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εγκεκριµένο α̟ό το Καθηγητικό Σώµα,

Εισαγωγή - αναγκαιότητα της µελέτης:
Η µελέτη της κατάστασης της υγείας «κλειστών ̟ληθυσµών» και των
«̟ροσδιοριστών» αυτής α̟οτελούν ένα θέµα για το ο̟οίο έχουν δείξει
ειδικό ενδιαφέρον οι ε̟ιστήµες υγείας και συµ̟εριφοράς.
Για τις ε̟ιστήµες υγείας αφετηρία α̟οτελεί η συνειδητο̟οίηση
ολοένα αυξανόµενων αναγκών του ̟ληθυσµού για καλύτερη
α̟οτελεσµατικότερη ̟αροχή ιατρικής φροντίδας και ̟ερίθαλψης
ο̟οίας κύριος στόχος είναι η ̟ρόληψη της νόσου και η ̟ροαγωγή
υγείας (Epp 1986, Rourke 1997).

των
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της
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Θέµατα ό̟ως η άνιση κατανοµή των υ̟ηρεσιών υγείας στους κατοίκους
(Hancock 1999),
η
αναγκαιότητα
συστηµατικής
καταγραφής,
συγκεντρωτικής αξιολόγησης και συστηµατικής αντιµετώ̟ισης των
̟ροβληµάτων υγείας (Lionis 2004) είναι υψίστης ̟ροτεραιότητας και
κάνουν ε̟ιτακτική την ανάγκη σχεδιασµού µελετών εκτίµησης των
αναγκών της υγείας (Chevalier et al 1995) σε ̟ληθυσµούς ορεινών και
α̟οµονωµένων ̟εριοχών ό̟ως της Κρήτης.
Στην ̟αγκόσµια βιβλιογραφία, ο ερευνητής εντο̟ίζει αρκετές ερευνητικές
̟ροσ̟άθειες και νέες α̟όψεις καθώς και µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις.
Αρκετά ̟εριοδικά, ιδιαίτερα στην Αυστραλία, δηµοσιεύουν άρθρα
αντίστοιχου ̟εριεχοµένου (International Journal of Rural and Remote
Health, http://www.rrh.Au.org) και το συγκεκριµένο ̟εδίο είναι ανοικτό
για ̟εραιτέρω έρευνα και νέες µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις.
Στη βιβλιογραφία ε̟ίσης υ̟άρχει αρκετή συζήτηση για τον όρο
«αγροτική - α̟οµακρυσµένη» ̟εριοχή (rurality) (Hancock et al 1999, du
Plessis 2002, RPRI 2001, Rourke 1997). Στον όρο αυτό εκτός α̟ό
γεωγραφικά και ̟ληθυσµιακά χαρακτηριστικά, αντι̟ροσω̟εύονται και
αξίες, ̟αραδόσεις και γενικότερα ο τρό̟ος ζωής των κατοίκων. Α̟ό την
̟λευρά των κοινωνικών ε̟ιστηµών το ενδιαφέρον εστιάζεται στους
̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την εµ̟ειρία του συµ̟τώµατος και τη
συζήτηση των υ̟ηρεσιών υγείας (Strasser 1994).
Έτσι φαίνεται να είναι σηµαντικός ένας σχεδιασµός µιας µελέτης ̟ου θα
εστιασθεί στη διερεύνηση
i) της «γνωστής» νοσηρότητας των ασθενών,
ii) των ε̟ικρατουσών στάσεων, αντιλήψεων και ̟ε̟οιθήσεων των
κατοίκων, iii) της χρήσης των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών υγείας (Clarke et
al 1990, Strasser et al 1994). Η µελέτη αυτών θα µ̟ορούσε να διευκρινίσει
τους «̟ροσδιοριστές» (health determinants) (Pitlabo et al 1999, Rootman et al
1994) της υγείας καθώς και τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την
̟οιότητα ζωής (Department of Health and Ageing 2004, Federation of
Canadian Municipalities 1999).
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Οι διαταραχές της όρασης (Pistolla 2005) και τα νοσήµατα των
οφθαλµών
α̟οτελούν
σηµαντικό
µέρος
της
νοσηρότητας
στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) µε συχνούς εκ̟ροσώ̟ους τις:
διαθλαστικές ανωµαλίες (̟.χ. µυω̟ία, ̟ρεσβυω̟ία - ανάγκη γυαλιών), την
αύξηση της ενδοφθάλµιας ̟ίεσης (̟.χ. γλαύκωµα), τον καταρράκτη (̟.χ.
γεροντικός, δευτερο̟αθής, τραυµατικός), την γεροντική εκφύλιση της
ωχράς (η υ̟΄αριθµόν 1 αιτία τυφλώτητος στην τρίτη ηλικία) κ.α. . Υ̟άρχει
σηµαντικό έλλειµµα γνώσης για τη συχνότητα των νοσηµάτων αυτών
στην ΠΦΥ (Kounalakis et al 2003, Lionis et al 2004) και η δυσκολία
̟ρόσβασης σε ειδικές υ̟ηρεσίες καθιστούν τα νοσήµατα αυτά ένα
εξαιρετικό ̟αράδειγµα για τη µελέτη των «̟ροσδιοριστών» υγείας (Pitlabo
et al 1999, Rootman et al 1994).

