

ότι οι µελλοντικές ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών συναντώνται. 

 

     Στη µελέτη των Turner, Iliffe, Downs και συν.(2004), ανα̟τύχθηκε ένα εργαλείο 

µέτρησης γνώσης, εµ̟ιστοσύνης και συνηθειών των Γενικών Ιατρών στη διάγνωση 

και αντιµετώ̟ιση της άνοιας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.Το 

ερωτηµατολόγιο ήταν αυτοσυµ̟ληρούµενο και  συµ̟ληρώθηκε α̟ό 127 Γενικούς 

Ιατρούς, ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό 20 Ιατρεία Γενικής Ιατρικής στην Κεντρική Σκωτία 

και 16 στο Νότιο Λονδίνο. Τα α̟οτελέσµατα ήταν ότι η γνώση των Γενικών Ιατρών  

για την άνοια ήταν καλή, αλλά η φτωχή ε̟αγρύ̟νηση για την ε̟ιδηµιολογία της  

νόσου οδήγησε σε υ̟ερεκτίµηση της ̟άθησης. Υ̟ολεί̟εται η γνώση για τις 

διαθέσιµες υ̟ηρεσίες και υ̟οστήριξη σε το̟ικό ε̟ί̟εδο, το 1/3 των Γενικών Ιατρών 

διστάζουν να θέσουν τη διάγνωση της άνοιας, ενώ τα 2/3 έχουν να αντιµετω̟ίσουν 

τα συµ̟εριφορικά της ̟ροβλήµατα.  Οι κυριότερες δυσκολίες των Γενικών Ιατρών 

ήταν να ανακοινώσουν στους ασθενείς  τη διάγνωση, να αντιµετω̟ίσουν τα 

συµ̟εριφορικά ̟ροβλήµατα της νόσου και να συνεργαστούν µε τις το̟ικές 

υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο δίνει αρκετή κλινική 

̟ληροφορία, είναι ωστόσο ̟ολύ µεγάλο, και χωρίς ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά.  

 

     Οι Waldorff  και Moller( 1998), ανέ̟τυξαν ένα αυτοσυµ̟ληρούµενο 

ερωτηµατολόγιο διαγνωστικής εκτίµησης της άνοιας σύµφωνα µε τις συστάσεις  

κατευθυντήριων οδηγιών διε̟ιστηµονικής οµοφωνίας. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε 

σε 3379 Γενικούς Ιατρούς στη ∆ανία  και συµ̟ληρώθηκε α̟ό το 75,1%. Το 47,2% των 

Γενικών Ιατρών  είχαν καλή διαγνωστική ικανότητα  για την άνοια, και έτειναν να  

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: έκαναν τα συνηθισµένα follow-up για τους  
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ασθενείς µε άνοια( OR 2,4), ήταν διατεθειµένοι να δηλώσουν ότι όλοι οι ασθενείς µε 

άνοια θα έ̟ρε̟ε να υ̟οβληθούν σε διαγνωστική εκτίµηση(OR 2,0),θεώρησαν ότι οι 

Γενικοί Ιατροί θα έ̟ρε̟ε να ̟αίζουν τον µεγαλύτερο ρόλο στην διαγνωστική 

δοκιµασία(OR 1,7). Το φύλο, οι στάσεις στην ανά̟τυξη κατευθυντήριων οδηγιών και 

η ικανότητα να ̟αρα̟έµ̟ονται οι ασθενείς στους ειδικούς, δεν ήταν σηµαντικά. 

Συµ̟εραίνεται ότι η ̟ροηγούµενη α̟ρόθυµη στάση των Γενικών Ιατρών είναι τώρα 

̟ερισσότερο θετική. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό, δεν γίνεται αναφορά στα 

ψυχοµετρικά του χαρακτηριστικά. Ε̟ι̟λέον, αναφέρεται µόνο στη διαγνωστική 

ικανότητα των Γενικών Ιατρών και όχι στην αντιµετώ̟ιση της νόσου. 

 

     Οι  Downs και συν (1996) κατασκεύασαν ένα ερωτηµατολόγιο ̟ου α̟οτελείται 

α̟ό ανοιχτές-κλειστές ερωτήσεις, ̟ου εξετάζουν διάφορους τοµείς, ό̟ως εάν οι 

Γενικοί Ιατροί έχουν δυσκολίες να θέσουν τη διάγνωση της νόσου, να ανακοινώσουν  

αν ̟αρα̟έµ̟ουν τα ̟εριστατικά στον Νευρολόγο. Το συγκεκριµένο εργαλείο 

α̟ορρίφθηκε, γιατί είναι ̟αλιό και χρησιµο̟οιεί ̟οιοτικές µεθόδους έρευνας, µε το 

α̟οτέλεσµα στον ασθενή, εάν οι Γενικοί Ιατροί δίνουν εργαστηριακές εξετάσεις ή 

συνεντεύξεις των Γενικών Ιατρών.(Downs, M.G. & Rae, C. (1996). General 

practitioners’approach to establishing and sharing a diagnosis of dementia. 

Liverpool, Paper presented to the British Society for Gerontology.) 

 

      Οι Cahill και συν(2006) δηµιούργησαν ένα ερωτηµατολόγιο για να διερευνήσουν 

τις στάσεις και τις ̟ρακτικές των Γενικών Ιατρών στην Ιρλανδία, σε σχέση µε την 

ανίχνευση και τη διάγνωση της άνοιας, καθώς και την ανακοίνωση της ύ̟αρξης της 

νόσου στους ασθενείς. Α̟ό την Εθνική βάση  της Ιρλανδίας, ε̟ιλέχθηκε ένα τυχαίο 

δείγµα 600 Γενικών Ιατρών. Τα α̟οτελέσµατα ήταν ότι οι Γενικοί Ιατροί στην 

Ιρλανδία, συναντούν δυσκολίες στη διάγνωση και την ανακοίνωση της νόσου στους 

ασθενείς µε άνοια. Συµ̟εραίνεται ότι υ̟άρχει ε̟είγουσα ανάγκη στην Ιρλανδία για 

την ανά̟τυξη µιας ̟ιο ενεργής και συστηµατικής ̟ροσέγγισης στην εκ̟αίδευση των 

Γενικών Ιατρών στη φροντίδα της άνοιας. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο,  
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α̟ορρίφθηκε για χρήση στη δική µας µελέτη, διότι α̟οτελείται α̟ό συνδυασµό 

ανοικτού-κλειστού τύ̟ου ερωτήσεων και άλλων ̟ου χρησιµο̟οιούν  Linkert scale, 

και το ̟εριεχόµενο αυτών δεν καλύ̟τει ακριβώς τα δικά µας ερευνητικά ερωτήµατα. 

Ε̟ίσης, ένα βασικό µειονέκτηµα του ερωτηµατολογίου, είναι ότι διερευνά τις 

α̟όψεις των Γενικών Ιατρών για τη διαγνωστική τους συµ̟εριφορά ενώ εµείς 

χρειαζόµαστε ερωτήσεις ̟ου να αναδεικνύουν τις ̟ραγµατικές γνώσεις τους ̟άνω 

στη νόσο. 

   

 

1.9 Σκο̟ός έρευνας 

 

   Σκο̟ός της ̟αρούσας µελέτης είναι η ανά̟τυξη ενός εργαλείου  µε σκο̟ό την 

εκτίµηση της ικανότητας των Γενικών Ιατρών στην Ελλάδα στην  έγκαιρη διάγνωση 

και αντιµετώ̟ιση της άνοιας  στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

Πιο συγκεκριµένα οι αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης θα µ̟ορούσαν να 

συνοψιστούν στους ̟αρακάτω:  

  

1.Συστηµατική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας µε σκο̟ό την εντό̟ιση 

αξιό̟ιστων εργαλείων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, ̟ου έχουν χρησιµο̟οιηθεί 

για την εκτίµηση της ικανότητας των Γενικών Ιατρών στην έγκαιρη διάγνωση και 

αντιµετώ̟ιση της άνοιας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

2.  Μετάφραση και  στάθµιση του ̟ιο αξιό̟ιστου ερωτηµατολογίου για να 

χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους Έλληνες Γενικούς Ιατρούς. 

3. Πιλοτική εφαρµογή αυτού του ερωτηµατολογίου σε ε̟ιλεγµένο δείγµα Γενικών 

Ιατρών των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων της Κρήτης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 

2.1 Ερωτηµατολόγιο 
 
  2.1.1 Αναζήτηση  κατάλληλου ερωτηµατολογίου 
 
 
      Η Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer (Alzheimer Disease Knowledge Scale) 

θεωρήθηκε ως το ̟λέον κατάλληλο ερωτηµατολόγιο για το σκο̟ό αυτής της έρευνας 

και ε̟ιλέχτηκε µετά  α̟ό συστηµατική αναζήτηση της ∆ιεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

Τα κριτήρια µε βάση τα ο̟οία ε̟ιλέχτηκε το ερωτηµατολόγιο ήταν τα εξής:  
 

 • Σύντοµη και ̟ρόσφατη έκδοση (της τελευταίας 5ετίας) 

 • Ερωτηµατολόγια σταθµισµένα στην αγγλική γλώσσα 

 •Να είναι κατάλληλα για ε̟αγγελµατίες υγείας ̟ου ασχολούνται µε την άνοια στην 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

 • Να έχει κατάλληλα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά 

 • Να είναι σχετικό µε τη  διαγνωστική ικανότητα και την ικανότητα αντιµετώ̟ισης 

της άνοιας α̟ό τους Γενικούς Ιατρούς. 

 

 
2.1.2 Περιγραφή ε̟ιλεγµένου ερωτηµατολογίου 
 
      Το ερωτηµατολόγιο Τhe Alzheimer Disease Knowledge Scale θεωρήθηκε ως το 

̟λέον κατάλληλο ερωτηµατολόγιο για τη µελέτη µας. Κατασκευαστής του είναι ο 

Brian Carpenter, ̟ου ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, Πανε̟ιστήµιο St Louis, 

Washington. Είναι ̟ρόσφατο ερωτηµατολόγιο. Κατασκευάστηκε το 2009 και µ̟ορεί 

να χρησιµο̟οιηθεί για να εκτιµήσει τη γνώση για τη νόσο Alzheimer στο κοινό, 

στους ασθενείς, στους φροντιστές και σε ε̟αγγελµατίες υγείας. Το Alzheimer Disease 

Knowledge Scale έχει ικανο̟οιητικά ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά. Α̟οτελείται α̟ό 

30 ερωτήσεις, ̟ου συµ̟ληρώνονται α̟ό τους ίδιους τους συµµετέχοντες Χρειάζεται 

̟ερί̟ου  5-10  λε̟τά  για  να  συµ̟ληρωθεί.  Για  κάθε  ερώτηση,  συµ̟ληρώνεται    η  
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α̟άντηση σωστό ή λάθος και χωρίζεται σε ε̟ιµέρους θεµατικές ενότητες, όχι όµως 

και υ̟οκατηγορίες, ̟ου καλύ̟τουν ̟αράγοντες κινδύνου, εκτίµηση και διάγνωση, 

συµ̟τώµατα, ̟ορεία, ε̟ίδραση στη ζωή, φροντίδα και  διαχείριση της θερα̟είας. Η 

κάθε σωστή α̟άντηση βαθµολογείται µε 1 βαθµό µε άριστα το 30. Οι δύο εκδοχές του 

ερωτηµατολογίου, η ̟ρωτότυ̟η στα Αγγλικά και η Ελληνική, ̟αρουσιάζονται στο 

Παράρτηµα Α. 

 
 
2.2 ∆ιαδικασία µετάφρασης 
 
  
  2.2.1 Άδειες µετάφρασης 
 
 
       Ο κατασκευαστής του Alzheimer Disease Knowledge Scale µε τις 30 ερωτήσεις, 

Κος Brian Carpenter, Ψυχολόγος στο Πανε̟ιστήµιο της Washington στο St Louis,  

ενηµερώθηκε αναλυτικά για το σκο̟ό αυτής της έρευνας µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και ζητήθηκε η γρα̟τή συγκατάθεσή του για τη µετάφραση και 

στάθµισή της κλίµακας στην Ελληνική Γλώσσα.  Η άδεια  δόθηκε ηλεκτρονικά στις 6 

Ιανουαρίου 2010 ( Παράρτηµα Γ). Η µόνη ̟αράκληση του Κου Carpenter, ήταν όταν 

ολοκληρωθεί η έρευνα, να του α̟οστείλουµε ένα αντίγραφο α̟ό τη µεταφρασµένη 

στα Ελληνικά έκδοση του ερωτηµατολογίου. Η ̟ρωτότυ̟η στα Αγγλικά και η 

Ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου ̟αρουσιάζονται στο Παράρτηµα A,. 

