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1. Εἰσαγωγή
Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (ΚΑ) εἶναι ἕνας ἀπὸ
τοὺς σημαντικότερους παράγοντες θνητότητας
καὶ θνησιμότητας στὶς χῶρες τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.
Ἡ βελτίωση καὶ ἡ ἀναβάθμιση τῶν θεραπευτικῶν
ἐπιλογῶν καὶ ἡ αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ἐπιβίωσης ὁδήγησαν στὴν αὔξηση τοῦ ἐπιπολασμοῦ
τῆς νόσου. Ἡ διάγνωση τῆς ΚΑ ὁδηγεῖ σὲ μείωση
τοῦ προσδόκιμου ζωῆς καὶ τῆς ποιότητας ζωῆς,
τὰ ὁποῖα ἐπέρχονται προοδευτικά, ἀνάλογα μὲ τὸ
ἐπίπεδο καρδιακῆς λειτουργίας καὶ τὰ συμπτώματα, ἂν δὲν ὑπάρξει ἡ κατάλληλη θεραπευτικὴ παρέμβαση. Ἡ πρόγνωση τῆς νόσου εἶναι βαριὰ καὶ
συγκρίσιμη μὲ αὐτὴ κάποιων μορφῶν καρκίνου,
ἐνῶ ἔχει φανεῖ, ὅτι μειώνει πολὺ περισσότερο, ἀπὸ
ὁποιαδήποτε ἄλλη νόσο, τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν
ἀσθενῶν1,2,3.
Περισσότερο ἀπὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ ΚΑ

ἐπανανοσηλεύεται μέσα στὸ πρῶτο ἑξάμηνο ἀπὸ
τὴν πρώτη νοσηλεία4,5, γεγονὸς ποὺ ἀποδίδεται ἐν
μέρει στὴν ἀνεπαρκῆ ὀργάνωση σχεδίου ἀποκατάστασης καὶ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν, στὴν κακὴ
συμμόρφωσή τους στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ
στὴ δίαιτα, καθὼς καὶ στὴν ἀδυναμία αὐτοφροντίδας
καὶ ἀντίληψης τῶν συμπτωμάτων ἐπιδείνωσης6-9,
ἐνῶ ακόµα καὶ οἱ εκπαιδευµένοι ἀσθενεῖς µὲ ΚΑ δὲν
θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἐπαρκῶς ἐνημερωμένο
γιὰ τὴν πάθησή τους10. Ἐπίσης, ἡ μεγάλη ἡλικία τῶν
ἀσθενῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πολλὲς συννοσηρότητες, ὁδηγοῦν τόσο σὲ λειτουργικοὺς περιορισμοὺς
ὅσο καὶ σὲ περιορισμοὺς τῆς ἀντίληψης11. Ἑπομένως, ἡ στοχευμένη παρέμβαση, μέσῳ ἐκπαιδευτικῶν ἐνδονοσοκομειακῶν καὶ ἐξωνοσοκομειακῶν
προγραμμάτων, εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴ βελτίωση τῆς
γνώσης τῶν ἀσθενῶν γιὰ τὴ νόσο τους. Μελέτες,
ποὺ ἀξιολόγησαν τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκπαίδευσης
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τῶν ἀσθενῶν στὴν πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια
περίθαλψη, ἀνέδειξαν ὅτι ἡ ὀργάνωση προγραμμάτων ἀποκατάστασης ὠφελοῦν στὴ συμμόρφωση
τῶν ἀσθενῶν καὶ βελτιώνουν τὴν ποιότητα ζωῆς
τους στὴν 6μηνη καὶ ἐτήσια παρακολούθηση12-15.
Στὴν Ἑλλάδα, δὲν ἔχει γίνει ἀντίστοιχη προσπάθεια
ἐφαρμογῆς προγραμμάτων ἀποκατάστασης καὶ
ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν.
Σκοπὸς τῆς μελέτης εἶναι νὰ ἀξιολογήσει, πὼς
τὸ ἐπίπεδο τῶν γνώσεων καὶ τῆς ἐκπαίδευσης τῶν
ἀσθενῶν µὲ ΚΑ σχετικὰ µε τὴ νόσο τους μπορεῖ
νὰ ἐπιδράσει τόσο στὴν ἐν γένει πορεία τους ἀπὸ
τὴν καταγραφὴ τῶν ἐπανανοσηλειῶν τους ὅσο καὶ
στὴν ποιότητα ζωῆς τους.

