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Περίγραμμα της εισήγησης 

•Μέρος Α’ Μετρήσεις υγείας/ Κλίμακες και 

ερωτηματολόγια 

•Μέρος Β’ Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στις 

διαγνωστικές κλίμακες/δοκιμασίες 

 





Μέρος Α’ 

•Μετρήσεις υγείας: ταξινόμηση 

•Επιλεγμένα παραδείγματα 

•Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 

 

 



Ταμηλόκεζε-Ι  

1. Αλάινγα ηνπ πεξηερνκέλνπ, θιίκαθεο κέηξεζεο γηα θνηλά 

λνζήκαηα θαζώο θαη γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ πνηόηεηα 

δσήο 

2. Οη θιίκαθεο κπνξεί λα είλαη γεληθέο ή εηδηθέο 

3. Αλάινγα ηνπ ζθνπνύ: δηαγλσζηηθέο, πξνγλσζηηθέο θαη 

αμηνιόγεζεο 

4. Αλάινγα ηεο δνκήο, βαζκνινγεκέλεο θιίκαθεο ή 

εξσηεκαηνιόγηα 

Πηγή: IAN MCDOWELL  



Ταμηλόκεζε-ΙΙ 

Α. Ανάλογα με ηο περιετόμενο 

1. Γενικές (εκηίμηζη καηάζηαζης σγείας) 

2. Διδικές (εκηίμηζη κινδύνοσ για επιλεγμένο νόζημα, διαλογή) 

Β. Ανάλογα με ηο ποσ απεσθύνονηαι 

1. Σε ομάδες πληθσζμού 

2. Σε άηομα 

Γ. Ανάλογα με ηη τρήζη 

1. Δκηίμηζη αναγκών σγείας,  

2. Δκηίμηζη ποιόηηηας σγείας 

3. Γιαλογή) 

 





Η Σουηδική του έκδοση 
του υγειόμετρου 

Από τον Καθ. Erik Trell 



Το ερωτηματολόγιο-περιεχόμενο 

• 115 εξσηήζεηο ζε 8 ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 
– Κνηλσληθή πγεία (δηακνλή, εξγαζία, επαθέο, ζρέζεηο, 

νηθνλνκηθή επρέξεηα) – 14 εξσηήζεηο 

– Φπρηθή πγεία – 14 εξσηήζεηο 

– σκαηηθή πγεία – 30 εξσηήζεηο 

– πλήζεηεο (θάπληζκα, νηλόπλεπκα, δηαηξνθή, ζσκαηηθή 

άζθεζε)  – 17 εξσηήζεηο 

– Φάξκαθα – 10 εξσηήζεηο 

– Υξήζε ππεξεζηώλ πγείαο – 11 εξσηήζεηο 

– Τγεία ηεο νηθνγέλεηαο – 11 εξσηήζεηο 

– σκαηνκεηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (ζθπγκόο, 
ζπζηνιηθή & δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε, ρνιεζηεξόιε, 
ηξηγιπθεξίδηα, ζάθραξν) – 8 εξσηήζεηο 



Το ερωτηματολόγιο-δομή 
• Οη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε 5βάζκηεο Likert νπηηθέο 

αλαινγηθέο θιίκαθεο (VAS) γηα ζπλερείο (π.ρ. ηηκέο ρνιεζηεξόιεο, 
ζθπγκνί αλά ιεπηό) θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο (π.ρ. «πόζν 
επραξηζηεκέλνο είζαζηε κε ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο 
ζαο;»/«δπζαξεζηεκέλνο, κάιινλ δπζαξεζηεκέλνο, έηζη θη έηζη, 
κάιινλ επραξηζηεκέλνο, επραξηζηεκέλνο») ζηε κνξθή 
ζεξκνκέηξνπ, δίλνληαο έηζη κηα εηθόλα ηεο «κέηξεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηεο πγείαο» 



Υγειόμετρο-μελέτη δυνατότητας 
εφαρμογής και περιεχομένου 

• Η ζηάζκηζε απηή κε ηε κέζνδν 
Delphi,  πεξηειάκβαλε εθηίκεζε 
ηεο εγθπξόηεηαο ηεο κνξθήο θαη 
ηνπ πεξηερνκέλνπ (feasibility, 
face and contents validity). 

• ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο 
δόζεθε ζε έλα δείγκα 73 αηόκσλ 
(25 γπλαίθεο θαη 47 άλδξεο, 
ειηθίαο 19-60 εηώλ, 
επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη 
ρξεζηώλ), νη νπνίνη έθξηλαλ ην 
εξσηεκαηνιόγην «πνιύ θαιό» ή 
θαη «θαιό» ζηε κεγάιε ηνπο 
πιεηνςεθία (νη 65 από ηνπο 73 
πνπ απάληεζαλ, θαλείο δελ ην 
βξήθε «θαθό») θαη εύθνιν ζηελ 
ζπκπιήξσζε θαη θαηαλόεζή 
ηνπ. 
 