        
 
  2.2.2 Μετάφραση  στην Ελληνική γλώσσα 
 

     Η διαδικασία µετάφρασης του Alzheimer Disease Knowledge Scale στα Ελληνικά, 

άρχισε έ̟ειτα α̟ό την εξασφάλιση άδειας µετάφρασης α̟ό τον κατασκευαστή του 

ερωτηµατολογίου, Κο Brian Carpenter, και διήρκεσε 1 µήνα, α̟ό 10 Ιανουαρίου-10 

Φεβρουαρίου 2010. Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του 

Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, έλαβε την έγκριση να ̟ροχωρήσει στην µετάφραση και 

στάθµιση του ερωτηµατολογίου α̟οκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς σκο̟ούς. 

( Παράρτηµα  Γ). 

 

21 



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

  
                                                   Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 
 

   

 

 

      Η διαδικασία της µετάφρασης του ερωτηµατολογίου στην Ελληνική γλώσσα, 

έγινε σύµφωνα µε την ̟ροτεινόµενη διαδικασία α̟ό την «Trust Scientific Advisory 

Committee» SAC(MAPI Research Institute 2002 και Medical Outcomes Trust Bulletin 

1997). 

      Η  διαδικασία µετάφρασης, ό̟ως ̟ροτείνεται α̟ό τις ̟αρα̟άνω Συµβουλευτικές 

Ε̟ιστηµονικές  Ε̟ιτρο̟ές και ακολουθείται α̟ό την Κλινική Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής, βασίζεται σε κά̟οια ελάχιστα κριτήρια. Σύµφωνα µε αυτά, 

δύο ανεξάρτητοι και δίγλωσσοι ε̟αγγελµατίες υγείας εργάστηκαν για την ̟ρος τα 

εµ̟ρός µετάφραση (forward translation). Στη συνέχεια, ακολούθησε η µέθοδος της 

αναφοράς «συµφιλίωσης» (reconsiliation report), ̟ου είναι η διαδικασία  

εναρµόνισης των δύο µεταφράσεων α̟ό έναν δίγλωσσο ε̟αγγελµατία υγείας µε 

µητρική γλώσσα τα Ελληνικά, ̟ου διευκολύνει την διαδικασία συµφωνίας 

̟ροκειµένου να ̟ροκύψει η τελική συµφωνηθείσα εκδοχή. Η τελευταία, 

µεταφράστηκε ξανά στην Αγγλική γλώσσα (backward translation) α̟ό ένα δίγλωσσο 

άτοµο ̟ου είχε σαν µητρική γλώσσα την Αγγλική και δεν γνώριζε την αυθεντική 

εκδοχή του ερωτηµατολογίου. Η ̟ρος τα ̟ίσω µετάφραση στάλθηκε στον 

κατασκευαστή του ερωτηµατολογίου για σχόλια και ̟αρατηρήσεις, τα ο̟οία, ό̟ου 

̟ροέκυψαν, λήφθηκαν υ̟όψη και ενσωµατώθηκαν στην τελική έκδοση του 

Alzheimer Disease Knowledge Scale στα Ελληνικά.  

 

  2.2.3∆ιαδικασία γνωστικής ανασκό̟ησης 

 

       Έ̟ειτα, ακολούθησε η διαδικασία γνωστικής ανασκό̟ησης ( cognitive debriefing 

process) ̟ου αφορούσε τον ̟ρο έλεγχο( pre-test) του µεταφρασµένου 

ερωτηµατολογίου σε ένα µικρό αριθµό Γενικών Ιατρών(8), ̟ου εργάζονται σε Κέντρα 

Υγείας της Κρήτης. Πρόκειται για µια εν τω βάθει συνέντευξη των Γενικών Ιατρών 

σχετικά µε την κατανόηση του ερωτηµατολογίου. Ο σκο̟ός αυτής της διαδικασίας 

είναι η α̟οκάλυψη γλωσσικών ̟ροβληµάτων, ακατάλληλων ερωτήσεων, 

εναλλακτικών µετάφρασης και η εκτίµηση του ε̟ί̟εδου κατανόησης των ερωτήσεων 

α̟ό τους συµµετέχοντες Γενικούς Ιατρούς. Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκε α̟ό τους  
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συµµετέχοντες να α̟αντήσουν εάν µ̟όρεσαν να συµ̟ληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

χωρίς βοήθεια, εάν το ̟εριεχόµενο των ερωτήσεων τους φάνηκε σχετικό µε τη δική 

τους κλινική ̟ράξη και τη γενική τους εντύ̟ωση για τη σαφήνεια των ερωτήσεων. Οι 

α̟αντήσεις αφορούσαν κάθε µία ερώτηση ξεχωριστά και τους ζητήθηκε να 

̟ροτείνουν εναλλακτικές ̟ροτάσεις διατύ̟ωσης, ό̟ου το έκριναν α̟αραίτητο. Στη 

συνέχεια, διαµορφώθηκε  ένα κείµενο ̟ου στάλθηκε στον κατασκευαστή του 

ερωτηµατολογίου για σχόλια και ̟αρατηρήσεις. Η διαδικασία γνωστικής 

ανασκό̟ησης διήρκεσε 1 µήνα (15 Μαρτίου- 15 Α̟ριλίου 2010). 

 
 
2.3 ∆ιαδικασία στάθµισης 
 
 
  2.3.1 Τό̟ος και χρόνος διεξαγωγής της µελέτης, δειγµατοληψία και ̟ληθυσµός 
αναφοράς 
 
 
     Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε  112 ε̟ιλεγµένους Γενικούς Ιατρούς των Κέντρων 

Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων της Κρήτης και στους Ειδικευµένους Ιδιώτες 

Γενικούς Ιατρούς της Κρήτης , α̟ό 20Α̟ρίλιου έως 5 Μάΐου του 2010 (τυχαία 

δειγµατοληψία). Το µέγεθος του δείγµατος υ̟ολογίστηκε µετά α̟ό υ̟ολογισµό της 

ισχύος της µελέτης(p=0,8), του λάθους Τύ̟ου Ι(=0,05) και Τύ̟ου ΙΙ(=0,20). Mε τη 

χρήση ειδικού ̟ίνακα, ̟ου λαµβάνει υ̟όψη του όλες τις ̟αρα̟άνω ̟αραµέτρους, 

καθώς και του ̟ληθυσµού της µελέτης (n=160), το δείγµα υ̟ολογίστηκε σε n=112 

άτοµα. 

    Τα κριτήρια ένταξης των συµµετεχόντων Γενικών Ιατρών στη µελέτη, ήταν τα 

ακόλουθα: 

1.Να είναι ειδικευµένοι Γενικοί Ιατροί 

2.Να είναι άριστοι γνώστες της Ελληνικής γλώσσας 

3. Να αντιµετω̟ίζουν ̟εριστατικά ασθενών µε άνοια στην καθηµερινή ̟ρακτική 

4. Να έχουν δώσει έγγραφη συγκατάθεση µετά α̟ό την ενηµέρωση ̟ου έλαβαν. 

 
  2.3..2 Συλλογή δεδοµένων 
 
      Οι Γενικοί Ιατροί ̟ου ̟ροσεγγίστηκαν , ̟ληροφορήθηκαν για το σκο̟ό της  
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µελέτης και τη διασφάλιση του ανώνυµου της όλης διαδικασίας µέσα α̟ό τα ειδικά 

έντυ̟α Ενηµέρωσης και Συγκατάθεσης (Παράρτηµα Γ).Αφού εξασφαλίστηκε η  

έγγραφη συγκατάθεσή τους, συµ̟λήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο µε κοινωνικά και 

δηµογραφικά στοιχεία καθώς και την Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer. Για τη 

διαδικασία  ε̟αναληψιµότητας (test-retest reliability), η εκ νέου συµ̟λήρωση , 

γινόταν  4-6 εβδοµάδες µετά α̟ό την αρχική και µε αλλαγµένη τη σειρά των 

ερωτήσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συµµετέχοντες δεν θα 

α̟οµνηµονεύσουν τις α̟αντήσεις α̟ό την ̟ρώτη φορά και ότι θα έχουµε µια ̟ιο 

ρεαλιστική εκτίµηση της µεταβλητότητας (Deyo, Diehr and Patrick, 1991). 

 

2.3.3 Έλεγχος ̟οιότητας δεδοµένων 

 

Η ̟οιότητα των δεδοµένων της µελέτης εκτιµήθηκε µε τον έλεγχο της ̟ληρότητας 

των συλλεχθέντων στοιχείων, η ο̟οία θα έ̟ρε̟ε να µην υ̟ερβαίνει το 10% των 

ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. Στην ̟αρούσα µελέτη, δεν θα έ̟ρε̟ε να υ̟άρχουν 

̟ερισσότερες α̟ό 7 ανα̟άντητες ερωτήσεις ανά ερωτώµενο, γεγονός ̟ου ισχύει για 

το συνολικό δείγµα.  

 
2.3.4 Μέθοδος διαχείρισης ανα̟άντητων ερωτήσεων 

 

   Οι ανα̟άντητες ερωτήσεις δεν συµ̟εριλήφθησαν στον υ̟ολογισµό των 

α̟οτελεσµάτων.  

 
 
2.3.5 Ψυχοµετρικές ιδιότητες και στατιστική ανάλυση 

 

 
     Κάθε ψυχοµετρική κλίµακα ̟ρέ̟ει να διακρίνεται  για δύο βασικές ιδιότητές της: 

την αξιο̟ιστία (reliability) και την εγκυρότητά της. Ο Hammersley (Hammersley 

1987) υ̟οστηρίζει ότι «ένα εργαλείο είναι έγκυρο ή αληθές, εάν αντι̟ροσω̟εύει 

ε̟ακριβώς τις διαστάσεις ενός φαινοµένου  ̟ου σκο̟εύει να ̟εριγράψει, να εξηγήσει  
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ή να διαµορφώσει σε θεωρητικό ε̟ί̟εδο». Στις ̟ερισσότερες αναλύσεις, η 

εγκυρότητα σχετίζεται µε την αξιο̟ιστία (Hammersley 1987, Simco,1997). Η 

εγκυρότητα συνίσταται στο κατά ̟όσο η κλίµακα µετρά αυτό ̟ου ε̟ικαλείται ότι  

µετρά. Κατά τον Cronbach (Cronbach,1984), το βασικό κριτήριο για την ε̟ιλογή µιας 

κλίµακας είναι η εγκυρότητά της. 

      Η εγκυρότητα των ψυχοµετρικών κλιµάκων ̟ρωτοεµφανίστηκε ως όρος µετά την 

̟ρωτοβουλία της Ε̟ιτρο̟ής του Αµερικάνικου Συνδέσµου Ψυχολόγων APA(1950-

1954) να ̟ροσδιορίσει ̟οια χαρακτηριστικά θα έ̟ρε̟ε να αξιολογηθούν ̟ριν 

δηµοσιευτεί µια κλίµακα. Έτσι ̟ροέβη σε συστάσεις, ̟ροσδιορίζοντας  4 

διαφορετικούς τύ̟ους εγκυρότητας, µε ̟ροεξάρχουσα την εγκυρότητα δοµής 

(construct validity)(Anastasi, 1950). Αυτοί οι 4 τύ̟οι εγκυρότητας είναι: 

 

   •Η ̟ροβλε̟τική ή ̟ρογνωστική εγκυρότητα (predictive validity) 

   •Η συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity) 

   •Η εγκυρότητα ̟εριεχοµένου (content validity) 

   • Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) 

 

Προβλε̟τική εγκυρότητα (predictive validity): µια κλίµακα διακρίνεται για την 

̟ροβλε̟τική της εγκυρότητα στο βαθµό ̟ου είναι σε θέση να ̟ροβλέψει µελλοντικές 

̟αραµέτρους, ̟ου α̟οτελούν ειδο̟οιά χαρακτηριστικά της σηµερινής 

εννοιολογικής κατασκευής. 

 

Συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity): µια κλίµακα διακρίνεται για την 

συντρέχουσα εγκυρότητά της όταν οι τιµές της(score) διαφορο̟οιούνται ̟ρος την 

αναµενόµενη κατεύθυνση µεταξύ οµάδων ατόµων, οι ο̟οίες αντικειµενικά 

διαφέρουν ως ̟ρος την αξιολογούµενη εννοιολογική κατασκευή. 