Υ̟όθεση:
Η κατάσταση υγείας των κατοίκων σε α̟οµονωµένες/ορεινές ̟εριοχές
της Κρήτης µοιάζει να είναι διαφορετική α̟ό αυτή των κατοίκων άλλων
αγροτικών ̟εριοχών καθώς κοινωνικο̟ολιτικοί ̟αράγοντες φαίνεται να
την
ε̟ηρεάζουν.
Τα
νοσήµατα
των
οφθαλµών
φαίνεται
να
υ̟οδιαγιγνώσκονται ή όταν διαγιγνώσκονται αυτά να είναι σε
̟ροχωρηµένο στάδιο εξέλιξης.

Στόχος:
Στόχος αυτής της ερευνητικής ιδέας είναι η µελέτη της κατάστασης
υγείας του ̟ληθυσµού ενός «ειδικού ενδιαφέροντος» (λόγω ιδιαίτερων
γεωγραφικών, δηµογραφικών και ̟ολιτισµικών χαρακτηριστικών) ορεινού –
α̟οµακρυσµένου ∆ήµου της Κρήτης και ιδιαίτερα τα νοσήµατα των
οφθαλµών και των ε̟ι̟λοκών τους (Pistolla 2005).
Η µελέτη αυτή θα ε̟ιχειρήσει να α̟αντήσει στα ̟αρακάτω ερωτήµατα:
(α) Ποια είναι τα ̟ιο συχνά νοσήµατα και ̟ροβλήµατα υγείας για τα
ο̟οία ε̟ισκέ̟τονται τους ιατρούς της ΠΦΥ οι κάτοικοι των
α̟οµακρυσµένων ̟εριοχών;
(β) Ποια είναι τα ̟ιο συχνά νοσήµατα και ̟ροβλήµατα των οφθαλµών
α̟ό τα ο̟οία ̟άσχουν οι κάτοικοι αυτοί;
(γ) Σε ̟οιο βαθµό είναι γνωστά τα ̟ροβλήµατα υγείας των οφθαλµών
στους ασθενείς και στους ιατρούς της ΠΦΥ και ̟οια η συνοσηρότητά
τους;
(δ) Ποιες είναι οι συνέ̟ειες των χρόνιων νοσηµάτων και ̟ροβληµάτων
υγείας στην κινητικότητα, αυτοεξυ̟ηρέτηση και ψυχική υγεία;
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Τό̟ος, χρόνος διεξαγωγής και ̟ληθυσµός της µελέτης:
Η µελέτη θα διεξαχθεί στην Κοινότητα Ζωνιανών του Νοµού Ρεθύµνου,
ενώ τον ̟ληθυσµό ελέγχου θα α̟οτελέσουν οι κάτοικοι του χωριού Αγίας
Γαλήνης του ∆ήµου Λάµ̟ης ε̟ίσης του Νοµού Ρεθύµνου, κατά το
χρονικό διάστηµα 2007 - 2008. Στη µελέτη θα εισαχθούν όλοι κάτοικοι
α̟ό τα δύο χωριά της Κρήτης ̟ου θα ε̟ισκεφθούν τα Περιφερειακά
Ιατρεία ̟ου λειτουργούν στα χωριά αυτά στην διάρκεια ενός
συνηθισµένου µηνός. Υ̟ολογίζεται ότι θα εξεταστούν 300 άτοµα (µε βάση
τα τηρούµενα στατιστικά δεδοµένα του Περιφερειακού Ιατρείου
Ζωνιανών), αριθµός ικανός για την α̟οφυγή α (τύ̟ου I) και β (τύ̟ου II)
λαθών. Για την εκτίµηση της οφθαλµολογικής νοσηρότητας θα ̟ροσκληθεί
ε̟ίσης και τυχαίο δείγµα ανδρών και γυναικών ηλικίας άνω των 40 ετών.
Σηµαντικός χρόνος θα δοθεί στη ̟ροετοιµασία της µελέτης και στην
ενηµέρωση της κοινότητας της ο̟οίας α̟αιτείται η ενεργός συµµετοχή.
Μέριµνα θα ληφθεί για την ̟ροετοιµασία των ε̟ισκέψεων. Θα
̟ροηγούνται ε̟αφές µε τις αρχές του ∆ήµου και τους υ̟ηρετούντες
ιατρούς στα Περιφερειακά Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας.