2. Μεθοδολογία.
2.1. Δεῖγμα τῆς μελέτης.
Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016 ἕως τὸ Δεκέμβριο
τοῦ 2017, συλλέχθηκαν, ἀπὸ τὴν Α’ Καρδιολογικὴ
Κλινικὴ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, 224 ἀσθενεῖς µὲ πρώτη διάγνωση ΚΑ µὲ
συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
ἐξαιτίας ἰσχαιµικῆς ἤ διατατικῆς μυοκαρδιοπάθειας
καὶ σταδίων κατὰ New York Heart Association I-III.
Ἡ παροῦσα μελέτη παρατήρησης περιελάμβανε
ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δέχτηκαν νὰ συμμετάσχουν καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ παρέχουν τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες σχετικὰ µε τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό
τους, τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ ἀκολουθοῦν
καὶ τὶς διατροφικές τους συνήθειες. Ἀπὸ τὴ μελέτη
ἀποκλείστηκαν ἀσθενεῖς µὲ χρόνια νεοπλασµατικὰ
καὶ συστηµατικὰ φλεγμονώδη νοσήματα, ἀσθενεῖς
ποὺ ἀπεβίωσαν 48 ὧρες μετὰ τὴ νοσηλεία, ἀσθενεῖς µε χρόνια κατάχρηση τοῦ ἀλκοὸλ καὶ ἀσθενεῖς
µὲ χρόνια ἡπατικὴ νόσο (κίρρωση). Ἡ συστολικὴ
δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καθορίστηκε µὲ ἠχοκαρδιογραφικὴ μέτρηση τοῦ κλάσµατος
ἐξώθησης, ἴση ἤ μικρότερη ἀπὸ 40%, σύµφωνα µὲ
πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας16. Στὸ σύνολο τῶν
ἀσθενῶν, n=155 (69%) ἦσαν ἄνδρες (73 ± 11 ἔτη)
καὶ n=69 (31%) ἦσαν γυναῖκες (75 ± 11 ἔτη). Ἡ ἐτήσια
παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικὰ
(ποσοστὸ συμμετοχῆς 70%).
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2.2. Βιοηθική.
Ἡ παροῦσα ἐργασία ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ
Ἠθικῆς Ἰατρικῶν Ἐρευνῶν τῆς Α’ Καρδιολογικῆς
Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διεξήχθη
σύµφωνα µε τὶς ἀρχὲς τῆς Διακήρυξης τοῦ Ἑλσίνκι
(1975).
2.3. Κλινικὰ χαρακτηριστικά.
Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ὑποβλήθηκαν σὲ ἠλεκτροκαρδιογράφηµα (12-lead ECG) κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ
τους στὴν κλινική, ὥστε νὰ διαχωριστοῦν ἀνάλογα
µὲ τὸ ἂν παρουσίασαν ἀνύψωση τοῦ τµήµατος ST
ἤ ἄλλες ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀνωμαλίες. Ἠχοκαρδιογράφημα διενεργήθηκε, γιὰ νὰ ἐκτιµηθεῖ ἡ
συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
στὴν ὁποία τὸ κλάσµα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, γιὰ εἰσαγωγὴ στὴ μελέτη, ὁρίζεται ὡς λιγότερο ἀπὸ 40%17.
2.4. Ἰατρικὸ ἱστορικό.
Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς καταγράφηκε λεπτοµερές ἰατρικὸ ἱστορικό, ποὺ περιελάμβανε προηγούμενες
νοσηλεῖες λόγῳ στεφανιαίας νόσου, προηγούµενες
καρδιολογικὲς επεµβάσεις, ἱστορικὸ καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης, τῆς ὑπερχοληστερολαιμίας
καὶ τοῦ σακχαρώδη διαβήτη, οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ καρδιαγγειακῶν νοσηµάτων καὶ συμπτώματα
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
2.5. Φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Πραγματοποιήθηκε λεπτοµερὴς καταγραφὴ τῆς
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς τῶν ἀσθενῶν, καθὼς καὶ
τῶν δόσεων ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ κάθε σκεύασµα.
Οἱ ἀσθενεῖς, ἐπίσης, ρωτήθηκαν, ἐὰν ἡ οἰκονοµικὴ
κρίση ἔχει ἐπηρεάσει τὴν ἀγοραστική τους ἱκανότητα, ὅσον ἀφορᾶ στὰ φαρμακευτικὰ σκευάσµατα.
2.6. Ἀνθρωπομετρικὰ καὶ κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά.
Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἀνθρωπομετρικὰ χαρακτηριστικά, τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος μετρήθηκαν στὸ
πλησιέστερο 0,5 cm καὶ 100 g, ἀντίστοιχα. Στὴ συνέχεια ὑπολογίστηκε ὁ δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)
ὡς βάρος (σὲ kg) διαιρούμενο µὲ τὸ τετραγωνικὸ
ὕψος (σὲ m2). Τὰ κοινωνικο-δημογραφικὰ χαρα-
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κτηριστικὰ περιελάμβαναν: τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο, τὴν
οἰκογενειακὴ κατάσταση, τὰ ἔτη ἐκπαίδευσης, τὸν
τύπο ἀπασχόλησης, τὴ σωματικὴ δραστηριότητα
καὶ τὶς καπνιστικὲς συνήθειες. Καπνιστὲς ὁρίστηκαν
ὡς ἐκεῖνοι ποὺ καπνίζουν >1 τσιγάρο/ἡμέρα ἤ ποὺ
σταμάτησαν νὰ καπνίζουν τοὺς τελευταίους 12 μῆνες.
Πρώην καπνιστὲς ὁρίστηκαν ὡς ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν
σταµατήσει τὸ κάπνισμα >1 χρόνο νωρίτερα. Τὰ
ὑπόλοιπα πρόσωπα τοῦ δείγµατος ταξινοµήθηκαν
ὡς µὴ καπνιστές.
2.7. Καταγραφὴ τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν.
Ἔγινε πλήρης καταγραφὴ τῶν διατροφικῶν
συνηθειῶν. Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν διατροφικῶν
συνηθειῶν χρησιµοποιήθηκε ἕνα ἔγκυρο, ἡµι-ποσοτικό ἐρωτηµατολόγιο συχνότητας κατανάλωσης
τροφίµων. Εἰδικότερα, καταγράφηκε ἡ ποσότητα
(µέγεθος µερίδας) καὶ ἡ εβδοµαδιαία συχνότητα
κατανάλωσης συγκεκριµένων τροφίµων καὶ ποτῶν,
κατὰ τὸ τελευταῖο ἔτος.
Τὸ ἐρωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε γιὰ τὴν
κατὰ προσέγγιση ποσοτικοποίηση τῶν τροφίµων
καὶ τῶν ποτῶν, ὥστε νὰ ἀξιολογηθεῖ ὁ βαθµὸς προσκόλλησης στὴ Μεσογειακὴ διατροφή, χρησιµοποιώντας τὸ MedDietScore µὲ θεωρητικὸ εὖρος
0-5518. Τὸ MedDietScore βασίζεται στὴν ἑβδοµαδιαία
κατανάλωση 11 ὁµάδων τροφίµων. Ὑπολογίζεται
μεµονωµένη βαθµολογία γιὰ κάθε συστατικό, ἡ ὁποία
κυµαίνεται ἀπὸ 0-5. Γιὰ τὴν κατανάλωση τροφίµων,
τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν στενὰ τὸ µεσογειακό πρότυπο (π.χ. µὴ ἐπεξεργασµένα δηµητριακά, φροῦτα,
λαχανικά, ὄσπρια, πατάτες, ψάρι, ἐλαιόλαδο), τὰ