 

Εγκυρότητα ̟εριεχοµένου(content validity): µια κλίµακα διακρίνεται για την 

εγκυρότητα του ̟εριεχοµένου του, όταν α̟αντά στην ερώτηση «οι ερωτήσεις του 

µέσου καλύ̟τουν το εύρος του ̟εριεχοµένου της εννοιολογικής κατασκευής ̟ου  
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υ̟οστηρίζουν;» Αυτό ε̟ιτυγχάνεται στα αρχικά στάδια σχεδιασµού της έρευνας, µε  

την ανασκό̟ηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την ̟οιοτική έρευνα των ατόµων ̟ου 

αφορά και την ανάλυση των α̟όψεων των ειδικών στο θέµα. 

 

Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής( construct validity) 

Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής µιας κλίµακας αντικατο̟τρίζει ̟όσο 

καλά κά̟οιος α̟οτύ̟ωσε τις ιδέες του ή τη θεωρία του σε µια κλίµακα. .( Carmines, 

1979). 

 

Αξιο̟ιστία 

     H αξιο̟ιστία µιας κλίµακας (reliability) αναφέρεται στην ιδιότητα ενός 

ερωτηµατολογίου να λαµβάνει α̟αντήσεις όταν αυτό συµ̟ληρώνεται σε 

διαφορετικούς χρόνους (reproducibility), καθώς και στον βαθµό βεβαιότητας ̟ου 

µας δίνει ότι όλα τα στοιχεία (ερωτήσεις) καλύ̟τουν το ίδιο θεµατικό αντικείµενο 

(βαθµός οµογένειας – internal consistency).Υ̟άρχουν διάφορα είδη αξιο̟ιστίας µιας  

κλίµακας. Ένα α̟ό αυτά είναι η αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων(test- retest 

reliability). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, ε̟αναλαµβάνουµε την ίδια δοκιµασία στα 

ίδια άτοµα, κάτω α̟ό τις ίδιες συνθήκες και ακολούθως αναζητούµε συσχέτιση 

ανάµεσα στα α̟οτελέσµατα. Συνήθως, όσο µικρότερος είναι ο χρόνος ̟ου µεσολαβεί 

για τη δεύτερη µέτρηση, τόσο ισχυρή είναι η συσχέτιση. 

 

    Η µέση βαθµολογία, η τυ̟ική α̟όκλιση και το ̟οσοστό των ανα̟άντητων 

ερωτήσεων υ̟ολογίστηκαν σε ε̟ί̟εδο ερώτησης και για τις δύο εφαρµογές του 

ερωτηµατολογίου µας. 

 

    Η αξιο̟ιστία του ερωτηµατολογίου µας εκτιµήθηκε µέσω της εσωτερικής συνέ̟ειας 

(internal consistency) και της αξιο̟ιστίας ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων (test-retest 

reliability) ως εξής: 

   

  Η εσωτερική συνέ̟εια αξιολογεί το βαθµό στον ο̟οίο οι ερωτήσεις ̟ου  
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συγκροτούν µια κλίµακα µετρούν την ίδια έννοια. Υ̟ολογίστηκε µέσω του  

συντελεστή Cronbach alpha, ̟ου αναφέρεται κατά κόρον στη βιβλιογραφία ερευνών, 

ό̟ου ουσιαστικά εκτιµά το βαθµό συσχέτισης µεταξύ των ερωτήσεων του εργαλείου. 

Τιµές µεγαλύτερες ή ̟λησιέστερες στο  0.7 θα χαρακτηρίζονταν ως α̟οδεκτές 

(DeVellis, 1991).Ο Nunnaly ε̟ίσης υ̟οστηρίζει  ότι ένας συντελεστής εσωτερικής 

συνάφειας Cronbach a µεταξύ 0,5 και 0,6 είναι αρκετός στα αρχικά στάδια µιας 

µελέτης (Nunnaly, 1979). 

  

    Ε̟ίσης, υ̟ολογίστηκε η εσωτερική συνέ̟εια για κάθε ερώτηση του ΑDKS  (item  

internal consistency) ελέγχοντας τη συσχέτιση µεταξύ ερώτησης και υ̟ολογισθείσας 

βαθµολογίας α̟ό τις υ̟όλοι̟ες  ερωτήσεις της κλίµακας (item-scale correlation). 

 

    Η αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων (ε̟αναληψιµότητα / repeatability) είναι η 

ικανότητα ενός εργαλείου να ̟αράγει όµοια α̟οτελέσµατα σε ε̟αναλαµβανόµενες 

εφαρµογές. Η αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων υ̟ολογίστηκε 

χρησιµο̟οιώντας τον Συντελεστή Ενδοταξικής Συσχέτισης ICC (Intraclass 

Correlation Coefficient). Αυτή η µέθοδος είναι α̟οδεκτή ως ̟ιο κατάλληλη α̟ό τον 

συντελεστή Pearson για την ̟οσοτικο̟οίηση της ε̟αναληψιµότητας (Kramer et 

Feinstein, 1981). Το µέγεθος δείγµατος για την ε̟ανεξέταση εκτιµήθηκε σύµφωνα µε 

µία µέθοδο ̟ου ανα̟τύχθηκε για να υ̟ολογίζει τον α̟αιτούµενο αριθµό ατόµων 

για µία µελέτη αξιο̟ιστίας (Walter, Eliasziw et Donner, 1998). Οι ̟αράµετροι 

σχετικά µε την ̟ιθανότητα για λάθος Τύ̟ου (α) και λάθος Τύ̟ου (β) ορίστηκαν 

αντίστοιχα ως α = 0,05 και β = 0,20. Ο ICC = 0,8-0,9 ορίστηκε ως το ελάχιστο 

α̟οδεκτό ε̟ί̟εδο αυτού του είδους αξιο̟ιστίας.( Nunnaly και Bernstein 1994). 

      Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) είναι η ικανότητα 

ενός εργαλείου να καταγράφει µια έννοια και εκτιµήθηκε µέσω ∆ιερευνητικής 

Ανάλυσης Παραγόντων  (Bowling, 2002). 

 

      Η ̟αραγοντική ανάλυση(factor analysis) σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη  
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συνδιακύµανση µιας οµάδας µεταβλητών και να ερµηνεύσει τις συσχετίσεις ανάµεσα 

σε αυτές τις µεταβλητές , οµαδο̟οιώντας τους σε ̟αράγοντες.  

    

     Ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και ο έλεγχος «σφαιρικότητας» του Bartlett  

χρησιµο̟οιήθηκαν για την καταλληλότητα των δεδοµένων στην εφαρµογή της 

µεθόδου. Υψηλές τιµές (>0.5) του KMO υ̟οδεικνύουν την καταλληλότητα της 

̟αραγοντικής ανάλυσης (Kline, 1994; Malhotra, 1996). 

    

     Για την ε̟ιλογή του αριθµού των ̟αραγόντων ̟ρωταρχικό κριτήριο τέθηκε αυτό 

των "ιδιοτιµών"  (eigenvalue of >1.0), καθώς έχει υιοθετηθεί ως την κύρια µέθοδο για 

εξεγωγή ̟αραγόντων. Συνήθως οδηγεί σε µεγάλο αριθµό ̟αραγόντων και δυσνόητες 

δοµές, το γράφηµα των ιδιοτιµών ̟ρος τον αριθµό των ̟αραγόντων (scree plot) 

καθώς και η ε̟εξηγηµατικότητα ελήφθησαν ε̟ίσης υ̟όψη. 

   

   Ε̟ι̟λέον,  εφαρµόστηκε  στρέψη  των  αξόνων  µε  τη  µέθοδο  Varimax  για   την  

ευκολότερη ερµηνεία των ̟αραγόντων. Οι ερωτήσεις µε ε̟ιβάρυνση ̟αραγόντων 

(factor-loadings) >0.30 θεωρήθηκαν ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στον κάθε 

̟αράγοντα (Hair et al, 1998). Τέλος, µοντέλα µε ̟αράγοντες µε λιγότερες α̟ό τρεις 

ερωτήσεις εξαιρέθηκαν  . 

 

   Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής εξετάστηκε µέσω της συσχέτισής τους µε 

τη συνολική κλίµακα και α̟ορρίφθηκαν όσες είχαν συντελεστή συσχέτισης 

µικρότερο α̟ό 0.20.   

     Όλες οι αναλύσεις έγιναν µε το στατιστικό ̟ακέτο SPSS 15. 

 
 
2.3.6 ∆εοντολογία 
 
 
 Η µελέτη εγκρίθηκε α̟ό την Ε̟ιστηµονική Ε̟ιτρο̟ή και το ∆ιοικητή του 

Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου (Παράρτηµα Γ) .Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

Γενικοί Ιατροί ενηµερώθηκαν για το σκο̟ό της έρευνας και έδωσαν τη γρα̟τή 

συγκατάθεσή τους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
   3.1 Α̟οτελέσµατα αναζήτησης και διαδικασία µετάφρασης του  
         κατάλληλου ερωτηµατολογίου  
 
 
Η ε̟ιλογή του ερωτηµατολογίου έγινε µε συστηµατική ανασκό̟ηση της 

βιβλιογραφίας στις εξής ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων: PubMed, SCOPUS, ISI Web 

of Science, Cochrane Library, ό̟ως ε̟ίσης και στο JAMA, BMJ, σε ̟εριοδικά 

Γηριατρικής και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, µέσω των ιστοσελίδων τους, στις 

ιστοσελίδες της Ελληνικής Ευρω̟αϊκής και ∆ιεθνούς Εταιρείας Alzheimer και 

συναφών διαταραχών, στην  New York Academy of Medicine , για την εντό̟ιση 

αδηµοσίευτων µελετών, και σε ειδικές ιστοσελίδες ερωτηµατολογίων, ό̟ως του  Mapi 

Research Institute. 

Οι λέξεις-κλειδιά ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν ήταν: 

• Στην Ελληνική γλώσσα: άνοια, νόσος Αλτσχάϊµερ, Γενικοί Ιατροί, Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, ερωτηµατολόγια, διάγνωση, αντιµετώ̟ιση, δεξιότητες, γνώσεις, 

ικανότητες, ανάγκες, εκ̟αίδευση,  ̟αρεµβάσεις, 

• Στην Αγγλική γλώσσα: dementia, Alzheimer’s disease, general practitioners, 

primary care, surveys,tools, questionnaires, diagnosis, management, skills, 

knowledge, needs, education, training, interventions. 

  Α̟ό τα άρθρα τα ο̟οία βρέθηκαν (6465) , έγινε αναγνώριση των ερωτηµατολογίων 

̟ου χρησιµο̟οιούνται  α̟ό τους  ε̟αγγελµατίες υγείας ̟ου ασχολούνται µε την 

άνοια στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (κριτήριο 3). Βρέθηκαν συνολικά 54 

µελέτες µε ερωτηµατολόγια ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην ΠΦΥ. Στη συνέχεια, 

α̟οκλείστηκαν τα ερωτηµατολόγια ̟ου δεν ήταν γραµµένα στην Αγγλική 

γλώσσα(κριτήριο 2). Α̟ό τα 50 ερωτηµατολόγια ̟ου έµειναν , τα 33 α̟οκλείστηκαν  

γιατί δεν ήταν σχετικά µε τη διαγνωστική ικανότητα των Γενικών Ιατρών στην 

άνοια(κριτήριο 5), ενώ α̟ό τα ενα̟οµείναντα 27 ερωτηµατολόγια, τα 24  

α̟οκλείστηκαν γιατί δεν είχαν ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά( κριτήριο 4). Στο τέλος, 
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α̟έµειναν 3 ερωτηµατολόγια µε ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά (̟ίνακας 1, 

Παράρτηµα 2), α̟ό τα ο̟οία τα 2 α̟οκλείστηκαν, γιατί δεν ήταν σύντοµα και 

̟ρόσφατα( κριτήριο 1). Τα α̟οτελέσµατα της αναζήτησης, ̟αρατίθενται στον 

̟ίνακα 2( Παράρτηµα Β)  

   

  Το ερωτηµατολόγιο ̟ου τελικά ε̟ιλέχθηκε, γιατί εκ̟λήρωνε όλα τα κριτήρια της 

µελέτης, ήταν το ερωτηµατολόγιο Alzheimer Disease Knowledge Scale, του Brian 

Carpenter και των συνεργατών του( Carpenter, 2009). 