Σύνθεση και δοµή του ̟ληθυσµού µελέτης, ως ̟ρος την ηλικιακή
οµάδα και το φύλο.
Συνολικός Πληθυσµός
Σύνολο
1273

0-14
189

15-24
207

1578

439

292

Αγία
Γαλήνη
Ζωνιανά

656

Αγία
Γαλήνη
Ζωνιανά

Αγία
Γαλήνη
Ζωνιανά

25-39
324

40-54
283

55-64
132

65-79
117

80<
21

223

106

126

25

88

367
Άνδρες
112
160

155

76

57

8

820

236

143

617
758

130

50

59

10

101

192
Γυναίκες
95
164

128

56

60

13

203

149

93

56

67

15

175

Πηγή ΕΣΥΕ. Στατιστικά στοιχεία α̟ογραφής 2001 ∆.∆. Αγία Γαλήνης και
Ζωνιανών αντιστοίχως.

4

Μετρήσεις και Μέθοδοι:
Σε κάθε άτοµο ̟ου εισέρχεται στη µελέτη θα καταγραφούν:
i. ∆ηµογραφικά δεδοµένα,
ii. Οικογενειακό ιστορικό υγείας και οικογενειακό οφθαλµολογικό ιστορικό,
iii. Ατοµικό ιστορικό γενικής υγείας και ατοµικό οφθαλµολογικό ιστορικό,
iv. Πλήρης κλινικός έλεγχος µε βάση τα ̟ρωτόκολλα της Κλινικής
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής,
v. Έλεγχος ο̟τικής οξύτητας,
vi. Μέτρηση της ενδοφθάλµιας ̟ιέσεως,
vii. Έλεγχος βυθού, µε σκο̟ό την αξιολόγηση του ο̟τικού νεύρου µε
βάση ̟ρωτόκολλα της Πανε̟ιστηµιακής Οφθαλµολογικής Κλινικής.
Για την καταγραφή αυτή θα χρησιµο̟οιηθεί η ερευνητική οµάδα υγείας
της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής και η Κινητή
Οφθαλµολογική Μονάδα του ΠαΓΝΗ. Ε̟ίσης θα χρησιµο̟οιηθούν
σταθµισµένα, ανώνυµα, δοµηµένα εργαλεία, για την υ̟οκειµενική
εκτίµηση της υγείας και την αίσθηση ελέγχου (sense of control) και
συγκεκριµένα:
Α. Ερωτηµατολόγιο Λειτουργικότητας Όρασης - 25 (VFQ-25), το ο̟οίο
ανα̟τύχθηκε α̟ό την RAND το 2000 υ̟ό την αιγίδα του National Eye
Institute των ΗΠΑ. Η ελληνική µετάφραση έγινε το 2005 α̟ό την
Πανε̟ιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική του Ηρακλείου Κρήτης. Το
ερωτηµατολόγιο α̟οτελείται α̟ό τα εξής µέρη:
Μέρος 1 – Γενική Κατάσταση Υγείας και Όρασης
Μέρος 2 – ∆υσκολία στις δραστηριότητες
Μέρος 3 – Α̟αντήσεις σε ̟ροβλήµατα όρασης
Β. Sense of Coherence (SOC) για την εκτίµηση της ικανότητα διαχείρισης
του stress, η ο̟οία έχει µεταφραστεί και σταθµιστεί στην ελληνική
γλώσσα (Karalis et al, 2002). Η κλίµακα αυτή ̟εριλαµβάνει 29 ερωτήσεις.
Η θεωρία της «αίσθησης συνεκτικότητας» ̟ροσ̟αθεί να εξηγήσει γιατί
µερικά άτοµα διαχειρίζονται µε ε̟ιτυχία το stress και ̟αραµένουν υγιή,
ενώ άλλα καταρρέουν. Η ισχυρή αίσθηση της συνεκτικότητας βοηθάει το
άτοµο να δει τον κόσµο ως δοµηµένο και ̟ροβλέψιµο, τα ̟ροβλήµατα ως