πρόσωπα ποὺ δὲν ἀνέφεραν κατανάλωση ἔλαβαν
βαθµολογία 0 καὶ βαθµολογία 1-5 ἀποδόθηκε γιὰ
σπάνια ἕως καθηµερινή κατανάλωση. Γιὰ τὴν κατανάλωση τροφίµων, τὰ ὁποῖα ἀποκλίνουν ἀπὸ αὐτὸ
τὸ πρότυπο (π.χ. κρέας καὶ προϊόντα µὲ βάση τὸ
κρέας, πουλερικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα πλήρη
σὲ λιπαρά), οἱ συµµετέχοντες ἔλαβαν βαθµολογίες
ἀντίστροφης κλίµακας (ἀπὸ 5, ὅταν δὲν ἀνέφεραν
κατανάλωση, ἕως 0, ὅταν ἀναφέρθηκε σχεδὸν καθηµερινή κατανάλωση).
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν κατανάλωση ἀλκοόλ, βαθµολογία 5 ἀποδόθηκε γιὰ κατανάλωση < 300 mL
ἀλκοόλης/ἡµέρα, βαθµολογία 0 ἀποδόθηκε γιὰ
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µὴ κατανάλωση ἤ κατανάλωση 700 ml/ἡµέρα καὶ
βαθµολογία 4-1 γιὰ κατανάλωση 600-700, 500-600,
400-500 καὶ 300-400 mL/ἡµέρα (100 mL περιέχουν
12 g συγκέντρωσης αἰθανόλης), ἀντίστοιχα. Οἱ
ὑψηλότερες τιµές τοῦ MedDietScore ἀποτελοῦν
ἔνδειξη µεγαλύτερης προσήλωσης στὴ Μεσογειακὴ διατροφή.
2.8. Ἀξιολόγηση γενικῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν.
Ἡ ἀξιολόγηση τῆς γενικῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν
πραγµατοποιήθηκε µε τὴ χρήση βαθµονοµηµένης
κλίµακας, ὅπου οἱ ἀσθενεῖς βαθµολόγησαν ἀπὸ
1 ἕως 10 τὴν κατάσταση τῆς γενικῆς τους ὑγείας
τόσο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης νοσηλείας ὅσο
καὶ κατὰ τὴν ἐτήσια παρακολούθηση. Βαθµολογίες
1-3 ἀποδόθηκαν σὲ κακὴ κατάσταση γενικῆς ὑγείας,
βαθµολογία 10 σὲ ἄριστη καὶ βαθµολογίες 4-6 καὶ
7-9 σὲ µέτρια καὶ καλὴ κατάσταση, ἀντίστοιχα.
2.9. Ἀξιολόγηση ποιότητας ζωῆς.
Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν
ἐθελοντῶν χρησιµοποιήθηκε τὸ ἐρωτηµατολόγιο
«Minnesota Living with Heart Failure» (MLHFQ), µὲ
σκοπὸ νὰ ἐκτιµήσουµε τὸ βαθµό ποὺ ἡ ΚΑ ἤ ἡ θεραπεία της ἐπηρεάζει τὴ φυσική, ψυχολογική, κοινωνικὴ καὶ διανοητικὴ κατάσταση τῶν ἀσθενῶν. Τὸ
ἐρωτηµατολόγιο ἀποτελεῖται ἀπὸ 21 ἐρωτήσεις, ἐνῶ
ἔχει µεταφραστεῖ καὶ πιστοποιηθεῖ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ
δεδοµένα19. Ἡ µορφή ἀπάντησης γιὰ κάθε ἐρώτηση περιλαµβάνει µία κλίµακα ἀπὸ 0 ἕως 5, ὅπου
βαθµολογία 0 ἀποδίδεται σὲ ἀπουσία ἐπίδρασης
τῆς νόσου στὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς, βαθµολογία 4-5
ἀποδίδεται ὅταν ἡ ΚΑ ἔχει ἐπηρεάσει πάρα πολὺ τὴ
ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς τὸν τελευταῖο µῆνα, καὶ βαθµολογίες 0-1 καὶ 2-3 ἀποδίδονται σὲ πολὺ µικρὴ καὶ
µέτρια ἐπίδραση τῆς νόσου τὸν τελευταῖο µῆνα, ἀντίστοιχα. Ἡ συνολικὴ βαθµολογία γιὰ τὰ 21 στοιχεῖα
κυµαίνεται ἀπὸ 0 ἕως 105. Χαµηλότερες βαθµολογίες
MLHFQ ὑποδεικνύουν µικρότερη ἐπίδραση τῆς ΚΑ
στὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν.
2.10. Ἀξιολόγηση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν
μὲ ΚΑ γιὰ τὴ νόσο τους.
Στὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, ἀλλὰ καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς
κατευθυντήριες ὁδηγίες, δὲν ὑπάρχει κάποια σαφῶς
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καθορισμένη μορφὴ προγράμματος ἀποκατάστασης, ὥστε νὰ ἐκπαιδεύονται οἱ ἀσθενεῖς. Ἔτσι, ἡ
ἐκπαίδευση τῶν ἀσθενῶν στὴ νόσο τους ἀξιολογήθηκε µε τὴ χρήση ἐρωτηµατολογίου 15 ἐρωτήσεων πολλαπλῆς ἐπιλογῆς20, ἀποδεχόμενοι ὅτι αὐτὸ
ἀποτυπώνει τὴν ὅποια ἐκπαίδευση αὐτοὶ λαμβάνουν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας τους. Τὸ ἐρωτηµατολόγιο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐρωτήσεις, ποὺ ἀφοροῦν
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ παρερµηνεῖες σχετικὰ
µὲ αὐτὴ, τὰ συµπτώµατά της καὶ τὴν ἀναγνώριση
αὐτῶν, τὴ διατροφή, τὴ σωµατική δραστηριότητα
καὶ τὴ φαρµακευτική ἀγωγὴ τῶν ἀσθενῶν. Οἱ σωστὲς ἀπαντήσεις βαθµολογήθηκαν µὲ 3, οἱ λάθος
ἀπαντήσεις µὲ 1 καὶ οἱ µερικῶς σωστὲς ἀπαντήσεις
µὲ 2. Χαµηλότερη βαθµολογία ὑποδεικνύει µικρότερο βαθµό ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν µὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια. Ἐφόσον δὲν ὑπάρχει σαφὲς πρόγραμμα
ἐκπαίδευσης γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΚΑ, ἡ ἀξιολόγηση
τῆς ἐκπαίδευσης ἔγινε μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα μέσα,
δηλαδὴ τὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο ἐξόδου καὶ τὶς
ὁδηγίες ἀπὸ τὸ τὸν θεράποντα ἰατρὸ ὡς πρὸς τὴ
φαρμακευτικὴ ἀγωγή, τὴ δίαιτα, τὴ φυσικὴ δραστηριότητα καὶ τὸν ἐπανέλεγχο.
2.11. Ἀξιολόγηση τῶν γνώσεων τῶν ἀσθενῶν μὲ
ΚΑ γιὰ τὴ νόσο τους.
Ὁμοίως, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, ἡ ἀξιολόγηση τῶν γνώσεων τῶν ἀσθενῶν σχετικὰ µὲ τὴ
νόσο πραγματοποιήθηκε μὲ ἕνα ἐρωτηµατολόγιο 10
ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν στὴν ἐπίγνωση
καὶ στὴ διαχείριση τῆς κλινικῆς τους κατάστασης,
ἀποδεχόμενοι ὅτι αὐτὸ ἀποτυπώνει τὶς ὅποιες γνώσεις ἀποκτήθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας
τους. Ἡ µορφή τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀπαντήσεων
ἦταν ναὶ/ὄχι, οἱ ὁποῖες βαθµολογήθηκαν µὲ 1 καὶ 0,
ἀντίστοιχα. Ἡ ἐρώτηση, ποὺ ἐξέταζε τὴ γνώση τοῦ
αἰτίου τῆς συµφόρησης, εἶχε τρεῖς πιθανὲς ἀπαντήσεις: καρδιά, πνεύµονες καὶ νεφροί, οἱ ὁποῖες
βαθµολογήθηκαν µὲ 1, ἐνῶ, ὅταν οἱ ἀσθενεῖς δὲν
γνώριζαν τὴν ἀπάντηση, βαθµολογήθηκαν µὲ 0.
Τέλος, στὴν ἐρώτηση σχετικὰ µε τὸ ποιό εἶναι τὸ βάρος
1L νεροῦ, οἱ σωστὲς ἀπαντήσεις βαθµολογήθηκαν
µε 1 καὶ οἱ λάθος µὲ 0. Ἡ συνολικὴ βαθµολογία εἶχε
εὖρος 0-10. Χαµηλότερη βαθµολογία ὑποδεικνύει
ἔλλειψη γνώσεων τῶν ἀσθενῶν γιὰ τὴ νόσο τους.