 
     Η διαδικασία µετάφρασης του ερωτηµατολογίου, έγινε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

̟ου τέθηκαν και ̟αρατίθενται στην ενότητα της µεθοδολογίας, και είναι τα 

«Ελάχιστα Κριτήρια Μετάφρασης¨» (Minimal Translation Criteria,Μapi Research 

Institute,2002). Έγινε ̟ροσ̟άθεια να διατηρηθούν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά 

του ερωτηµατολογίου κατά τη µεταφορά του στην Ελληνική γλώσσα, κάνοντας όµως 

όλες τις α̟αραίτητες αλλαγές ̟ροκειµένου να γίνει ̟ροσαρµογή στην ελληνική 

̟ραγµατικότητα. Τα δύο άτοµα ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν την 1o και την 2ο ̟ρος τα 

εµ̟ρός µετάφραση (forward translation), είχαν ελάχιστες διαφορές µεταξύ τους όσον 

αφορά τα α̟οτελέσµατα της ̟ρώτης µετάφρασης, ε̟οµένως το ̟έρασµα στην 

ε̟όµενη διαδικασία, ̟ου είναι η εναρµόνιση ή συµφιλίωση( reconciliation report), 

έγινε σχετικά εύκολα και χωρίς σηµαντικές διαφωνίες. 

 

    O κατασκευαστής του ερωτηµατολογίου, Κος Brian Carpenter, έκανε µερικές 

σηµαντικές ̟αρατηρήσεις ̟ου είχαν να κάνουν µε τη διαδικασία διγλωσσικής 

µετάφρασης α̟ό τα Αγγλικά στα Ελληνικά και συγκεκριµένα µε τον τρό̟ο σύνταξης 

και α̟όδοσης εννοιών α̟ό τη µια γλώσσα στην άλλη, και οι ο̟οίες ̟αρατηρήσεις 

ενσωµατώθηκαν ̟ροκειµένου να ̟ροκύψει η τελική µετάφραση του ADKS στα 

Ελληνικά. Με τον ίδιο τρό̟ο, έγινε ενσωµάτωση των σχολίων των 8 Γενικών Ιατρών 

̟ου συµµετείχαν στη διαδικασία της γνωστικής ανασκό̟ισης (cognitive debriefing 

process). Οι ̟ροτάσεις τους ενσωµατώθηκαν κι αυτές στην δεύτερη εκδοχή του 

ερωτηµατολογίου και µε τον τρό̟ο αυτό ̟ροέκυψε η τελική εκδοχή του ADKS στην 

Ελληνική γλώσσα. 
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3.2 Α̟οτελέσµατα της ̟ολιτιστικής ̟ροσαρµογής 
 
 
    Οι 8 Γενικοί Ιατροί ̟ου συµµετείχαν σε αυτό το στάδιο της µελέτης, εργάζονται στο    

Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου. Τα βασικά δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά ήταν 

τα ακόλουθα: 1) Άνδρας, 55 ετών 2) Γυναίκα, 44 ετών 3) Άνδρας, 42 ετών, 4) Άνδρας, 

39 ετών, 5) Γυναίκα, 41 ετών 6) Άνδρας, 37 ετών 7) Άνδρας, 46 ετών 8) ) Άνδρας, 51 

ετών. ∆ε δόθηκε καµία διευκρίνιση στους συµµετέχοντες Γενικούς Ιατρούς για το 

̟εριεχόµενο και τη σηµασία των ερωτήσεων. Κανείς α̟ό τους 8 συµµετέχοντες 

Ιατρούς δεν ανέφερε ̟ροβλήµατα µε την κατανόηση του ερωτηµατολογίου 

συνολικά. Οι ̟αρατηρήσεις τους ε̟ικεντρώθηκαν κυρίως σε συγκεκριµένες λέξεις 

̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και λιγότερο στην κατανόηση των ερωτήσεων. Σαν ένα 

γενικό σχόλιο, το ερωτηµατολόγιο τους φάνηκε εύκολο και κατανοητό. Οι ̟ροτάσεις 

των Γενικών Ιατρών, ενσωµατώθηκαν στην δεύτερη εκδοχή του ερωτηµατολογίου 

και µε τον τρό̟ο αυτό διαµορφώθηκε η τελική Κλίµακα Γνώσης της νόσου 

Alzheimer, ̟ου ̟αρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α 

 
 
  3.3 Κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων Γενικών 
Ιατρών 
 
 

    Το δείγµα µας α̟οτελείτο α̟ό 112 άτοµα, εκ των ο̟οίων τα 69(61,6) ήταν άνδρες 

και τα 43(38,4) γυναίκες. Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν τα 42,56 έτη. Όσον 

αφορά τον µετα̟τυχιακό τίτλο σ̟ουδών, µόνο ένα 6,3%(n=7) α̟άντησε ότι έχει 

α̟οκτήσει µετα̟τυχιακό και ένα 4,5% διδακτορικό(n=5). Το 95,5%(n=107) έχει την  

Ελληνική Υ̟ηκοότητα και εργάζεται στο ΕΣΥ. Στην ερώτηση ̟όσα έτη εξασκείτε το 

ιατρικό ε̟άγγελµα οι α̟αντήσεις κυµαίνονταν α̟ό 2 έως 30 έτη, µε µέσο όρο 12,21 

έτη, ενώ κατά µέσο όρο  7,61%έτη έχουν ̟εράσει α̟ό τη λήψη της Ειδικότητας της 

Γενικής Ιατρικής. Τα Ελληνικά οµιλώνται µε άνεση α̟ό το σύνολο του 

δείγµατος(100%).Ε̟ίσης στο σύνολό τους(n=112) οι Γενικοί Ιατροί είχαν ακούσει για 

τη νόσο Alzheimer.Στην ερώτηση εάν κά̟οιος α̟ό την οικογένειά τους έ̟ασχε α̟ό 

νόσο Αλτσχάιµερ, οι α̟αντήσεις ήταν θετικές  στα εξής ̟οσοστά: 
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Μητέρα                         0,9%            

Πατέρας                        1,8% 

Σύζυγος                         0%  

Θείος/α                         4,5% 

 Πα̟̟ούς/γιαγιά        13,4% 

Ξάδερφος/η                   0% 

Αδερφός/ή                     0% 

Άλλος                              0% 

 

Το 97,3%(n=109) α̟άντησε ότι δεν είναι κύριος φροντιστής ατόµου µε νόσο 

Alzheimer, ούτε ήταν στο ̟αρελθόν σε ένα ̟οσοστό 93,8%(n=105). Το 

88,4%(n=99),έχει ̟αρακολουθήσει οµάδα στήριξης ατόµων µε Alzheimer και 

συγγενείς διαταραχές και το 54,5%(n=61) έχει ̟αρακολουθήσει κά̟οιο εκ̟αιδευτικό 

̟ρόγραµµα για τη νόσο Alzheimer και τις συγγενείς διαταραχές. Στην εργασία τους 

οι Γενικοί Ιατροί αντιµετω̟ίζουν άτοµα µε άνοια στο 100%, γνωρίζουν φροντιστές 

ατόµων µε άνοια στο 90,2% (n =101) και τους φροντίζουν σε ένα  90,2%(n =101) και 

εθελοντές ατόµων µε άνοια α̟οτελεί ένα 0,9%. 

Όσον αφορά τις ̟ηγές α̟ό τις ο̟οίες έχουν ̟άρει ̟ληροφορίες για τη νόσο 

Αλτσχάιµερ και τις συναφείς διαταραχές, είχαµε τα εξής α̟οτελέσµατα: 

 

 Οικογένεια                                                     9% 

 Φίλους                                                             0,9% 

 Άλλους ε̟αγγελµατίες υγείας                   56,3% 

 

 

 Α̟ό Εταιρείες Αλτσχάιµερ                        47,3% 

 Τηλεόραση ή ραδιόφωνο                             9,8% 

 Εφηµερίδες, ̟εριοδικά                                30,4% 

 MEDLINE, PubMed και άλλες βάσεις      68,8% 

    ιατρικών δεδοµένων στο Ίντερνετ 

 Α̟ό ακαδηµαικές ̟ηγές                             47,3% 
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 Α̟ό συνέδρια και σεµινάρια                     78,6% 

 Άλλες ̟ηγές                                                    1,8% 

 

 

 

3.4 Στάθµιση του ερωτηµατολογίου 
 
 
   3.4.1 Προβλε̟τική εγκυρότητα     
 
   Tα α̟οτελέσµατα στην Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer θα έ̟ρε̟ε να 

συσχετίζονται σηµαντικά µε άλλες τιµές ̟ου η γνώση σχετικά µε τη νόσο Alzheimer 

οφείλει να ̟ροβλέ̟ει. Εξετάσαµε αυτόν τον τύ̟ο εγκυρότητας υ̟ολογίζοντας τον 

συντελεστή µεταξύ ε̟ίδοσης στην Κλίµακα Γνώσης και στη βαθµολόγηση της αυτό-

αναφερόµενης γνώσης για τη νόσο Alzheimer. Η ̟ρογνωστική εγκυρότητα 

(predictive validity) µε correlation=0,281,p<0,05, αναδεικνύει ότι οι ερωτώµενοι 

έχουν είναι ευαισθητο̟οιηµένοι σχετικά µε την ελλι̟ή γνώση τους ̟άνω στη νόσο 

Alzheimer. 

 

  3.4.2 Συγχρονική εγκυρότητα 
 
  
      Τα α̟οτελέσµατα στην Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer  θα έ̟ρε̟ε να είναι 

διαφορετικά ανάµεσα σε οµάδες ̟ου θεωρητικά έχουν διαφορετικό ε̟ί̟εδο γνώσης  

σχετικά µε τη νόσο Alzheimer. 

    

       Για την εκτίµηση αυτού του τύ̟ου εγκυρότητας συγκρίναµε τα α̟οτελέσµατα 

της συνολικής ε̟ίδοσης της Κλίµακας Γνώσης της νόσου Alzheimer ανάµεσα σε 

οµάδες ερωτώµενων οι ο̟οίες ̟ιθανώς είχαν διαφορετικό βαθµό γνώσης ̟άνω στη 

νόσο. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά για τη συνολική ε̟ίδοση στην Κλίµακα 

̟ροέκυψε: α. για τα έτη εξάσκησης του ιατρικού ε̟αγγέλµατος ( r= -0,203 p<0,050,) 

µε αρνητική συσχέτιση. β. για την ηλικία των Γενικών Ιατρών , ε̟ίσης µε αρνητική 

συσχέτιση , δηλ όσο ̟ιο µεγάλη η ηλικία, τόσο χαµηλότερο το συνολικό σκορ.(age r=  
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-0,305 p<0,001) γ. για τους ιατρούς ̟ου η οικογένειά τους α̟οτελεί ̟ηγή 

̟ληροφοριών για τη νόσο Alzheimer, µε αρνητική συσχέτιση (t= -3.275, p<0,001). δ. 

για τους ιατρούς ̟ου οι βάσεις δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο α̟οτελεί ̟ηγή 

̟ληροφοριών για τη νόσο, µε θετική συσχέτιση( t= 2.293, p<0,050). 

 

       3.3.3 Εσωτερική συνάφεια 
 
   Η εσωτερική συνάφεια (internal consistency), α̟οτελεί  έναν δείκτη για την 

αξιο̟ιστία του ερωτηµατολογίου στο σύνολο των ερωτηθέντων (Ν=112) και 

εκφράζεται µε τον δείκτη Cronbach’s a ̟ου βρέθηκε 0,647.  

 

     3.3.4 Ε̟αναληψιµότητα  
 
     27 Γενικοί Ιατροί (27/112 ~ 24% του συνολικού δείγµατος ) ε̟ανέλαβε τη 

συµ̟λήρωση του ADKS ̟ροκειµένου να αξιολογηθεί η αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών 

µετρήσεων(the test retest reliability).Η αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων της 

Ελληνικής εκδοχής του ADKS είναι εξαιρετική. Ο Συντελεστής Ενδοταξικής 

Συσχέτισης (Ιntraclass Correlation Coefficient, ICC) είναι α̟λά ο συντελεστής 

ανάµεσα στο άθροισµα και των 30 ερωτήσεων  σε κάθε συµπλήρωση και 

υ̟ολογίστηκε σε 1.0. Το µέσο σκορ και για τις δύο φάσεις συµπλήρωσης τα δύο 

ολοκληρώµατα ήταν 22.3 (St.D. 2.45) καθώς οι α̟αντήσεις των γ.γ. ̟ου συµµετείχαν 

ήταν ̟ανοµοιότυ̟ες. 