• Με την μετάφραση του 
στα ελληνικά και την 
ευρεία χρήση του 
ιδιαίτερα στο επίπεδο 
της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, 
προσδοκούμε πως θα 
συντελέσει σε 
αποτελεσματικότερες 
παρεμβάσεις πρόληψης 
και προαγωγής της 
υγείας των 
επαγγελματιών υγείας, 
αλλά και σε συγκριτικές 
μελέτες από την 
εφαρμογή του σε άλλες 
χώρες. 

Η χρήση του ερωτηματολογίου  



Κάξηα πγείαο γηα θνηηεηέο-

απηνζπκπιεξνύκελε 



Κάξηα πγείαο γηα 

θνηηεηέο-

απηνζπκπιεξνύκελε-

Εθαξκνγέο 

 



Κλίμακα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου 

Source: Ian Graham, et al. 

European Heart Journal 

2007 

 

“To achieve more rigorous risk factor control 

in high risk subjects, especially those with 

established CVD or diabetes: 

•Blood pressure under 130/80 mmHg if 

feasible 

•Total cholesterol <4.5mmol/L (-175mg/dL) 

with an option <4mmol/L (-155mg/dL) if 

feasible 

•LDL-C <2.5mmol/L (-100mg/dL) with an 

option of <2mmol/L (-80 mg/dL) if feasible 

•Fasting blood glucose <6 mmol/L (-110 

mg/dL) and HbA1c <6.5% if feasible” 

 



Assessing the 

cardiovascular 

risk in clinical 

practice-The 

SCORE chart 

Κλίμακα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου 

Source: Ian Graham, et al. European Heart Journal 2007 



A general 

salutogenetic theory 

”Sense of coherence” 

 What creates health and search for 
"the origin of health" rather  

than to look for the causes of 
disease.    

Three components in the 
theory:  

       
Comprehensibility 

Meaningfulness 

Manageability 

Measuring the sense of  control in rural 

Crete (κλίμακα αίσθησης συνεκτικότητας) 



SOC: Sample from Spili and from  

the County of Östergötland 
•         n=175 

•         28-92 
years 

 

 

• N=1000 

• 45-69 years 

 

 

 

 

• n=156 

• 45-69 years 

n=78 

45-69 years 

Faresjo, et al,submitted 

A general salutogenetic 

theory 

”Sense of coherence” 

 

 



SOC Spili – Östergötland 

n SOC-13 

mean 

95% CI p 

Spili total 78 61.5 58.5-64.5 

0.001 
Östergötland total 156 67.5 65.6-69.4 

Spili men 28 71.0 66.0-76.0 

0.07 
Östergötland men 56 66.1 63.1-69.0 

Spili women 50 56.2 53.3-59.1 

<0.0001 
Östergötland 

women 

100 68.3 65.9-70.8 

Faresjo, et al, submitted 



Translation and validation of the general Nordic 

standardised questionnaire for the analysis of 

musculoskeletal symptoms (NMQ) into Greek* 

*Kuorinka I, et al. Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms Applied 

Ergonomics 1987,18.3,233-237 

 

•Reproducibility (test-retest 
again in 2 weeks) in a group of 
50 consecutive primary care 
patients (Kappa >0.81, p<0.001, 
for 25 items, kappa 0.64 for 2 
items )  



Patterns of pain and consulting behaviour in 

patients with musculoskeletal disorder in rural 

Crete, Greece  
• 82.6% (n=455) had at 

least one MSD 

• Low back (56.9%) neck 
(34.1%),  shoulder 
(29.9%) knee (27.9%) 

• Only 1/3 of those with 
symptoms had consulted 
GPs for the same 
reasons 



It was developed and standardised in 

1995 by Dr Tom Kennedy and Prof. 

Roger Jones (Scand J Prim Health 

Care 1995, 13: 243-247 ) 

Κιίκαθα εληνπηζκνύ ηεο δπζπεςίαο 



Εφαρμογή Ι  
(δ.δ. κ. Αναστασίου) 

• Οη ιεηηνπξγηθέο λόζνη ηνπ εληέξνπ ζπρλό 
πξόβιεκα ζηελ ΠΦΤ ζηελ Κξήηε  

– Γπζπεςία 2.7 πεξηπηώζεηο/1000 
άηνκα-έηε θαη  

– ΔΔ 1.0 πεξηπηώζεηο/1000 άηνκα-έηε.  