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ

2.12. Καταληκτικὰ σημεῖα.
Πρωτεύοντα καταληκτικὰ σηµεῖα τῆς µελέτης
ἦσαν ἡ κατάσταση γενικῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν καὶ
ἡ ποιότητα ζωῆς τοὺς στὴν ἐτήσια παρακολούθηση,
ἐνῶ δευτερεῦον καταληκτικὸ σηµεῖο ἀποτέλεσε ἡ
πιθανότητα ἐπανανοσηλείας ἐντὸς 1 ἔτους µετά
τὴν πρώτη νοσηλεία. Ἐπίσης, προσπαθήσαµε νὰ
ἀναδείξουµε πιθανὲς διαφοροποιήσεις στὰ αποτελέσµατά µας, ἀνάλογα µὲ τὸ µορφωτικό ἐπίπεδο
τῶν ἀσθενῶν. Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ κατέληξαν, ὁ
θάνατός τους καταγράφηκε ὡς γεγονός, ἀκολουθούµενος ἀπὸ τὴν ηµεροµηνία καὶ τὴν αἰτιολογία
θανάτου, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὰ ἰατρικὰ ἀρχεῖα.
2.13. Στατιστικὴ ἀνάλυση.
Οἱ συνεχεῖς µεταβλητές παρουσιάζονται ὡς
µέση τιµή ± τυπικὴ ἀπόκλιση, ἐνῶ οἱ κατηγορικὲς
µεταβλητὲς παρουσιάζονται ὡς ἀπόλυτες τιµὲς καὶ
σχετικὲς συχνότητες. Ἡ παροῦσα µελέτη ἀξιολόγησε
τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν γνώσεων
τῶν ἀσθενῶν µὲ ΚΑ γιὰ τὴ νόσο τους, στὴ γενική
τους ὑγεία, στὴν ποιότητα ζωῆς καὶ τὸν αριθµό
ἐπανανοσηλειῶν στὴν ἐτήσια παρακολούθηση.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, δηµιουργήσαµε δύο λανθάνουσες µεταβλητές, τὸ Σκὸρ ἐκπαίδευσης καὶ τὸ Σκὸρ
γνώσεων, ὡς τὴ συνολικὴ βαθµολογία ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὰ ἐρωτηµατολόγια ἐκπαίδευσης καὶ
γνώσεων, ἀντίστοιχα, µὲ στόχο νὰ ἐξετάσουµε,
πῶς ἡ µεταβλητότητα τοῦ ἐπιπέδου γνώσεων καὶ
τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν ἐπηρεάζει
τὰ καταληκτικὰ σηµεῖα τῆς µελέτης. Χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα γραµµικῆς παλινδρόµησης, γιὰ
νὰ ἐλέγξουν τὴ σχέση µεταξὺ τοῦ Σκὸρ ἐκπαίδευσης καὶ τοῦ Σκὸρ γνώσεων µὲ τὴ γενικὴ ὑγεία καὶ
τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν. Ἡ σχέση µεταξύ
τοῦ Σκὸρ ἐκπαίδευσης καὶ τοῦ Σκὸρ γνώσεων µὲ
τὴν πιθανότητα ἐπανανοσηλείας, 1 ἔτος µετὰ τὴν
πρώτη εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκοµεῖο, ἐλέγχθηκε µὲ
µοντέλο λογιστικῆς παλινδρόµησης. Ὅλα τὰ µοντέλα διορθώθηκαν ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ βάρος,
τὴν ἰσχαιµική καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, τὸ µορφωτικό
ἐπίπεδο, τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, τὸ σακχαρώδη
διαβήτη, τὴ δυσλιπιδαιµία, τὴν ἐµφύτευση ἀπινιδωτῆ,
τὶς καπνιστικὲς συνήθειες καὶ τὸ MedDietScore. Τὰ
ἀποτελέσµατα παρουσιάζονται ὡς μεταβολὴ τῶν
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καταληκτικῶν σημείων γιὰ κάθε μονάδα αὔξησης
τῶν σκὸρ (β) στὴ γραμμικὴ παλινδρόμηση ὠς
σχετικὸς λόγος συµπληρωµατικῶν πιθανοτήτων
(ΣΛ) στὴ λογιστικὴ παλινδρόμηση καὶ 95% διάστηµα
ἐµπιστοσύνης. Ὅλες οἱ ἀναφερόµενες τιµὲς Pvalue
βασίζονται ἀμφίπλευρα. Τὸ στατιστικὸ πακέτο SPSS
23.0 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS
Inc., Chicago, Illinois, ΗΠΑ) χρησιµοποιήθηκε γιὰ
ὅλες τὶς στατιστικὲς ἀναλύσεις.

3. Ἀποτελέσματα.
Ἡ παροῦσα µελέτη περιελάµβανε συνολικὰ 224
ἀσθενεῖς. Τὸ δεῖγµα περιελάµβανε 155 ἄνδρες (69%)
ἡλικίας 73 ± 11 ἐτῶν καὶ 69 γυναῖκες (31%) ἡλικίας 75
± 11 ἐτῶν. Τὰ ἀνθρωποµετρικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ
τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ τῶν ἀσθενῶν, ποὺ εἰσήχθησαν
στὴ µελέτη, παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 3.1.
3.1. Ἐπίδραση τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν
µὲ ΚΑ στὴ γενικὴ ὑγεία, στὴν ποιότητα ζωῆς καὶ
στὸν ἀριθµὸ ἐπανανοσηλειῶν στὴν ἐτήσια παρακολούθηση.
Στὴ συγκεκριµένη µελέτη διερευνήθηκε ἡ σχέση