 
 
 
   3.3.5 ∆ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 
 
    

    Αρχικά ελέγχθηκε η καταλληλότητα των δεδοµένων για την εφαρµογή της  

̟αραγοντικής ανάλυσης. Η τιµή του κριτηρίου KMO για την ̟αρούσα µελέτη 

υ̟ολογίσθηκε 0.504, δηλαδή οριακά ̟άνω α̟ό την κρίσιµη (>0.5). Ενώ ο έλεγχος 

σφαιρικότητας του Bartlett ε̟αλήθευσε ότι η συσχέτιση µεταξύ των ερωτήσεων (inter- 

item correlations) ήταν ε̟αρκής (X2 = 659,9; df=435, p<0.0001) 
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   Η ̟αραγωντική ανάλυση εφαρµόστηκε για να εξάγει ̟ιθανούς ̟αράγοντες της 

κλίµακας ADKS στο Ελληνικό δείγµα γενικών γιατρών. Ο σκο̟ός της εφαρµογής της 

µεθόδου είναι καθαρά διερευνητικός, καθώς ο κατασκευαστής της κλίµακας συνιστά 

ότι θα ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίζεται σαν ένα ενιαίο εργαλείο και όχι ως 

βαθµολογούµενες υ̟οκλίµακες (Carpender et al, 2009). 

 

    Αρχικά, εφαρµόζοντας το ̟ρωταρχικό κριτήριο ε̟ιλογής ̟αραγόντων 

(eigenvalue>1), ̟ροέκυψε ένα µοντέλο µε 12 ̟αράγοντες (εξηγώντας το 67% της 

µεταβητότητας των α̟αντήσεων), ό̟ου ̟εριισσότερες α̟ό το 1/3 των ερωτήσεων 

είχαν υψηλή ε̟ιβάρυνση (>0,30) σε τουλάχιστον δύο ̟αράγοντες, ενώ 7 στους 12 

̟αράγοντες είχαν λιγότερες α̟ό 3 ερωτήσεις. Ε̟οµένως, το µοντέλο αυτό 

α̟ορρφθηκε ως ακατάλληλο.  

 

    Έ̟ειτα, σύµφωνα µε το διάγραµµα ιδιοτιµών (scree plot) δοκιµάστηκαν µοντέλα 

µε 5 έως 8 ̟αράγοντες. Η εσωτερική αξιο̟ιστία υ̟ολογίστηκε µέσω του συντελεστή 

Cronbach alpha για όλα τα µοντέλα υ̟ό εξέταση, µε τιµές ̟ου ήταν ̟ολύ κοντά στο 0 

και µόλις σε τρεις ̟ερι̟τώσεις ξε̟έρασε το ελάχιστο α̟οδεκτό όριο 0,6. 

 

    Α̟ό την ανάλυση των ̟αραγόντων δεν ̟ροέκυψε α̟οδεκτή λύση, καθώς η 

συσχέτιση των ερωτήσεων στους ̟αράγοντες (loadings) και το ̟εριεχόµενο αυτών, 

δεν υ̟οδεικνύουν κά̟οιο µοντέλο µε α̟λή δοµή ή  µε κά̟οιο νόηµα. Συνε̟ώς 

ε̟ιβεβαιώνονται τα α̟οτελέσµατα του κατασκευαστή για τη δοµή των κλιµάκων του 

̟ρωτότυ̟ου ερωτηµατολογίου στα Αγγλικά.(ADKS). 
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
      Η ̟αρούσα µελέτη ̟ραγµατο̟οιήθηκε έχοντας σαν σκο̟ό την στάθµιση της 

Κλίµακας  Alzheimer Disease Knowledge Scale στα Ελληνικά και  εκτιµά τις 

δεξιότητες των Γενικών Ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώ̟ιση της νόσου 

Alzheimer. Η διαδικασία της διγλωσσικής µετάφρασης της κλίµακας, οδήγησε στην 

µεταφρασµένη και σταθµισµένη στα Ελληνικά εκδοχή του, την Κλίµακα Γνώσης της 

νόσου Alzheimer. Η ̟ολιτιστική της ̟ροσαρµογή βοήθησε στην καλή εγκυρότητα 

̟εριεχοµένου του ερωτηµατολογίου. Η ̟ιλοτική εφαρµογή της κλίµακας, έγινε σε 

112 Γενικούς Ιατρούς της Κρήτης, ενώ η διαδικασία test-retest ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε 

27 Γενικους Ιατρούς ̟ου συµ̟λήρωσαν το ερωτηµατολόγιο για δεύτερη φορά, 4-6 

εβδοµάδες µετά α̟ό την ̟ρώτη, και µε αλλαγή στη σειρά των ερωτήσεων, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει α̟οµνηµόνευση των α̟αντήσεων α̟ό τους 

συµµετέχοντες Γενικούς Ιατρούς.  

   

    Α̟ό την αρχή δια̟ιστώθηκε ότι υ̟ήρχε µικρός αριθµός ανα̟άντητων 

α̟αντήσεων. Συγκεκριµένα, σε 4 ερωτηµατολόγια ̟αρατηρήθηκαν µη 

συµ̟ληρωµένες α̟αντήσεις, ̟ου αφορούσαν τις ερωτήσεις 6,12,15,και 16 και οι 

ο̟οίες δεν συµ̟εριλήφθησαν στον υ̟ολογισµό των τελικών  α̟οτελεσµάτων. 

Συνολικά, σε καµία ερώτηση το ̟οσοστό των ανα̟άντητων ερωτήσεων δεν ξε̟έρασε 

το 10% των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

  

      Όσον αφορά τα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά του ερωτηµατολογίου, η εσωτερική 

συνέ̟εια βρέθηκε αρκετή και α̟οδεκτή( Cronbach a=0,647).  To κριτήριο για την 

αξιο̟ιστία µιας κλίµακας, είναι ο δείκτης Cronbach a να είναι όσο ̟ιο κοντά γίνεται, 

ή µεγαλύτερος α̟ό 0,7( Nunally and Berstein,1978). Σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω  
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µελέτη, όταν ένα ερωτηµατολόγιο είναι καινούργιο, ό̟ως το ADKS, και δεν υ̟άρχει 

αρκετή εµ̟ειρία α̟ό τη χρήση του στην έρευνα, είναι α̟οδεκτό ένα 0,5 ή και 0,6 

στην τιµή του Cronbach a. H τιµή ε̟οµένως ̟ου βρήκαµε θεωρείται  ικανο̟οιτική.  

 

      Όσον αφορά την αξιο̟ιστία ε̟αναλη̟τικών µετρήσεων( test-retest  reliability), o 

δείκτης ΙCC(Intraclass Correlation Coefficient) υ̟ολογίστηκε σε 1,0. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι 27 Γενικοί Ιατροί ̟ου συµµετείχαν, τη δεύτερη φορά συµ̟λήρωσης του 

ερωτηµατολογίου, έδωσαν ακριβώς τις ίδιες α̟αντήσεις µε την ̟ρώτη φορά. Στο 

σηµείο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να ελεχθούν κά̟οια σηµεία στη µελέτη µας, για να 

α̟οκλείσουµε το ενδεχόµενο ότι δεν υ̟ο̟έσαµε σε µεθοδολογικά λάθη. Το χρονικό 

διάστηµα ̟ου µεσολάβησε ανάµεσα στην 1η και στη 2η φοράς συµ̟λήρωσης της 

κλίµακας, ήταν 4-6 εβδοµάδες, και θεωρείται αρκετό χρονικό διάστηµα για να 

εξαχθούν αξιό̟ιστα α̟οτελέσµατα.  Εξάλλου, στο test-retest έγινε αλλαγή και στη 

σειρά των ερωτήσεων ώστε να µην υ̟άρχει ̟ερί̟τωση α̟οµνηµόνευσης των 

α̟αντήσεων α̟ό τους συµµετέχοντες. Ελέγχθηκε ε̟ίσης ε̟ανηληµµένα  και το 

̟έρασµα των α̟αντήσεων του ερωτηµατολογίου στο SPSS 15, ε̟οµένως 

α̟οκλείστηκε η ̟ιθανότητα µεθοδολογικών λαθών. 

 

    Το α̟οτέλεσµα της ∆ιερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων, ότι δηλαδή η Κλίµακα 

Γνώσης της νόσου Alzheimer µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί µόνο σαν ενιαία κλίµακα 

και δεν µ̟ορεί να χωριστεί σε ε̟ιµέρους κατηγορίες , συµφωνεί µε τα α̟οτελέσµατα 

της Παραγοντικής Ανάλυσης του Κατασκευαστή του ADKS  Κου Carpenter και ήταν 

αναµενόµενο α̟οτέλεσµα και στη µεταφρασµένη στα Ελληνικά εκδοχή του. 

   

     Ήδη έχει αναφερθεί, ότι στην εκτίµηση της συγχρονικής εγκυρότητας, 

̟αρατηρήθηκε  στατιστικά σηµαντική διαφορά, µε αρνητική συσχέτιση, ανάµεσα 

στην συνολική ε̟ίδοση στην Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer και στην ηλικία 

Γενικών Ιατρών, ό̟ως ε̟ίσης και στα έτη άσκησης της Ιατρικής Ειδικότητας. Αυτό το 

εύρηµα µ̟ορεί να ερµηνευτεί ως εξής: Οι Γενικοί Ιατροί µε σχετικά µεγάλη ηλικία , 

έλαβαν την Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής τις ̟ροηγούµενες δεκαετίες, ό̟ου η 

εκ̟αίδευση για τη νόσο Alzheimer ήταν ελλι̟ής ή ανύ̟αρκτη. Οι νεότεροι Γενικοί  
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Ιατροί, των ο̟οίων η εκ̟αίδευση κατά την Ειδικότητα συµ̟εριλαµβάνει την άνοια 

και τη νόσο Alzheimer, ̟αρουσίασαν και υψηλότερες ε̟ιδόσεις στο συνολικό σκορ. 

Το γεγονός αυτό ε̟ισηµαίνει ότι είναι χρήσιµο και αναγκαίο ένα εκ̟αιδευτικό 

̟ρόγραµµα για την άνοια σε ε̟ί̟εδο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

 

     Γενικά,  η Κλίµακα Γνώσης της νόσου Alzheimer, είναι ένα αυτοσυµ̟ληρούµενο 

α̟ό τους Γενικούς Ιατρούς ερωτηµατολόγιο, ̟ου εκτιµά τη γνώση τoυς για τη νόσο  

Alzheimer και κατ΄ε̟έκταση αξιολογεί τις εκ̟αιδευτικές τους ανάγκες ̟άνω στη 

συγκεκριµένη νόσο. Θέλαµε το εργαλείο αυτό να έχει χρησιµότητα και εφαρµογή σε 

δοµές ΠΦΥ, ό̟ου τα ιατρεία είναι ε̟ιβαρυµένα και ο χρόνος είναι ̟ολύτιµος.  Τα 

σχόλια των Γενικών Ιατρών ̟ου συµ̟λήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ήταν   θετικά για 

την ευκολία και την  κατανόησή του. Σύµφωνα µε τους ̟ερισσότερους ιατρούς, 

χρειάστηκαν ̟ερί̟ου 10 λε̟τά α̟ό το χρόνο τους για τη συµ̟λήρωσή του. 

 

     Με την ε̟ιλογή του συγκεκριµένου εργαλείου, καλύφθηκαν τα κριτήρια ̟ου 

είχαν τεθεί στην αρχή της µελέτης. Το ερωτηµατολόγιο καλύ̟τει τη γνώση σε 

̟αράγοντες κινδύνου, εκτίµηση και διάγνωση, συµ̟τώµατα, ε̟ί̟τωση στη ζωή, 

φροντίδα, θερα̟εία και διαχείριση της νόσου. Τα α̟οτελέσµατα α̟ό τη χρήση αυτού 

του αξιό̟ιστου και χρήσιµου εργαλείου αναµένονται να είναι ̟ολύ σηµαντικά στην 

κλινική ̟ράξη στην ΠΦΥ, ό̟ου εργάζονται οι Γενικοί Ιατροί, ό̟ως ε̟ίσης και για 

την εκ̟αίδευσή τους ̟άνω σε θέµατα νόσου Alzheimer. Ε̟ι̟λέον, µακρο̟ρόθεσµα η 

χρήση του θα µ̟ορέσει να συµβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση , στην όσο καλύτερη 

και έγκαιρη θερα̟ευτική φροντίδα των ̟ασχόντων και στην ολοκληρωµένη 

φροντίδα του ̟ληθυσµού σε θέµατα άνοιας. 