αντιµετω̟ίσιµα και τις α̟αιτήσεις της ζωής ως ενδιαφέρουσες ̟ροκλήσεις.
Γ. ∆είκτης Ανεξαρτησίας του Katz στις ∆ραστηριότητες Καθηµερινής Ζωής
(ADL), το ο̟οίο είναι το καταλληλότερο εργαλείο για να εκτιµηθεί το
λειτουργικό ε̟ί̟εδο ως µια µέτρηση της ικανότητας του ασθενούς να
εκτελεί τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής ανεξάρτητα (Katz et al
1970, Katz 1983, Katz & Stroud 1989). Ο δείκτης κατατάσσει την ε̟άρκεια
της εκτέλεσης στις 6 λειτουργίες του µ̟άνιου, ντυσίµατος, χρήσης
τουαλέτας, εγκράτειας και ταΐσµατος. Ανα̟τύχθηκε α̟ό το Ινστιτούτο του
Harford για τις ανάγκες του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανε̟ιστηµίου
της Νέας Υόρκης.
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∆. Κλίµακα µέτρησης της κατάθλιψης BECK η ο̟οία χρησιµο̟οιείται σε
ελέγχους ρουτίνας για την κατάθλιψη. Η κλίµακα αυτή ̟εριλαµβάνει 21
ερωτήσεις οι α̟αντήσεις των ο̟οίων αντιστοιχούν σε ανάλογη
βαθµολογία. Το άθροισµα των α̟αντήσεων ̟ροσδιορίζει αν ο ερωτώµενος
έχει κατάθλιψη.
E. ∆είκτης BARTHEL (BARTHEL INDEX) (Mahoney et Barthel 1965) o
ο̟οίος ̟ροσδιορίζει τον βαθµό ανεξαρτησίας του ασθενούς, αναφορικά µε
την κινητικότητα του.
Η εξέταση θα συµ̟ληρώνεται µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη ̟ου θα
καταγράφει την γνώµη του ε̟ισκέ̟τη για την κατάσταση υγείας του και
τους ̟αράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν. Ανοικτού τύ̟ου ερωτήσεις θα
συµ̟εριληφθούν.

Ανάλυση δεδοµένων:
Τα δεδοµένα θα καταχωρηθούν σε έκδοση του SPSS. Τα ̟οσοτικά
δεδοµένα θα αναλυθούν µε στατιστικές δοκιµασίες ανάλογα εάν αυτά
είναι:
 κατηγορικά
 συνεχή ή
 αριθµητικά

Βιοηθική:
Θα ζητηθεί άδεια α̟ό το Ε̟ιστηµονικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµιακού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου καθώς και α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη αρµόδια
ε̟ιτρο̟ή ηθικής και δεοντολογίας για την µελέτη αυτή. Ε̟ίσης, όλοι οι
συµµετέχοντες στην έρευνα θα ενηµερωθούν εγγράφως για τον σκο̟ό της
̟αρούσης ερευνητικής εργασίας, ενώ ̟αράλληλα θα τους ζητηθεί να
δηλώσουν εγγράφως την συγκατάθεσή τους ̟ροκειµένου να συµµετέχουν
στην εργασία. Σε κάθε ̟ερί̟τωση θα τηρηθεί το ανώνυµο για όλους τους
συµµετέχοντες. Το ̟ρότυ̟ο του εγγράφου ενηµέρωσης και έγγραφης
συγκατάθεσης αναφέρεται στο ̟αράρτηµα ̟ου ακολουθεί (ε̟ισυνά̟τονται
έντυ̟α).
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