µεταξύ τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν (Σκὸρ
ἐκπαίδευσης) µε τὴ γενική τους ὑγεία, τὴν ποιότητα
ζωῆς τους καὶ τὴν πιθανότητα ἐπανανοσηλείας, σὲ
χρονικὸ διάστηµα ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν πρώτη νοσηλεία.
Πιὸ συγκεκριµένα, µελετήθηκε τὸ ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν στὴ νόσο τους, σὲ σχέση µὲ τὰ
προαναφερθέντα καταληκτικὰ σηµεῖα, διορθωµένο
ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ βάρος, τὴν ἐγκατεστηµένη
ἰσχαιµική ΚΑ, τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό, τὶς καπνιστικὲς
συνήθειες καὶ τὸ ἐπίπεδο µόρφωσης (Μοντέλο 1),
ὅπου ἀρχικὰ διακρίνεται στατιστικὰ σηµαντική ἐπίδραση µόνο στὸν ἀριθµὸ τῶν ἐπανανοσηλειῶν. Στὴ
συνέχεια, ὄµως, διερευνήθηκε, ἐὰν ἡ προσθήκη τῆς
προσκόλλησης στὴ Μεσογειακὴ διατροφὴ (Μοντέλο
2), ἐκφραζόµενη ὡς MedDietScore, ἐπηρεάζει τὴν
ἐπίδραση τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν
ὡς πρὸς τὰ καταληκτικὰ σηµεῖα. Παρατηρήθηκε ὅτι
ἡ Μεσογειακὴ διατροφὴ παίζει συγχυτικὸ ρόλο µόνο
στὴ σχέση τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν
καὶ τῆς πιθανότητας ἐπανανοσηλείας, καθὼς ἐπηρεάζει τὴ στατιστικὴ σηµαντικότητα τοῦ µοντέλου,
ὁδήγωντας τελικὰ στὸ συµπέρασµα, ὅτι δὲν ὑπάρχει σηµαντικὴ ἐπίδραση τοῦ σκὸρ ἐκπαίδευσης στὰ

Πίνακας 3.1. Ἀνθρωπομετρικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἰατρικὸ ἱστορικὸ
τῶν n=224 ἀσθενῶν τῆς μελέτης.
Ἄνδρες
n I =155

Γυναῖκες
n2=69

Ἡλικία (ἔτη)

73.33 ± 11.43

75.0 ± 11.41

ΔΜΣ (kg/m )

29.56 ± 7.26

27.85 ± 7.7

MedDietScore (0-55)

30.51 ± 4.32

30.89 ± 4.12

Μὴ καπνιστὲς

43 (27.7%)

33 (47.8%)

Πρώην καπνιστὲς

68 (43.9%)

15 (21.7%)

Καπνιστὲς

23 (14.8%)

10 (14.5%)

Ἱστορικὸ Ἰσχαιμικῆς ΚΑ (ναὶ)

66 (42.6%)

15 (21.7%)

Ἱστορικὸ Ὑπέρτασης (ναὶ)

88 (56.8%)

42 (60.9%)

Ἱστορικὸ ΔΣ τύπου ΙΙ (ναὶ)

62 (40.0%)

25 (36.2%)

Ἱστορικὸ Δυσλιπιδαιμίας (ναὶ)

76 (49.0%)

32 (46.4%)

2

Καπνιστικὲς συνήθειες
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Πίνακας 3.2. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμησης, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τοῦ
ἐπιπέδου ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
β
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
0.08
0.18
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.66, 1.53)		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
0.08
0.18
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.65,1.55) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
β9
(95% ΔΕ)
Ρ
0.09

0.83

(0.65, 1.55)		

-0.01
(0.62,1.62)

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
0.68

0.03

(0.47, 0.97)

0.98

0.00

0.93

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
τρία καταληκτικὰ σηµεῖα γιὰ τὸ συγκεκριµµένο δεῖγµα
πληθυσµοῦ. Τὰ ἀποτελέσµατα παρατίθενται στὸν
Πίνακα 3.2.
3.2. Ἐπίδραση τῶν γνώσεων τῶν ἀσθενῶν µὲ ΚΑ στὴ
γενικὴ ὑγεία, στὴν ποιότητα ζωῆς καὶ στὸν αριθµὸ
ὲ πανανοσηλειῶν στὴν ἐτήσια παρακολούθηση.
Ἡ διερεύνηση τῆς σχέσης τῶν γνώσεων (Σκὸρ
γνώσεων) τῶν ἀσθενῶν µὲ ΚΑ, µὲ τὰ τρία καταληκτικὰ σηµεῖα, ἀλλὰ καὶ ὁ ρόλος τῆς Μεσογειακῆς
διατροφῆς µελετήθηκε µὲ τὴν ἴδια µεθοδολογία,
τὰ ἀποτελέσµατα τῆς ὁποίας παρατίθενται στὸν
Πίνακα 3.3. Πιὸ συγκεκριµένα, µελετήθηκε τὸ ἐπίπεδο
γνώσεων τῶν ἀσθενῶν γιὰ τὴν πάθησή τους, σὲ
σχέση µὲ τὰ προαναφερθέντα καταληκτικὰ σηµεῖα,
διορθωµένο ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ βάρος, τὴν
ἐγκατεστηµένη ἰσχαιµική ΚΑ, τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό,
τὶς καπνιστικὲς συνήθειες καὶ τὸ ἐπίπεδο µόρφωσης. Δὲν διαπιστώθηκε στατιστικὰ σηµαντική
ἐπίδραση τοῦ σκὸρ γνώσεων σὲ κανένα ἀπὸ τὰ
καταληκτικὰ σηµεῖα γιὰ τὸ δεῖγµα τοῦ πληθυσµοῦ,
ἐνῶ καὶ ἡ Μεσογειακὴ διατροφή, ἐκφραζόµενη ὡς

MedDietScore, δὲν ἀποτελεῖ συγχυτικὸ παράγοντα.
3.3. Ἐπίδραση τῶν γνώσεων τῶν ἀσθενῶν µὲ ΚΑ
στὴ γενικὴ ὑγεία, στὴν ποιότητα ζωῆς καὶ στὸν αριθµὸ ἐπανανοσηλειῶν στὴν ἐτήσια παρακολούθηση,
ἀνάλογα µε τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο.
3.3.1. Ἀσθενεῖς µε <6 ἔτη ἐκπαίδευσης.
58 ἀσθενεῖς τοῦ δείγµατος (25,9%) εἶχαν ἕως 6 ἔτη
ἐκπαίδευσης, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 34 ἦσαν ἄνδρες καὶ οἱ
24 γυναῖκες. Στὴν παροῦσα ἀνάλυση διερευνήθηκε
ἡ σχέση µεταξύ τῶν γνώσεων τῶν συγκεκριµένων
ἀσθενῶν µε τὴ γενική τους ὑγεία, τὴν ποιότητα ζωῆς
τους καὶ τὴν πιθανότητα ἐπανανοσηλείας, σὲ χρονικὸ διάστηµα ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν πρώτη νοσηλεία.
Πιὸ συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οἱ βαθµολογίες τῶν
ἀσθενῶν στὰ δύο ερωτηµατολόγια γνώσεων, σὲ
σχέση µὲ τὰ προαναφερθέντα καταληκτικὰ σηµεῖα,
διορθωµένες ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ βάρος, τὴν
ἐγκατεστηµένη ἰσχαιµική ΚΑ, τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό,
τὶς καπνιστικὲς συνήθειες καὶ τὴν ὕπαρξη ἀπινιδωτῆ
(Μοντέλο 1). Στὴ συνέχεια διερευνήθηκε, ἐὰν ἡ προσθήκη τῆς προσκόλλησης στὴ Μεσογειακὴ διατρο-
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Πίνακας 3.3. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμησης, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τῶν
γνώσεων τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
-0.07
0.62
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.90, 1.10)		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
-0.07
0.62
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.90, 1.11) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
1.54