 

   Συνοψίζοντας, η χρήση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου ̟ου σταθµίστηκε σε 

αυτή τη µελέτη, αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στην συλλογή α̟αραίτητης 

̟ληροφορίας και γνώσης για την εκτίµηση των αναγκών των Γενικών Ιατρών για 

την νόσο Alzheimer και στην  ανά̟τυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

φροντίδας των  ασθενών αυτών στην Περιφέρεια της Κρήτης και στην Ελλάδα 

γενικότερα. Η αξιο̟οίηση του ερευνητικού εργαλείου ̟ου σταθµίστηκε α̟ό το  
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̟αρόν έργο, και η χρησιµο̟οίησή του στο Ελληνικό ̟εριβάλλον για τις Ελληνικές 

ανάγκες θα ̟ροσφέρει ̟ρότυ̟ες µεθόδους αξιολόγησης  και θα συµβάλλει στον 

̟εραιτέρω σχεδιασµό εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων για τους Γενικούς Ιατρούς 

̟άνω στη νόσο. 
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Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά Γενικών Ιατρών 
 
 
 
1.Ποιό είναι το φύλο σας;    Άνδρας  Γυναίκα 
 
 
2. Τι ηλικία έχετε; 
 
 
3.Ποιά είναι η Ιατρική σας εκ̟αίδευση;  Α̟όφοιτος Ιατρικής Σχολής,   
  Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής;  Μετα̟τυχιακός τίτλος σ̟ουδών  ή διδακτορική 
διατριβή; 
 
 
4. Τι Εθνικότητα έχετε;  Ελληνική  Άλλη 
 
 
5.Πού εργάζεστε;       ΕΣΥ        Ιδιώτης Ιατρός     Άλλο  
 
  
6.Πόσα έτη εξασκείτε το ιατρικό  ε̟άγγελµα; 
 
 
7. Πόσα έτη έχουν ̟εράσει α̟ό τη λήψη της Ειδικότητας; 
 
 
 8. Μιλάτε µε άνεση τα Ελληνικά;  Ναι  Όχι 
 
 
Παρακάτω εµφανίζονται ερωτήσεις σχετικά µε την εµ̟ειρία σας µε τη νόσο 
Αλτσχάιµερ και αναδεικνύουν την αιτία των ̟ροβληµάτων για τη µνήµη και τη 
σκέψη 
 
 
9. Έχετε ακούσει για τη νόσο Αλτσχάιµερ; 
 
 
10. Εάν κά̟οιοι α̟ό την οικογένειά σας έ̟ασχαν α̟ό νόσο Αλτσχάιµερ, σηµειώστε 
στο σωστό τετράγωνο: 
Μητέρα 
Πατέρας 
Σύζυγος 
Θείος/α 
 Πα̟̟ούς/γιαγιά 
Ξάδερφος/η 
Αδερφός/ή 
Άλλος( ̟είτε συγκεκριµένα) 
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8. Αυτή τη στιγµή, είστε κύριος φροντιστής ατόµου µε Αλτσχάιµερ;  Ναι  Όχι 
 
 
9. Στο ̟αρελθόν, έχετε υ̟άρξει κύριος φροντιστής ατόµου µε άνοια;  Ναι   Όχι 
 
 
10.Έχετε ̟αρακολουθήσει οµάδα στήριξης ατόµων µε Αλτσχάιµερ ή συγγενείς 
διαταραχές; Ναι   Όχι 
 
 
11.  Έχετε ̟αρακολουθήσει ̟οτέ εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα για τη νόσο  Αλτσχάιµερ 
και τις συγγενείς διαταραχές; Ναι   Όχι 
 
 
12.Στην εργασία σας, αντιµετω̟ίζετε άτοµα µε άνοια;  Ναι   Όχι 
 
 
13. Αν ναι, ̟όσα άτοµα  βλέ̟ετε το µήνα; 
 
14. Στην εργασία σας, γνωρίζετε-φροντίζετε κύριους φροντιστές ατόµων µε άνοια; 
Ναι   Όχι 
 
 
15.Εαν ναι, ̟όσους φροντιστές βλέ̟ετε το µήνα; 
 
 
16. Είστε εθελοντής σε Εταιρεία Αλτσχάιµερ και συναφών διαταραχών; Ναι   
Όχι 
 
17. Α̟ό ̟οια α̟ό τις ̟αρακάτω ̟ηγές έχετε ̟άρει ̟ληροφορίες για τη νόσο 
Αλτσχάιµερ και τις συναφείς διαταραχές; 
 Οικογένεια 
 Φίλους 
 Άλλους ε̟αγγελµατίες υγείας 
 Α̟ό Εταιρείες Αλτσχάιµερ 
 Τηλεόραση ή ραδιόφωνο 
 Εφηµερίδες, ̟εριοδικά 
 MEDLINE, PubMed και άλλες βάσεις ιατρικών δεδοµένων στο Ίντερνετ 
 Α̟ό ακαδηµαικές ̟ηγές 
 Α̟ό συνέδρια και σεµινάρια 
 Άλλες ̟ηγές 
 
18.Κλίµακα αυτοεκτίµησης των γνώσεών σχετικά µε  νόσο Alzheimer και τις 
συναφείς διαταραχές 
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Σε µία κλίµακα α̟ό το 1= δεν γνωρίζω τί̟οτα µέχρι το 10= γνωρίζω ̟ολλά, 
βαθµολογήστε τον εαυτό σας ̟άνω στις γνώσεις σας για την άνοια και την νόσο 
Alzheimer. 
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Πρωτότυ̟η εκδοχή του Alzheimer Disease Knowledge Scale 

 
Alzheimer’s Disease Knowledge Scale 

 
Below are some statements about Alzheimer’s disease.  Please read each statement carefully 
and circle whether you think the statement is True or False.  If you aren’t sure of the right 
answer, make your best guess. It’s important to circle an answer for every statement, even if 
you’re not completely sure of the answer. 
 

True  False  1. People with Alzheimer’s disease are particularly prone to depression. 

True  False  2. It has been scientifically proven that mental exercise can prevent a person from 
getting Alzheimer’s disease. 

True  False  3. After symptoms of Alzheimer’s disease appear, the average life expectancy is 6 
to 12 years. 

True  False  4. When a person with Alzheimer’s disease becomes agitated, a medical 
examination might reveal other health problems that caused the agitation. 

True  False  5. People with Alzheimer’s disease do best with simple, instructions given one 
step at a time. 

True  False  6. When people with Alzheimer’s disease begin to have difficulty taking care of 
themselves, caregivers should take over right away. 

True  False  7. If a person with Alzheimer’s disease becomes alert and agitated at night, a 
good strategy is to try to make sure that the person gets plenty of physical 
activity during the day. 

True  False  8. In rare cases, people have recovered from Alzheimer’s disease. 

True  False  9. People whose Alzheimer’s disease is not yet severe can benefit from 
psychotherapy for depression and anxiety. 

True  False  10. If trouble with memory and confused thinking appears suddenly, it is likely 
due to Alzheimer’s disease. 

True  False  11. Most people with Alzheimer’s disease live in nursing homes. 

True  False  12. Poor nutrition can make the symptoms of Alzheimer’s disease worse. 

True  False  13. People in their 30s can have Alzheimer’s disease. 

True  False  14. A person with Alzheimer’s disease becomes increasingly likely to fall down as 
the disease gets worse. 

True  False  15. When people with Alzheimer’s disease repeat the same question or story 
several times, it is helpful to remind them that they are repeating themselves. 
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True  False  16. Once people have Alzheimer’s disease, they are no longer capable of making 
informed decisions about their own care. 

True  False  17. Eventually, a person with Alzheimer’s disease will need 24-hour supervision. 

True  False  18. Having high cholesterol may increase a person’s risk of developing 
Alzheimer’s disease. 

True  False  19. Tremor or shaking of the hands or arms is a common symptom in people with 
Alzheimer’s disease. 

True  False  20. Symptoms of severe depression can be mistaken for symptoms of Alzheimer’s 
disease. 

True  False  21. Alzheimer’s disease is one type of dementia. 

True  False  22. Trouble handling money or paying bills is a common early symptom of 
Alzheimer’s disease. 

True  False  23. One symptom that can occur with Alzheimer’s disease is believing that other 
people are stealing one’s things. 

True  False  24. When a person has Alzheimer’s disease, using reminder notes is a crutch that 
can contribute to decline. 

True  False  25. Prescription drugs that prevent Alzheimer’s disease are available. 

True  False  26. Having high blood pressure may increase a person’s risk of developing 
Alzheimer’s disease. 

True  False  27. Genes can only partially account for the development of Alzheimer’s disease. 

True  False  28. It is safe for people with Alzheimer’s disease to drive, as long as they have a 
companion in the car at all times. 

True  False  29. Alzheimer’s disease cannot be cured. 

True  False  30. Most people with Alzheimer’s disease remember recent events better than 
things that happened in the past. 

 
Source.  Carpenter, B.D., Balsis, S., Otilingam, P.G., Hanson, P.K., & Gatz, M.  (in press).  The 
Alzheimer’s Disease Knowledge Scale:  Development and psychometric properties.  The 
Gerontologist. 
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Ελληνική εκδοχή του Alzheimer Disease Knowledge Scale 
 

 
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 

  
Παρακάτω είναι µερικές δηλώσεις σχετικά µε τη νόσο Αλτσχάιµερ.Παρακαλώ 
διαβάστε κάθε δήλωση ̟ροσεκτικά και βάλτε κύκλο εάν νοµίζετε ότι η δήλωση είναι 
σωστή ή λάθος. Αν δεν είστε σίγουρος/η για τη σωστή α̟άντηση, κάντε την 
καλύτερή σας υ̟όθεση. Είναι σηµαντικό να βάλετε σε κύκλο µια α̟άντηση για κάθε 
δήλωση, ακόµα και αν δεν είστε α̟ολύτως σίγουρος/η για την α̟άντηση. 
 

Σωστό  Λάθος  1. Οι άνθρω̟οι µε νόσο Αλτσχάιµερ είναι ιδιαίτερα 
ε̟ιρρε̟είς στην κατάθλιψη. 

Σωστό  Λάθος  2. Έχει α̟οδειχθεί ε̟ιστηµονικά ότι η νοητική άσκηση 
µ̟ορεί να εµ̟οδίσει να άτοµο να εµφανίσει νόσο 
Αλτσχάιµερ. 

Σωστό  Λάθος  3. Μετά την εµφάνιση συµ̟τωµάτων της νόσου Αλτσχάιµερ, 
το µέσο ̟ροσδόκιµο ε̟ιβίωσης είναι 6-12 έτη. 

Σωστό  Λάθος  4. Όταν ένα άτοµο µε νόσο Αλτσχάιµερ γίνεται ανήσυχο, 
µια ιατρική εξέταση θα µ̟ορούσε να α̟οκαλύψει άλλα 
̟ροβλήµατα υγείας ̟ου ̟ροκάλεσαν την ανησυχία. 

Σωστό  Λάθος  5. Οι άνθρω̟οι µε νόσο Αλτσχάιµερ τα καταφέρνουν 
καλύτερα µε α̟λές οδηγίες ̟ου ζητούν ένα βήµα τη 
φορά. 
 

Σωστό  Λάθος  6. Όταν οι άνθρω̟οι µε νόσο Αλτσχάιµερ αρχίζουν να 
έχουν δυσκολία να φροντίσουν τον εαυτό τους, οι 
φροντιστές θα ̟ρέ̟ει να αναλάβουν τη φροντίδα τους 
άµεσα. 

Σωστό  Λάθος  7. Εάν ένα άτοµο µε ΝΑ γίνεται άγρυ̟νο και ανήσυχο τη 
νύχτα, µια καλή στρατηγική είναι να ̟ροσ̟αθήσετε να 
εξασφαλίσετε ότι το άτοµο έχει αρκετή σωµατική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της µέρας. 

Σωστό  Λάθος  8. Σε σ̟άνιες ̟ερι̟τώσεις, άνθρω̟οι έχουν αναρρώσει α̟ό 
τη νόσο Αλτσχάιµερ. 

Σωστό  Λάθος  9. Άνθρω̟οι των ο̟οίων η ΝΑ δεν είναι ακόµα σοβαρή, 
µ̟ορούν να ε̟ωφεληθούν α̟ό  ψυχοθερα̟εία για την 
κατάθλιψη και το άγχος.         

Σωστό  Λάθος  10. Εάν εµφανιστούν ξαφνικά ̟ροβλήµατα µνήµης και 
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σύγχυσης της σκέψης, είναι ̟ιθανό να οφείλονται σε ΝΑ.                   