 

• Η ζπρλόηεηα ηνπο έρεη γξακκηθή 
ζπζρέηηζε κε ηελ ζπρλόηεηα ηεο νμείαο 
γαζηξεληεξίηηδαο 

 

• πρλόηεξε εκθάληζε ζηηο γπλαίθεο 
 

– Lionis C, Olsen-Faresjo A, Anastasiou F, Wallander MA, 
Johansson S, Faresjo T. Measuring the frequency of 
functional gastrointestinal disorders in rural Crete: a need 
for improving primary care physicians' diagnostic skills. 
Rural Remote Health. 2005 Jul-Sep;5(3):409. Epub 2005 
Aug 17. 

–   

– C. Lionis, T. Faresjo, F. Anastasiou, A. Faresjo, S. Johansson, 
Functional Gastrointestinal Disorders in rural Crete – A 
primary care survey, WONCA EUROPE  June 2002, London, 
UK 

 



Εφαρμογή ΙΙ- Σχεδιασμός μελέτης  
(δ.δ. κ. Οικονομίδου) 

•                                                      Πιεζπζκόο επζύλεο ησλ Π. Ι. 

•                                                                              

•                  Όια ηα άηνκα πνπ πξνζέξρνληαη ζην ηαηξείν  ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ  

•                   1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ εηζόδνπ ζηε κειέηε θαη θξηηεξίσλ απνθιεηζκνύ.  

•                   2. Τπνγξαθή      εληύπνπ ζπγθαηάζεζεο 

•                   3 . Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελνύο      

•                   4. Δξσηεκαηνιόγην Kennedy - Jones γηα δπζπεςία θαη εξσηεκαηνινγίνπ RDQ γηα ΓΟΠΝ 

•                   5. Καηαγξαθή ιήςεο ΡΡΙ ή Η2 αληαγσληζηώλ 

•        

 

•                Αζζελείο (+) γηα δπζπεςία ή ΓΟΠΝ                                                          Αζζελείο (-)  

•                                     

•                                                                                                                                  Έμνδνο από ηε κειέηε 

 

•           Quality of life in Reflux and Dyspepsia 

•           

 

•     Παξαπνκπή θαη ξαληεβνύ γηα ελδνζθόπεζε θαη                                  Αζζελείο πνπ  αξλνύληαη 
ελδνζθόπεζεο 

•           έιεγρν γηα Δ.Π. 

 

•                                                                                                                               Σεζη αλαπλνήο γηα ην Δ.Π 

•                                                

•                                                                      

•                                                                                

•                     Σειηθή δηάγλσζε 



Αζζελείο Π.Ι. 

10 εκέξεο 

412 

Kennedy – Jones 

(-) 

316 

Kennedy – Jones 

(+) 

96 

PPI (+) 

22 

PPI (-) 

294 

Έθαλαλ ελδνζθ/ζε 

12 

Αξλήζεθαλ ελδ/ζε 

84 

*ρσξίο επξήκαηα 

*επξήκαηα 

*UBT (-) 

*UBT (+) 

*QALRD *RDQ 

*RDQ (+) *RDQ (-) 

Απνηειέζκαηα δύν Π.Ι. 

*Απνηειέζκαηα ζε  

αλακνλή 



 

Involvement Evaluation Questionnaire – EUROPEAN 

VERSION 
 IEQ – EU (Schene, 2001) 

The IEQ is an 81-item questionnaire measuring the consequences of 

mental disorders for relatives of patients 

Γιδακηορική διαηριβή κ. Σαποσνά 



Zarit Burden Interview  
Zarit et al, 1980) 

 

 

English Version Greek Version 

 

 

Γιδακηορική διαηριβή κ. Ιαηράκη 



Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

 

 

English Version Greek Version 

Γιδακηορική διαηριβή κ. Βιβιλάκης 



The suitable instrument 

 

 

English Version Greek Version 

(“Reprinted by permission of  John Wiley & Sons Ltd. All 

Rights Reserved”) 

Copyright © 2007 Ilias A. Grammatikopoulos  

Int J Geriat Psychiatry 1999 





Η δηαδηθαζία ηεο 

δηγισζζηθήο 

κεηάθξαζεο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο 

πξνζαξκνγήο 



Η κέηξεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο 

(εζσηεξηθήο ζπλέρεηαο 

θαη επαλαιεςηκόηεηαο) 



Η αλάιπζε ηεο 

δνκήο θαη ησλ 

παξαγόλησλ 

πνπ ηε 

ζπλζέηνπλ 



Η κέηξεζε ηεο 

εγθπξόηεηαο 



Η κέηξεζε ηεο 

επαηζζεζίαο θαη 

ηεο εηδηθόηεηαο 





Β’ Μέξνο: Η εγθπξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ζηηο δηαγλσζηηθέο 

δνθηκαζίεο 

• Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

• Γηαγλσζηηθέο πηζαλόηεηεο θαη ην ζεώξεκα 

ηνπ Bayes 

• Γηαγλσζηηθή (λνζνινγηθή πνηόηεηα) θαη 

εθαξκνγέο  

• Η έξεπλα ζηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο 



Έλλνηεο θαη νξηζκνί-Ι 

Η έλλνηα ηεο δνθηκαζίαο: 

 

Γηαρσξηζκόο ησλ επξεκάησλ ζε θπζηνινγηθά θαη 

παζνινγηθά 

• Κιηληθή εμέηαζε (εληόπηζε ζεκείνπ) 

• Παξαθιηληθή εμέηαζε (ρξήζε δηαγλσζηηθήο θιίκαθαο) 

• Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε  



It was developed and standardised in 

1995 by Dr Tom Kennedy and Prof. 