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

0.15

1.05

(0.89, 1.12) 		

(0.72, 1.52)

1.50
0.17
(0.88, 1.12) 		

00.97
(0.56, 1.68)

0.79

0.93

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
φὴ (Μοντέλο 2), ἐκφραζόµενη ὡς MedDietScore,
ἐπηρεάζει τὴν ἐπίδραση τοῦ βαθµοῦ ἐκπαίδευσης
τῶν ἀσθενῶν ὡς πρὸς τὰ καταληκτικὰ σηµεῖα.
Παρατηρήθηκε ὅτι µεγαλύτερη βαθµολογία καὶ
στὰ δύο ερωτηµατολόγια σχετίζεται µὲ βελτίωση στὴν
ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν µὲ <6 ἔτη ἐκπαίδευσης.
Ἡ προσθήκη τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς στὰ µοντέλα µειώνει τὸ βαθµὸ ἐπίδρασης τῶν score (β=1,95),
παρόλα αὐτά, καὶ γιὰ τὰ δύο σκόρ, τὸ εὕρηµα δὲν
εἶναι στατιστικὰ σηµαντικό. Τὰ αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοὺς Πίνακες 3.4 & 3.5.

τοῦ µοντέλου, ὡς πρὸς τὸ MedDietScore, ἀνέδειξε
µία θετικὴ συσχέτιση τοῦ Σκὸρ ἐκπαίδευσης µὲ τὴν
ποιότητα ζωῆς (β=1,95), μὲ τὴν ἐπίδραση νὰ παραμένει
μὴ στατιστικὰ σημαντική. Ἐπομένως, ἡ Μεσογειακὴ
διατροφὴ δὲν λειτουργεῖ ὡς συγχυτικὸς παράγοντας.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ Σκὸρ γνώσεων (Πίνακας 3.7),
θετικὴ συσχέτιση ὑπῆρξε µόνο µεταξύ τοῦ Σκὸρ γνώσεων καὶ τῆς γενικῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν, ὅπου ἡ
Μεσογειακὴ διατροφὴ δὲν ἔχει συγχυτικὸ ρόλο, καθὼς καὶ στὶς δύο ὑποπεριπτώσεις τὰ αποτελέσµατά
µας εἶναι μὴ στατιστικὰ σηµαντικά.

3.3.2. Ἀσθενεῖς µε >9 ἔτη ἐκπαίδευσης.
48 ἀσθενεῖς τοῦ δείγµατος (21,4%) εἶχαν >9 ἔτη
ἐκπαίδευσης, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 40 ἦσαν ἄνδρες καὶ
οἱ 8 γυναῖκες. Πραγµατοποιήσαµε τὴν ἴδια στατιστικὴ ἀνάλυση γιὰ τὸ συγκεκριµένο ὑποσύνολο
τοῦ δείγµατος καὶ τὰ ἀποτελέσµατα ἐµφανίζονται
ἀναλυτικὰ στοὺς Πίνακες 3.6 & 3.7
Παρατηρήσαµε ὅτι ὑψηλότερη βαθµολογία στὸ
Σκὸρ Ἐκπαίδευσης (Πίνακας 3.6) σχετίζεται µὲ βελτίωση τῆς γενικῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν. Ἡ διόρθωση

4. Συζήτηση.
Ἡ παροῦσα μελέτη ἐπιχείρησε νὰ ἀναδείξει µοντέλα συσχέτισης µεταξύ σύγχρονων πρακτικῶν καὶ
τῆς βελτίωσης τῆς ποιότητας ζωῆς καὶ τοῦ ἀριθµοῦ
τῶν ἐπανανοσηλειῶν σὲ ἀσθενεῖς µὲ συστολικὴ
ΚΑ. Καθὼς στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν ἐπίσηµα
θεσµοθετηµένα προγράµµατα ἀποκατάστασης σὲ
αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀσθενῶν, προσπαθήσαµε νὰ
ἀξιολογήσουµε, µέσα ἀπὸ σκὸρ βαθµολογίας, τὸ
ἐπίπεδο τῶν γνώσεων τῶν ἀσθενῶν γιὰ τὴν πάθη-
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Πίνακας 3.4. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμησης, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τῆς
ἐκπαίδευσης καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
-0.17
0.25
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.82, 1.22) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
-0.16
0.18
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.82,1.22) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
2.19

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

0.51

-

-

-

-

(0.82, 1.22) 		

1.95
0.57
(0.82, 1.22) 		

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
Πίνακας 3.5. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμησης, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τῶν
γνώσεων καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
-0.06
0.38
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.28, 3.47) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
-0.05
0.46
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.27, 3.6) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
2.17

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

0.10

-

-

-

-

(0.29, 3.47) 		

1.95
(0.27, 3.6)

0.14
		

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
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Πίνακας 3.6. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμησης, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τῆς
ἐκπαίδευσης καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
0.23
0.46
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.49, 2.00) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
0.33
0.33
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.44, 2.26) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
-0.62

0.81

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
672.4

0.9

0.0

0.9

(0.49, 2.00) 		

1.95
0.57
(0.82, 1.22) 		

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
Πίνακας 3.7. Ἀποτελέσματα μοντέλων πολλαπλῆς παλινδρόμηση, ποὺ ἐκτιμοῦν τὴ σχέση τῶν
γνώσεων καὶ τῶν 3 καταληκτικῶν σημείων τῆς ἀνάλυσης.
Καταληκτικὰ
σημεῖα

Γενικὴ Ὑγεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

Μοντέλο 1
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
0.10
0.22
+ ἡλικία, βάρος,
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.67, 1.47) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής, κάπνισμα
Μοντέλο 2
Σκὸρ ἐκπαίδευσης
+ ἡλικία, βάρος,
0.10
0.22
ἰσχαιμικὴ ΚΑ,
(0.27, 3.6) 		
μορφωτικὸ ἐπίπεδο,
ΑΥ, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία,
ἀπινιδωτής,
κάπνισμα + MedDietScore

Ποιότητα ζωῆς
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ
-0.83

Ἐπανανοσηλεία
ΣΛ
(95% ΔΕ)
Ρ

0.22

0.08

0.9

0.02

0.9

(0.67, 1.47) 		