Σωστό  Λάθος  11. Οι ̟ερισσότεροι άνθρω̟οι µε ΝΑ διαµένουν σε οίκους 
νοσηλείας. 

Σωστό  Λάθος  12. Η κακή διατροφή µ̟ορεί να ε̟ιδεινώσει τα συµ̟τώµατα 
της νόσο Αλτσχάιµερ. 

Σωστό  Λάθος  13. Οι άνθρω̟οι  στη δεκαετία των  30 µ̟ορεί να έχουν νόσο 
Αλτσχάιµερ.                                    

Σωστό  Λάθος  14. Ένα άτοµο µε ΝΑ έχει αυξανόµενη ̟ιθανότητα να έχει 
̟τώσεις καθώς η νόσος ε̟ιδεινώνεται.  

Σωστό  Λάθος   15. Όταν οι άνθρω̟οι µε νόσο Αλτσχάιµερ ε̟αναλαµβάνουν 
την ίδια ερώτηση ή ιστορία ̟ολλές φορές είναι χρήσιµο 
να τους υ̟ενθυµίζουµε ότι ε̟αναλαµβάνονται. 

Σωστό   Λάθος   16. Όταν οι άνθρω̟οι έχουν νόσο Αλτσχάιµερ, δεν είναι 
̟λέον ικανοί να λάβουν λογικές α̟οφάσεις σχετικά µε τη 
φροντίδα τους.                     

Σωστό   Λάθος   17. Στα τελικά στάδια, ένα άτοµο µε νόσο Αλτσχάιµερ θα 
χρειαστεί 24ωρη ε̟ίβλεψη              

Σωστό   Λάθος   18. Το να έχει κανείς υψηλή χοληστερόλη µ̟ορεί να αυξήσει 
τον κίνδυνο ενός ατόµου να ανα̟τύξει νόσο Αλτσχάιµερ.            

Σωστό   Λάθος   19. Ο τρόµος ή το τρέµουλο των χεριών ή των βραχιόνων 
είναι ένα κοινό σύµ̟τωµα των ανθρώ̟ων µε νόσο 
Αλτσχάιµερ. 

Σωστό   Λάθος   20. Τα συµ̟τώµατα της σοβαρής κατάθλιψης µ̟ορεί να 
εκληφθούν λανθασµένα ως συµ̟τώµατα της νόσου 
Αλτσχάιµερ. 

Σωστό   Λάθος   21. Η νόσος Αλτσχάιµερ είναι ένας τύ̟ος άνοιας. 

Σωστό   Λάθος   22. Η ̟ροβληµατική διαχείριση χρηµάτων ή εξόφληση 
λογαριασµών, είναι ένα κοινό ̟ρώιµο σύµ̟τωµα της 
νόσου Αλτσχάιµερ.   

Σωστό   Λάθος   23. Ένα σύµ̟τωµα ̟ου µ̟ορεί να εµφανιστεί στη νόσο 
Αλτσχάιµερ είναι το να ̟ιστεύει κανείς ότι οι άλλοι 
άνθρω̟οι κλέβουν τα ̟ράγµατά του.        
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Σωστό  

  
 
Λάθος  

  
 
24. 

 
 
Όταν ένα άτοµο έχει νόσο Αλτσχάιµερ, η χρήση 
σηµειώσεων υ̟ενθύµισης είναι ένα βοήθηµα ̟ου µ̟ορεί 
να συµβάλλει στην έκ̟τωση.                            

Σωστό   Λάθος   25. Συνταγογραφούµενα φάρµακα ̟ου ̟ρολαµβάνουν τη 
νόσο Αλτσχάιµερ είναι διαθέσιµα.                                   

Σωστό 
 
 
 
 

 Λάθος   26. Η υψηλή ̟ίεση αίµατος µ̟ορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
ενός ατόµου να ανα̟τύξει νόσο Αλτσχάιµερ. 

Σωστό   Λάθος   27. Τα γονίδια µ̟ορούν µόνο µερικώς να ευθύνονται για την 
ανά̟τυξη της νόσου Αλτσχάιµερ. 

Σωστό   Λάθος   28. Είναι ασφαλές για άτοµα µε νόσο Ατσχάιµερ να οδηγούν 
εφόσων έχουν ένα συνοδό στο αυτοκίνητο ανά ̟άσα 
στιγµή. 

Σωστό   Λάθος   29. Η νόσος Αλτσχάιµερ δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί. 

Σωστό   Λάθος   30. Τα ̟ερισσότερα άτοµα µε νόσο Αλτσχάιµερ, θυµούνται 
τα ̟ρόσφατα γεγονότα καλύτερα α̟ό ̟ράγµατα ̟ου 
συνέβησαν στο ̟αρελθόν. 
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Πίνακας 1. Ερωτηµατολόγια µέτρησης δεξιοτήτων Γενικών Ιατρών στην άνοια µε ψυχοµετρικά 
χαρακτηριστικά 

 Γενική 
̟εριγραφή 

Αξιο̟ιστία Εγκυρότητα Ε̟αναληψι
µότητα 

Πλεονεκτήµα
τα 

Αδυναµίες 

Alzheimer 
Disease 
Knowledge Scale  
 

30 
ερωτήσεις 
µε 
α̟αντήσεις 
τύ̟ου 
Σωστό/ 
Λάθος 

Cronbach 
a=0,71 

Pearson=0,5 Coefficient= 
0,81 

Σύντοµο, 
̟ρόσφατο 
ερωτηµατολό
γιο, µε καλά 
ψυχοµετρικά 
χαρακτηριστι
κά 

∆εν 
σχεδιάστηκε 
α̟οκλειστικά 
για Γενικούς 
Ιατρούς 

Alzheimer 
Disease 
Knowledge Test 

20 ερωτήσεις 
µε 
α̟αντήσεις 
̟ολλα̟λής 
ε̟ιλογής 

Cronbach 
a=0,71-0,92 

∆εν 
αναφέρεται 

∆εν 
αναφέρεται 

Σύντοµο 
ερωτηµατολό
γιο 

Είναι ̟αλιό. 
∆εν υ̟άρχουν 
έγκυροι 
̟οσοτικοί  
̟ροσδιορισµοί 
για όλες τις 
ψυχοµετρικές 
ιδιότητες 

UAB AD 
Knowledge Test 

12 ερωτήσεις 
µε 
α̟αντήσεις 
̟ολλα̟λής 
ε̟ιλογής 

Cronbach  
a=0,733 

∆εν 
αναφέρεται 

∆εν 
αναφέρεται 

Σύντοµο 
ερωτηµατολό
γιο 

Είναι ̟αλιό. 
∆εν υ̟άρχουν 
έγκυροι 
̟οσοτικοί  
̟ροσδιορισµοί 
για όλες τις 
ψυχοµετρικές 
ιδιότητες 

 
 
 
 

 

 

 

 

61 

 



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

  
                                                   Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 
 

   

 

 

Πίνακας 2.∆ιάγραµµα ροής της συστηµατικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 

και της στρατηγικής επιλογής του Αlzheimer Disease Knowledge Scale 
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6465 µελέτες πιθανώς 

σχετικές µε το θέµα µας 
6410 µελέτες 

αποκλείσθηκαν 

γιατί δεν έχουν 

σχέση µε την 

ΠΦΥ 
54 µελέτες αφορούν την 

ΠΦΥ (κριτήριο 3) 

4 µελέτες 

αποκλείσθηκαν 

γιατί δεν ήταν 

γραµµένες στην 

Αγγλική γλώσσα  

50 µελέτες και 

ερωτηµατολόγια στην 

Αγγλική γλώσσα 

(κριτήριο2) 
33 µελέτες 

αποκλείσθηκαν 

γιατί δεν ήταν 

σχετικές µε τη 

διαγνωστική 

ικανότητα των 

Γενικών Ιατρών 

στην άνοια 27 µελέτες σχετικές µε 

τη διαγνωστική 

ικανότητα των Γενικών 

Ιατρών στην άνοια 

( κριτήριο 5) 24 µελέτες 

αποκλείσθηκαν 

γιατί δεν είχαν 

ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά 3 µελέτες περιείχαν 

ερωτηµατολόγια µε 

ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά 

( κριτήριο 4) 

2 µελέτες 

αποκλείσθηκαν 

γιατί δεν περιείχαν 

σύντοµα και 

πρόσφατα 

ερωτηµατολόγια 

1 µελέτη περιείχε 

σύντοµο και πρόσφατο 

ερωτηµατολόγιο  

(κριτήριο 1) 
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Πίνακας 3. Kοινωνικά και ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά  Γενικών Ιατρών 

 
                                                         Μέση τιµή                               Τυ̟ική α̟όκλιση        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ηλικία                                                              42,50                                                  6,196 
 
Φύλο                                                           Συχνότητα                                                %                                                          
Άρρεν                                                                69                                                       61,6 
Θήλυ                                                                  43                                                       38,4 
 
 
Εκ̟αίδευση 
Τίτλος Ειδικότητας                                         112                                                     100% 
Μετα̟τυχιακός τίτλος σ̟ουδών                      7                                                       6,3% 
∆ιδακτορική διατριβή                                       5                                                       4,5% 
 
Εθνικότητα                                                         
Ελληνική                                                           107                                                    95,5%                                        
Άλλη                                                                     5                                                        4,5%                
 
Εργασία 
ΕΣΥ                                                                    107                                                    95,5%                                                                
Ιδιώτης γιατρός                                                   5                                                       4,5%                
 
Ελληνική γλώσσα                                             112                                                    100% 
 
 
Γνώση ύ̟αρξης της νόσου                              112                                                     100% 
 
 
Πάσχει  µέλος της 
 οικογένειας σας α̟ό Alzheimer                      
 
Μητέρα                                                                1                                                       0, 9%                 

Πατέρας                                                               2                                                        1,8%                           

Σύζυγος                                                               0                                                        0%                

Θείος/α                                                               5                                                        4,5%                                                             

 Πα̟̟ούς/γιαγιά                                             15                                                     13,4%      

Ξάδερφος/η                                                         0                                                       0% 

Αδερφός/ή                                                           0                                                       0%                                            

Άλλος                                                                    0                                                        0%                                                      
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Πίνακας 3. Kοινωνικά και ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά Γενικών Ιατρών 
(συνέχεια) 

 
                                                         Συχνότητα                                              % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Κύριος φροντιστής  
Τώρα                                                                    3                                                     2,7% 
Στο ̟αρελθόν                                                     7                                                     6,3% 

 
 
Έχετε ̟αρακολουθήσει 
Οµάδα στήριξης ατόµων                 
µε νόσο Alzheimer                                           13                                                     11,6% 
Εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα 
για τη νόσο Alzheimer                                    61                                                      54,5% 
 
Στην εργασία σας, βλέ̟ετε 
άτοµα µε άνοια 
Ναι                                                                    112                                                     100% 
Όχι                                                                        0                                                          0% 
 
Αν ναι, ̟όσα άτοµα βλέ̟ετε                        1-40 
το µήνα                                                              
 
Στην εργασία σας,γνωρίζετε 
κύριους φροντιστές ατόµων 
µε άνοια                                                       
Ναι                                                                     101                                                      90,2% 
Όχι                                                                        11                                                       9,8% 
 
Αν ναι, ̟όσα άτοµα 
βλέ̟ετε το µήνα                                             0-30 
 
Είστε Εθελοντής σε 
Εταιρεία Alzheimer 
Ναι                                                                         1                                                          0,9% 
Όχι                                                                     111                                                         99,1%                                           
 
 
Α̟ό ̟οια α̟ό τις ̟αρακάτω 
 ̟ηγές έχετε ̟άρει ̟ληροφορίες  
για τη νόσο Αλτσχάιµερ  
και τις συναφείς διαταραχές; 
 Οικογένεια                                                        9                                                             8% 
 Φίλους                                                                1                                                            0,9% 
 Άλλους ε̟αγγελµατίες υγείας                      63                                                          56,3 
 Α̟ό Εταιρείες Αλτσχάιµερ                           53                                                          47,3% 
 Τηλεόραση ή ραδιόφωνο                              11                                                            9,8% 
 

64 



Γενική Ιατρική  & Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

  
                                                   Τµήµα Ιατρικής – Πανε̟ιστήµιο Κρήτης 
 

   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Kοινωνικά και ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά 
Γενικών Ιατρών ( συνέχεια ) 

 
                                                         Συχνότητα                                              % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Εφηµερίδες, ̟εριοδικά                              34                                                         30,4% 
 
 MEDLINE, PubMed και άλλες 
    βάσεις  ιατρικών δεδοµένων  
    στο Ίντερνετ                                                77                                                          68,8% 
 Α̟ό ακαδηµαικές ̟ηγές                           53                                                          47,3% 
 Α̟ό συνέδρια και σεµινάρια                   88                                                           78,6% 
 Άλλες ̟ηγές                                                 2                                                              1,8% 
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Πίνακας 4. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά γενικών γιατρών σε σχέση µε τη 
συνολική τους βαθµολογία στο ADKS. 

