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Ειζαγωγή
Οη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ έρνπλ ζπρλά πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε
πγεηνλνκηθνύο πόξνπο θαη δελ πξαγκαηνπνηνύλ ζπρλά πξνιεπηηθνύο ειέγρνπο. Πνιιέο θνξέο
πάζρνπλ από αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, πνπ όκσο παξακέλνπλ αδηάγλσζηα, ιόγσ έιιεηςεο
εηδηθώλ ζηε πεξηνρή ηνπο.

 κοπ ό ς

 Σπκπηώκαηα όπσο βήρα, απόρξεκςε ή ζπξηγκό αλέθεξαλ 134 άηνκα (28%), ελώ δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ζε αλεθόξα ή ζθάιεο αλέθεξαλ 275 άηνκα (57,5%).
 Τνπιάρηζηνλ κηα παξόμπλζε ην ηειεπηαίν ρξόλν είραλ 98 ζπκκεηέρνληεο (20,5%) θαη 67 άηνκα
(14%) είραλ ιάβεη ρξόληα αγσγή κε εηζπλεόκελα.
Γνωρίζεηε ηι είναι η ΥΑΠ;

Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ΧΑΠ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο Ειαζζόλαο.
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Μεθοδολογία
Σηε κειέηε έιαβαλ κέξνο θάηνηθνη από 14 ρσξηά ηεο επαξρίαο Ειαζζόλαο κέζσ online
εξσηεκαηνινγίνπ ηνπηθήο ηζηνζειίδαο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα από 30
Μαξηίνπ 2015 έσο 20 Απξηιίνπ 2015. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ηε ΧΑΠ, ελώ ζην ηέινο ηνπο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα δώζνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε δσξεάλ ιεηηνπξγηθό έιεγρν ηεο αλαπλνήο. Οη ζπηξνκεηξήζεηο
ζε όζνπο επηζπκνύζαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έλα κήλα κεηά κε ηε βνήζεηα ηεο θηλεηήο κνλάδαο
ηεο Ειιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο Εηαηξίαο.

Αποηελέζμαηα
 Σην εξσηεκαηνιόγην ζπκκεηείραλ
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο (65,3% άλδξεο).

 Τη είλαη ε ΧΑΠ γλώξηδε κόιηο ην 31,6%
(Γράθημα 2) θαη ηη είλαη ε ζπηξνκέηξεζε
ην 38,5%.

478

 208 (43,5%) ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθίαο
άλσ ησλ 40 εηώλ.
 230 (48,1%) ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ
θαπληζηηθή ζπλήζεηα (Γράθημα 1).
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Γράθημα 2

 Μόλν 80 θάηνηθνη (16,7%) είραλ θάλεη ζην
παξειζόλ ζπηξνκέηξεζε (Γράθημα 3).

Έτεηε κάνει ποηέ ζπιρομέηρηζη;

 60
ζπκκεηέρνληεο
έδσζαλ
ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο
ζην
ηέινο
ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Μόλν νη 38 από απηνύο
έδσζαλ αιεζή ζηνηρεία.
 Μόιηο 5 ζπκκεηέρνληεο πξνζήιζαλ γηα
ζπηξνκέηξεζε. Από απηνύο έλαο θάηνηθνο
είρε απνθξαθηηθή θαη έλαο πεξηνξηζηηθή
ζπηξνκέηξεζε.
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Γράθημα 3

σμπεράζμαηα
Γράθημα 1: Καπνιζηική ζσνήθεια

Παξαηεξήζεθε πςειό πνζνζηό θαηνίθσλ κε ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ΧΑΠ. Ωζηόζν, νη θάηνηθνη
ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δελ είλαη ελεκεξσκέλνη θαη δελ εμεηάδνληαη γηα ηε λόζν.