-0.88
0.17
(0.67, 1.47) 		

ΚΑ: Καρδιακὴ Ἀνεπάρκεια, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης
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σή τους καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἐκπαίδευσης ποὺ αὐτοὶ
ἔχουν λάβει, κατά τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας τους,
ὥστε νὰ µποροῦν νὰ ἀντιµετωπίσουν μελλοντικὰ
προβλήµατα, ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν ἀγωγή τους
καὶ ἀπὸ τὶς ὑποτροπὲς τῆς νόσου. Στὴ συνέχεια, στὴν
ἐτήσια παρακολούθηση, προσπαθήσαµε νὰ καταδείξουµε τὴ θετικὴ συσχέτιση τοῦ αὐξηµένου σκὸρ
γνώσεων καὶ ἐκπαίδευσης στὴν ποιότητα τῆς ζωῆς
καὶ στὸν αριθµό τῶν ἐπανανοσηλειῶν. Ἐπίσης, ἐπιχειρήσαμε νὰ προσδιορίσουµε ὁµάδες ἀσθενῶν,
πού, ἐνδεχοµένως, θὰ εἶχαν µεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ
παρέµβαση, ἀναλόγως τοῦ µορφωτικοῦ ἐπιπέδου.
Ἀρχικά, λοιπόν, φάνηκε θετικὴ ἐπίδραση τοῦ
σκὸρ ἐκπαίδευσης τῶν ἀσθενῶν στὸν αριθµό τῶν
ἐπανανοσηλειῶν, ποὺ µε τὴν προσθήκη τοῦ βαθµοῦ προσκόλλησης στὴ Μεσογειακὴ διατροφὴ
(MedDietScore) ἀπώλεσε τὴ στατιστικὴ σημαντικότητά της. Φαίνεται, πὼς οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ δὲν ἀκολουθοῦν ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς καὶ διατροφῆς, µὲ
ἀποτέλεσµα ἡ ὅποια ἐκπαίδευση λαμβάνουν νὰ χάνει
τὴ σημασία της, γεγονὸς ποὺ συνάδει µὲ εὑρήματα
παλαιότερων μελετῶν, ποὺ ἀποδίδουν τὴν αὔξηση
τῶν ἐπανανοσηλειῶν σὲ κακὴ συμμόρφωση µε τὶς
ὑγιεινοδιαιτητικὲς ὁδηγίες21,22. Φαίνεται, πὼς τὸ διαιτολόγιο “ἐλέγχει”, κατὰ κάποιο τρόπο, τὸ βαθμὸ
ἐκπαίδευσης, μιᾶς κα, ἐνῶ οἱ ἀσθενεῖς ἀπαντοῦν
ὡς νὰ ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ, δὲν ἀκολουθοῦν τὶς ὑγιεινοδιαιτητικὲς ὁδηγίες, µὲ ἀποτέλεσµα τὴν αὔξηση
τῶν ἐπανανοσηλειῶν. Ἀντίστοιχα µὲ τὰ παραπάνω, ἡ
ἔλλειψη σημαντικῆς ἐπίδρασης τοῦ σκὸρ γνώσεων
στὰ τρία καταληκτικὰ σημεῖα μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ
µε ἀνάλογο σκεπτικό, καθὼς γνώσεις ποὺ ἔχουν
ἀποκτηθεῖ µέσῳ τῆς ἐνημέρωσης, ἀπὸ τὸ ἰατρονοσηλευτικὸ προσωπικὸ ἤ ἀπὸ ἀτομικὲς ἐμπειρίες,
συχνὰ μπορεῖ νὰ µὴ βρίσκουν ἐφαρμογὴ στὴν καθημερινότητα τῶν ἀσθενῶν, λόγῳ τῆς ἀδυναμίας
συμμόρφωσης µὲ τὶς ὁδηγίες, γεγονὸς ποὺ προϋποθέτει σημαντικὴ μεταβολὴ τῶν ὑγιεινοδιατητικῶν
συνηθειῶν καὶ τῆς κουλτούρας.
Στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὁ ἀσθενὴς ἀντιμετωπίζει ἀρχικὰ τὴ διάγνωση τῆς ΚΑ μὲ τὴν ἀντίστοιχη ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση καὶ στὴ συνέχεια
ἕνα πλῆθος πληροφοριῶν, ἐξετάσεων καὶ γραπτῶν
ὁδηγιῶν, τὶς ὁποῖες καλεῖται νὰ υἱοθετήσει µὲ τὴ βοήθεια τοῦ καρδιολόγου τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλ-
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ψης. Ἡ σωστὴ παρακολούθηση καὶ ἐποπτεία τῶν
ἀσθενῶν ἀπουσιάζει, καθὼς καὶ ἡ ἐπικαιροποίηση
τῶν ὁδηγιῶν, προοπτικὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ
ἕνα καλὰ θεσμοθετημένο καὶ δομημένο πρόγραμμα
ἀποκατάστασης14. Σὲ αὐτό, ἄξονες πρέπει νὰ εἶναι ἡ
προσέγγιση τοῦ προβλήματος ἀπὸ ὁμάδα εἰδικῶν
καὶ ἡ ἐνεργὴ ἐμπλοκὴ τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τῆς οἰκογένειάς του, µὲ σκοπὸ τὴ βελτίωση τῆς θεραπευτικῆς
μετάβασης ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὸ σπίτι23.
Στὴ συνέχεια, ἐπιχειρήσαμε νὰ προσδιορίσουμε
ὁμάδες ἀσθενῶν, πού ἐνδεχομένως, θὰ εἶχαν μεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ παρέμβαση, ἀναλόγως τοῦ
μορφωτικοῦ τους ἐπιπέδου, ἀκολουθώντας τὰ εὑρήματα τῆς μελέτης ATTICA 24, ἡ ὁποία ἀνέδειξε, ὅτι τὸ
χαμηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο σχετίζεται µὲ αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Οἱ ἀσθενεῖς µὲ μορφωτικὸ
ἐπίπεδο 6-9 ἐτῶν φοίτησης ἦσαν ἀνεπαρκεῖς ἀριθμητικὰ γιὰ ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων καὶ ἔτσι ἑστιάσαμε στὴν ὁμάδα χαμηλῆς μόρφωσης (<6 ἔτη
φοίτησης) καὶ στὴν ὁμάδα ὑψηλότερου μορφωτικοῦ
ἐπιπέδου (>9 ἔτη φοίτησης). Τὰ ἀποτελέσματά µας
δὲν ἀπεῖχαν ἀπὸ αὐτὰ τοῦ συνόλου, καθὼς δὲν ἀναδείχθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ εὐεργετικὴ συσχέτιση
τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν γνώσεων, µὲ τὴν ποιότητα
ζωῆς καὶ τὶς ἐπανανοσηλείες στὰ δύο γκρούπ, ἂν
καὶ ἐπιμέρους θετικὲς τάσεις βρέθηκαν στὴν ὁμάδα
χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου μεταξὺ τῶν δύο σκὸρ
καὶ τῆς ποιότητας ζωῆς τους, ἐνῶ στὴν ὁμάδα µὲ
ὑψηλότερο μορφωτικὸ ἐπίπεδο ἀναδείχθηκε θετικὴ
συσχέτιση τοῦ σκὸρ ἐκπαίδευσης µὲ τὴν ποιότητα
ζωῆς καὶ τοῦ σκὸρ γνώσεων, µὲ τὴ γενικὴ ὑγεία τῶν
ἀσθενῶν. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὸ μικρὸ πληθυσμὸ τοῦ δείγµατος, διαμορφώνεται ἡ ἀντίληψη, ὅτι
πρόσωπα µὲ χαμηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο ἴσως νὰ
ὠφελοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση καὶ
τὴν ἀπόκτηση γνώσεων γιὰ τὴν πάθησή τους, καθὼς αὐτὰ τὰ πρόσωπα υἱοθετοῦν λιγότερο ὑγιεινὸ
τρόπο ζωῆς καὶ διατροφῆς25,26.