 Ν % Ελάχιστο Μέγιστο ∆ιάµεσος 
Μέση 
Τιµή 

Τυπ. 
απόκλιση 

95% ∆.Ε. για 
τηΜέση Τιµή 

Ποιό είναι το φύλο σας;   
Άρρεν 69 61,6 11 28 21 20,8 3,59 (19,94 - 21,70) 

Θήλυ 43 38,4 11 27 21 20,8 3,32 (19,78 - 21,88) 

Ηλικία 
<= 35 5 4,5 19 25 24 23,2 2,49 (20,11 - 26,29) 

36 - 45 78 69,6 13 28 21 21,3 2,97 (20,62 - 21,99) 

46 - 55 24 21,4 11 27 19 19,1 4,44 (17,21 - 21,05) 

56+ 5 4,5 14 22 19 18,5 3,32 (13,22 - 23,78) 

Τι Εθνικότητα έχετε;  
Ελληνική 107 95,5 11 28 21 20,7 3,46 (20,06  21,43) 

Άλλη 5 4,5 17 27 23 22,4 3,71 (17,79  27,01) 

Έχετε αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών   
Όχι 105 93,8 11 28 21 20,8 3,56 (20,10 - 21,52) 

Ναι 7 6,3 19 25 20 21,0 2,16 (19,00 - 23,00) 

Έχετε αποκτήσει διδακτορική διατριβή 
Όχι 107 95,5 11 27 21 20,7 3,44 (20,02 - 21,37) 

Ναι 5 4,5 20 28 22 23,4 3,44 (19,13 - 27,67) 

Πού εργάζεστε; 
ΕΣΥ 107 95,5 11 28 21 20,7 3,48 (20,06 - 21,43) 

Ιδιώτης 
γιατρός 

5 4,5 19 27 22 22,4 3,21 (18,42 - 26,38) 

Έτη στο ιατρικό  επάγγελµα 
<= 5 13 11,6 16 28 22 22,0 3,05 (20,07 - 23,93) 

6 - 15 77 68,8 11 27 21 21,1 3,36 (20,32 - 21,86) 

16 - 25 18 16,1 11 24 20 18,8 3,95 (16,71 - 20,92) 

26+ 4 3,6 19 22 19 20,0 1,73 (15,70 - 24,30) 

Έτη από τη λήψη της Ειδικότητας 
<= 5 43 38,4 16 26 21 21,6 2,72 (20,72 - 22,42) 

6 - 15 58 51,8 11 28 20 20,5 3,91 (19,47 - 21,58) 

16 - 25 9 8,0 14 24 19 19,0 3,59 (16,00 - 22,00) 

26+ 2 1,8 19 22 21 20,5 2,12 (1,44 - 39,56) 
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Πίνακας 5. Εµ̟ειρία και ̟ηγές ενηµέρωσης γενικών γιατρών σε σχέση µε τη 
συνολική τους βαθµολογία στο ADKS. 

 Ν % Ελάχιστο Μέγιστο ∆ιάµεσος 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

95% ∆.Ε. για τη 
Μέση Τιµή 

Έχει κάποιος συγγενής σας νοσήσει από τη νόσο Alzheimer; 
Όχι 90 80,4 11 28 21 20,6 3,33 (19,90 - 21,34) 

Ναι 22 19,6 11 27 22 21,6 3,96 (19,84 - 23,35) 

Αυτή τη στιγµή, είστε κύριος φροντιστής ατόµου µε Alzheimer ;  
Όχι 109 97,3 11 28 21 20,9 3,50 (20,18 - 21,55) 

Ναι 3 2,7 17 21 20 19,3 2,08 (14,16 - 24,50) 

Στο παρελθόν, έχετε υπάρξει κύριος φροντιστής ατόµου µε άνοια;  
Όχι 105 93,8 11 28 21 20,9 3,55 (20,17 - 21,57) 

Ναι 7 6,3 17 24 20 20,1 2,12 (18,19 - 22,10) 

Στην εργασία σας, πόσα άτοµα µε άνοια αντιµετωπίζετε; 
1 - 
15 

104 92,9 
11 28 21 20,9 3,53 (20,21 

- 21,61) 

16 
- 
30 

4 3,6 

17 22 20 19,5 2,08 (16,19 

- 22,81) 

31+ 3 2,7 16 23 20 19,7 3,51 (10,94 - 28,39) 

Στην εργασία σας, πόσους φροντιστές ατόµων µε άνοια αντιµετωπίζετε; 
0 11 9,8 16 21 19 19,0 1,76 (17,74 - 20,26) 

1 - 
15 

94 83,9 
11 28 21 21,2 3,57 (20,42 

- 21,91) 

16+ 6 5,4 15 22 20 18,7 2,66 (15,88 - 21,46) 

Έχετε παρακολουθήσει οµάδα στήριξης ατόµων µε Alzheimer ή συγγενείς διαταραχές; 
Όχι 99 88,4 11 28 21 20,8 3,60 (20,08 - 21,56) 

Ναι 13 11,6 17 26 20 20,8 2,51 (19,33 - 22,36) 

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τη νόσο  Alzheimer και τις συγγενείς 
διαταραχές; 

Όχι 51 45,5 11 26 21 20,1 3,59 (19,05 - 21,11) 

Ναι 61 54,5 13 28 21 21,4 3,27 (20,59 - 22,31) 

Για τη νόσο Alzheimer έχετε ενηµερωθεί από: 

Οικογένεια 
Όχι 103 92,0 13 28 21 21,3 3,03 (20,65 - 21,86) 

Ναι 9 8,0 11 23 16 16,1 4,62 (12,56 - 19,66) 

Φίλους 
Όχι 111 99,1 11 28 21 20,8 3,48 (20,18  21,52) 

Ναι 1 0,9 - - - - - -  - 

Άλλους επαγγελµατίες υγείας 
Όχι 49 43,8 13 27 21 20,3 2,90 (19,47 - 21,19) 

Ναι 63 56,3 11 28 21 21,2 3,83 (20,21 - 22,18) 

Από εταιρείες Alzheimer 
Όχι 59 52,7 11 28 21 20,7 3,83 (19,70 - 21,73) 

Ναι 53 47,3 12 27 21 20,9 3,06 (20,07 - 21,81) 

Τηλεόραση ή ραδιόφωνο 
Όχι 101 90,2 11 28 21 20,8 3,47 (20,13 - 21,54) 

Ναι 11 9,8 12 26 21 20,7 3,66 (18,27 - 23,19) 

Εφηµερίδες ή περιοδικά 
Όχι 78 69,6 11 28 21 21,0 3,37 (20,25 - 21,81) 

Ναι 34 30,4 11 27 20 20,4 3,71 (19,05 - 21,68) 

Από βάσεις ιατρικών δεδοµένων στο Ίντερνετ 
Όχι 35 31,3 11 26 20 19,6 4,02 (18,15 - 21,00) 
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Ναι 77 68,8 13 28 21 21,4 3,07 (20,67 - 22,09) 

Από ακαδηµαικές πηγές 
Όχι 59 52,7 11 28 21 20,2 3,58 (19,28 - 21,18) 

Ναι 53 47,3 13 27 22 21,5 3,26 (20,57 - 22,43) 

Από συνέδρια και σεµινάρια 
Όχι 24 21,4 11 25 21 19,9 4,60 (17,76 - 21,95) 

Ναι 88 78,6 12 28 21 21,1 3,13 (20,39 - 21,73) 

Άλλες πηγές 
Όχι 110 98,2 11 28 21 20,9 3,50 (20,18  21,53) 

Ναι 1 1,8 - - - - - -  - 
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Πίνακας 6. Εσωτερική συνέ̟εια ADKS 
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Πίνακας 7. Πίνακας υ̟ολογισµού του µεγέθους του δείγµατος, δοθέντος  του 
̟ληθυσµού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Έγγραφα 
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Αίτηση έγκρισης διεξαγωγής της έρευνας α̟ό το Ε̟ιστηµονικό Συµβούλιο του 
Βενιζέλειου Γ.Ν. Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
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Αίτηση έγκρισης διεξαγωγής της έρευνας α̟ό το Ε̟ιστηµονικό Συµβούλιο του 
Βενιζέλειου Γ.Ν. Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
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Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής της έρευνας α̟ό το Ε̟ιστηµονικό Συµβούλιο 
του Βενιζέλειου Γ.Ν. Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
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Έγκριση διεξαγωγής της έρευνας α̟ό το ∆ιοικητή του Βενιζέλειου Γ.Ν. 
Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
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Αίτηση για άδεια µετάφρασης του Alzheimer Disease Knowledge Scale στα 
Ελληνικά α̟ό τον κατασκευαστή του 
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Άδεια µετάφρασης του Alzheimer Disease Knowledge Scale στα Ελληνικά α̟τον 
κατασκευαστή του 
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Άδεια µετάφρασης του Alzheimer Disease Knowledge Scale στα Ελληνικά α̟ό 
τον κατασκευαστή του 
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Έγγραφη ενηµέρωση των συµµετεχόντων Γενικών Ιατρών στη µελέτη 

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  CCRREETTEE  

  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

FFAACCUULLTTYY  OOFF  MMEEDDIICCIINNEE  

  

TT..ΘΘ..  22220088,,  7711000033  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΚΚρρήήττηη  PP..OO..  BBooxx  22220088,,  HHeerraakklliioonn,,  CCrreettee,,  GGrreeeeccee  

      ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ        DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE 
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 

Αξιότιµε Συνάδελφε, 
 
Εκ µέρους του τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ««ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ» σας ενηµερώνουµε ότι θα διεξαχθεί µια 

µεταπτυχιακή εργασία µε θέµα: «Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για 
την εκτίµηση των δεξιοτήτων των Γενικών Ιατρών στη διάγνωση και 
αντιµετώπιση της άνοιας». Όπως γνωρίζετε, η άνοια, και ειδικότερα η νόσος 
Alzheimer, αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα υγείας παγκόσµια. Η Γενική Ιατρική και 
γενικότερα η ΠΦΥ, διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη διάγνωση και 
αντιµετώπιση της άνοιας. Σκοπός της παρούσας µελέτης, που εντάσσεται στο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Κοινωνικής Ιατρικής στη Γενική/Οικογενειακή 
ιατρική και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεία, είναι να προσαρµόσει ένα ερωτηµατολόγιο 
στην Ελληνική γλώσσα για να ανιχνεύει τις δυσκολίες που έχουν οι Γενικοί Ιατροί στη 
διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. Απώτερος στόχος της, είναι η χρήση του 
ερωτηµατολογίου σε µελέτες εκτίµησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους για την 
καλύτερη αντιµετώπιση της  άνοιας στην ΠΦΥ. Έτσι, η προσωπική σας συµµετοχή 
στην παραπάνω ερευνητική εργασία, εκτιµάται ως ιδιαίτερα σηµαντική. Στη µελέτη 
αυτή, σας διαβεβαιώνουµε ότι θα τηρηθεί το ανώνυµο της απάντησης και δεν θα 
αποκαλυφθεί η ταυτότητα αυτών που θα συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 
 
 

Με τιµή, 
 
 
 

Η υπεύθυνη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,                                        Ο επιβλέπων της 
          Προκοπιάδου ∆ηµητρούλα                                               Λιονής Χρήστος 
                 Γενική Ιατρός                                                       Αναπληρωτής Καθηγητής                                                                                                      
                                                                                                     Τµήµα Ιατρικής 
                                                                                                 Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Έγγραφη συγκατάθεση των συµµετεχόντων Γενικών Ιατρών στη µελέτη 
 

 
 
 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  CCRREETTEE  

  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
 
 
 
  
 

Αφού ενηµερώθηκα για το σκοπό και το περιεχόµενο της µελέτης µε τίτλο: 
«Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου  για την  εκτίµηση των 
δεξιοτήτων των γενικών ιατρών  στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας», 
η οποία θα διενεργηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης « Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», δέχοµαι ανεπιφύλακτα να συµµετάσχω στην 
έρευνα.    
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 
  
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
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