Roger Jones (Scand J Prim Health Care 

1995, 13: 243-247 ) Anastasiou et al, 2006 

Αλάπηπμε εξγαιείωλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

λνζεξόηεηαο ζηε ΠΦΥ 

 



Translation and 

standardisation into 

Greek of the 

standardised general 

Nordic questionnaire 

for the 

musculoskeletal 

symptoms. 

 

Antonopoulou et al, 2004 

 

•Reproducibility (test-retest 
again in 2 weeks) in a group 
of 50 consecutive primary 
care patients (Kappa >0.81, 
p<0.001, for 25 items, kappa 
0.64 for 2 items )  

Αλάπηπμε εξγαιείωλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

λνζεξόηεηαο ζηε ΠΦΥ  



Έλλνηεο θαη νξηζκνί-ΙΙ 

• Η έλλνηα ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ θαη ηνπ δηαρσξηζηηθνύ 

νξίνπ 

«Σν επίζεην θπζηνινγηθόο/ή/ό είλαη δίζεκε ιέμε θαη 

ζεκαίλεη άιινηε ηα θπζηνινγηθά θαηλόκελα πνπ 

απαληνύλ ζηνπο δώληεο νξγαληζκνύο θαη άιινηε ηα 

θαηλόκελα πνπ απαληνύλ ζηα πγηή άηνκα» 

 

Σξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

«θπζηνινγηθώλ» νξίσλ:  

• ηαηηζηηθή πξνζέγγηζε 

• Δπηδεκηνινγηθή πξνζέγγηζε 

• Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

Λνπθάο πάξνο: Θεσξία ηεο Λήςεο ησλ Κιηληθώλ Απνθάζεσλ 1999 





Δηαγλωζηηθέο/ δεζκεπηηθέο 

πηζαλόηεηεο θαη εθαξκνγή 

ηνπο γεληθήο ηαηξηθήο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ελδείμεηο  

Τν Θεώξεκα ηνπ Bayes νξίδεη ηελ 

πηζαλόηεηα ελόο λνζήκαηνο ζε 

ζρέζε κε: 

•Σν απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο 

(θιηληθήο, παξαθιηληθήο ή 

εξγαζηεξηαθήο) 

•Σελ παξνπζία ελόο ζπκπηώκαηνο 

P (D/S)=p(D and S) / p(S) 

Λ. Σπάρος,1999 

 

Γηαηί ε εθαξκνγή ηνπ είλαη 

κνλαδηθή ζηε Γεληθή Ιαηξηθή; 



Ννζνινγηθή 

αθξίβεηα 

Δπαηζζεζία: 

κέηξν/πηζαλόηεηα κηα 

ζεηηθή δνθηκαζία λα ζνπ 

ιέεη ηελ αιήζεηα 

Δηδηθόηεηα (Sp): 

κέηξν/πηζαλόηεηα κηα 

αξλεηηθή δνθηκαζία λα ζνπ 

ιέεη ηελ αιήζεηα 

Θεηηθή δηαγλσζηηθή αμία 

(PPV): κέηξν/πηζαλόηεηα 

παξνπζίαο ηεο αξξώζηηαο 

όηαλ ε δνθηκαζία είλαη 

ζεηηθή 



Θεηηθόο Γείθηεο 

πηζαλνθάλεηαο: 

Μέηξν/πηζαλόηεηα ηεο 

αιήζεηαο κηα ζεηηθή 

δηαγλσζηηθή δνθηκαζία 

λα ζνπ ιέεη ηελ αιήζεηα 

ζε ζρέζε κε ην λα ζνπ 

θξύβεη ηελ αιήζεηα 

LH+=Αιεζώο 

ζεηηθά/ςεπδώο ζεηηθά 







……….. 









Δθαξκνγέο 

ζε κειέηεο 

ζηελ 

Διιάδα-Ι 



Δθαξκνγέο ζε 

κειέηεο ζηελ 

Διιάδα-ΙΙ 

 



http://www.stard-statement.org/ 



Πνιιά 

επραξηζηώ γηα 

ην ρξόλν θαη 

ηελ πξνζνρή 

ζαο 

Χξήζηνο Ληνλήο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο 

Τκήκα Ιαηξηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 