5. Περιορισμοί.
Ὑπάρχει ἔλλειψη στάθµισης τῶν ἐρωτηµατολογίων γνώσεων καὶ ἐπιµόρφωσης στὴν πάθηση
γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πληθυσµό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ χρησιµοποιήθηκε διαφορετικὴ κωδικοποίηση ἀπὸ τὴν
ἀναφερόµενη στὴ βιβλιογραφία. Δὲν ὑπάρχουν
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ἀντίστοιχες ἑλληνικὲς µελέτες, ὁπότε ἡ διεξαγωγὴ
συµπερασµάτων χρήζει περαιτέρω ἔρευνας. Ὑπῆρξαν ἀσθενεῖς ποὺ χάθηκε ἡ παρακολούθησή τους
ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ δεῖγµα, ἐνῶ πιθανὲς µεταβολές στὸ
ἐπίπεδο γνώσεων καὶ ἀντίληψης γιὰ τὴν πάθησής
τους στὴν πορεία τοῦ χρόνου, ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ
διαστήµατος τῆς µελέτης, δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ γνωστοποιηθοῦν. Ἔτσι, στὴν ἀνάλυση τῶν δεδοµένων
λήφθηκε ὑπ’ ὄψιν ἡ ἀρχικὴ κατάσταση ἐπιπέδου
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γνώσεων καὶ ἐπιµόρφωσης. Ἐπίσης, στὴν προσπάθεια κατάδειξης ὁµάδων ἀσθενῶν µὲ µεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ παρέµβαση, ἀναλόγως τοῦ
ἐπιπέδου σπουδῶν, εἴχαµε στοιχεῖα µόνο γιὰ τὸ
50% τοῦ δείγµατος (122 ἀσθενεῖς: 58 µε <6 ἔτη,
16 µε 6-9 ἔτη καὶ 48 µε >9 ἔτη). Ὡς ἐκ τούτου, δὲν
ἦταν δυνατὴ ἡ ἀνάλυση γιὰ ἀσθενεῖς µὲ διάρκεια σπουδῶν 6-9 ἔτη, καθὼς ἦταν πολὺ µικρός
ὁ αριθµός τους στὸ δεῖγµα µας. z

Συμπερασματικά
Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι ἕνα συνεχῶς
διογκούμενο πρόβλημα, ποὺ ἐπιβαρύνει σημαντικὰ
τόσο τὸ ἄτομο ὅσο καὶ τὴν κοινωνία, καθὼς ἡ
ἀντιμετώπισή της εἶναι δυσχερής, ἀπαιτεῖ ἀκριβὴ
φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἐπισταμένη παρακολούθηση ἀπὸ τὸν ἰατρό, συνέπεια καὶ συμμόρφωση
µὲ τὶς ὁδηγίες ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ, ἐνῶ ἡ πιθανότητα
ἐπανανοσηλειῶν εἶναι ὑψηλὴ καὶ ἡ θνησιμότητα
καὶ θνητότητα παραμένουν αὐξημένες. Ἡ ἀντιμετώπισή της φαίνεται πὼς πρέπει νὰ εἶναι ἔργο
ὁμάδας εἰδικῶν καί, πλέον, ὑπὸ τὶς διαμορφούμενες
συνθῆκες, ἑνὸς προγράμματος ἀποκατάστασης
καὶ συνεχοῦς παρακολούθησης, ὥστε νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἡ συμμόρφωση, νὰ ἐπικαιροποιοῦνται
οἱ ὁδηγίες καὶ νὰ παρέχεται ἡ ἀπαραίτητη ψυχοκοινωνικὴ ὑποστήριξη.
Στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὅμως, ὅπου
ὁ ἀσθενὴς ἔρχεται ἀντιμέτωπος ἀρχικὰ µε τὴ διάγνωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ στὴ συνέ-

χεια µὲ ἕνα πλῆθος ἀκατέργαστων πληροφοριῶν,
ἐξετάσεων καὶ γραπτῶν ὁδηγιῶν, ποὺ δύσκολα
μετουσιώνονται σὲ παράγοντα μεταβολῆς τῶν
διατροφικῶν συνηθειῶν, ἡ ὅποια ἐκπαίδευση αὐτοὶ
λαμβάνουν ἀπὸ τὸ ἰατρονοσηλευτικὸ προσωπικὸ
τῶν νοσοκομείων καὶ τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθὼς καὶ οἱ γνώσεις ποὺ ἀποκτοῦν,
φαίνεται πὼς δὲν ἔχουν σημαντικὴ ἐπίδραση τόσο
στὴν ποιότητα ζωῆς ὅσο καὶ στὸν ἀριθµό τῶν
ἐπανανοσηλειῶν, πιθανῶς λόγῳ κακῆς συμμόρφωσης. Ὡστόσο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ τοὺς
περιορισµοὺς τῆς παρούσας ἐργασίας, κρίνεται
σκόπιμη ἡ περαιτέρω διερεύνηση, µέσῳ προοπτικῶν παρεμβατικῶν μελετῶν, μέσα ἀπὸ διάφορα
μοντέλα προγραμμάτων ἀποκατάστασης εἴτε ἐνδονοσοκομειακὰ εἴτε ἐξωνοσοκομειακά, ὥστε νὰ
βρεθεῖ ἡ κατάλληλη φόρμουλα, γιὰ τὰ ἑλληνικὰ
δεδομένα, ὁλοκληρωμένης ἀντιμετώπισης αὐτῶν
τῶν ἀσθενῶν.
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