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Σύγκροσζη ζσμθερόνηων: καμία



• Η ηθαλόηεηα κηαο θιίκαθαο λα 
πξνβιέπεη ηελ κειινληηθή πνξεία ησλ 
αζζελώλ

• Π.ρ. ε ηθαλόηεηα ηεο θιίκαθαο 
Γιαζθώβεο λα πξνβιέπεη ηελ 
ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκόηεηα

Πξνγλσζηηθή 
ηθαλόηεηα 

• Η ηθαλόηεηα κηαο θιίκαθαο λα 
δηαθξίλεη ηνπο αζζελείο ζε θαηεγνξίεο

• Π.ρ. ε ηθαλόηεηα ηεο θιίκαθαο 
Γιαζθώβεο λα δηαθξίλεη ηνπο αζζελείο 
ζε απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη ή όρη 
ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε 
(βαζκνινγία ≤8)

Δηαθξηηηθή 
ηθαλόηεηα 



Κιίκαθεο 

Όργανα μέτρησης

(π.ρ. ζεξκόκεηξα, 
πηεζόκεηξα)

Κλίμακες 
μέτρησης 

(π.ρ. θιίκαθα 
Γιαζθώβεο)

Ερωτηματολόγια
(π.ρ. SF-12, EQ-

5D)



Κάζε θιίκαθα είλαη κηα κεηαβιεηή

Μεηαβιεηή είλαη θάζε ραξαθηεξηζηηθό 
πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί

Κάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα ιάβεη 
ηνπιάρηζηνλ δπν πηζαλέο ηηκέο

Φύιν, εθπαηδεπηηθό επίπεδν, εηζόδεκα, 
αξηεξηαθή πίεζε, ζεξκνθξαζία, επίπεδν 
ζπλείδεζεο, πνηόηεηα δσήο, άγρνο, 
θαηάζιηςε





Η εγκσρότητα αθνξά 
ζηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν 
κηα θιίκαθα μετρά ηελ 
έλλνηα ή, αιιηώο, ηελ 
κεηαβιεηή ηελ νπνία 
δηαηείλεηαη όηη κεηξά

Η ακρίβεια αθνξά ζηε 
ζηαζεξόηεηα ή, αιιηώο, 

ζηε ζπλέπεηα κε ηελ 
νπνία κηα θιίκαθα μετρά
ηελ έλλνηα ή, αιιηώο, ηελ 

κεηαβιεηή ηελ νπνία 
δηαηείλεηαη όηη κεηξά 

Αξρηθά ειέγρεηαη ε εγθπξόηεηα κηαο 
θιίκαθαο θαη εθόζνλ είλαη έγθπξε, ζηε 
ζπλέρεηα ειέγρεηαη θαη ε αμηνπηζηία ηεο
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Δείκτες εκτίμησης τοσ τσταίοσ 
συάλματος στις ποσοτικές μεταβλητές

Τππηθή
απόθιηζε

Σπληειεζηήο 
κεηαβιεηόηεη

αο 

Εύξνο ή 
ζρεηηθό 
εύξνο

Μέζε 
απόθιηζε 

Σπληειεζηήο 
ζπζρέηηζεο 

Αμηνπηζηία 
εμέηαζεο-

επαλεμέηαζεο



Κλίμακα (πιεζόμεηρο)

Α Β Γ Γ

115 102 99 94

115 106 100 81

116 95 100 87

115 99 100 90

115 91 100 88

116 100 101 96

115 99 100 83

116 108 100 89

116 96 100 96

115 104 100 86

Μέγεθος δείγμαηος 10 10 10 10

Μέζη ηιμή 115,4 100 100 89

Τσπική απόκλιζη 0,52 5,21 0,47 5,14



Πιεζόμεηπο Δ

Μέηπηζη διαζηολικήρ απηηπιακήρ πίεζηρ ζε mmHg

Ππαγμαηική ηιμή = 100 mmHg

Μέζη ηιμή = 89 mmHg



Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 
Δείθηεο θάππα (kappa coefficient) 

 Ο: πνζνζηό ηεο παξαηεξεζείζαο ζπκθσλίαο

 C: πνζνζηό ηεο ηπραίαο ζπκθσλίαο

 1: πνζνζηό ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο
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Τιμή ηοσ δείκηη κάππα Μέγεθος ηης ζσμθωνίας

0 Μηδενική

0 – 0,20 Φηωτή

0,21 – 0,40 Μικρή

0,41 – 0,60 Μέηρια

0,61 – 0,80 Σημανηική

0,81 - 1 Στεδόν πλήρης

Εξκελεία ηνπ δείθηε θάππα



Δείκτες εκτίμησης τοσ σσστηματικού 
συάλματος στις ποιοτικές μεταβλητές

Πνζνζηό ησλ 
αιεζώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

(επαηζζεζία)

Πνζνζηό ησλ 
αιεζώο αξλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 
(εηδηθόηεηα)

Θεηηθόο ιόγνο 
πηζαλνθαλεηώλ

Αξλεηηθόο ιόγνο 
πηζαλνθαλεηώλ
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Κακπύιε ROC
(receiver operating characteristics curve)



Σύγθξηζε θακππιώλ ROC

Γοκιμαζία Α

Γοκιμαζία Β
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Η κλίμακα (δοκιμαζία) Α είναι καλύηερη



Εγκσρότητα ερωτηματολογίων



Εγκςπόηηηα 
πεπιεσομένος

Αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
θαηαζθεπάδεηαη κηα θιίκαθα θαη 
είλαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν κηα 

θιίκαθα θαιύπηεη ηηο 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

έλλνηαο ή, αιιηώο, ηεο 
κεηαβιεηήο πνπ κεηξάηαη

Εάλ ππνηεζεί πσο ε πνηόηεηα 
δσήο πεξηιακβάλεη έμη 

δηαζηάζεηο (γεληθή πγεία, 
ζσκαηηθή, δσηηθόηεηα, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα, ην 
ζπλαηζζεκαηηθό ξόιν θαη 

ςπρηθή πγεία) θαη ζε κηα κειέηε 
ρξεζηκνπνηεζεί κηα θιίκαθα κε 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, ηόηε ε 
θιίκαθα απηή έρεη κεησκέλε 
εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ, 

θαζώο δελ κεηξώληαη όιεο νη 
δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο δσήο



Εγκςπόηηηα εννοιολογικήρ 
καηαζκεςήρ

Αθνξά ζηνλ βαζκό ζηνλ 
νπνίν κηα θιίκαθα 

αληαλαθιά ην πξαγκαηηθό 
ζεσξεηηθό λόεκα ηεο 

έλλνηαο ηελ νπνία 
δηαηείλεηαη όηη κεηξά

Σε κηα κειέηε γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο, ε εγθπξόηεηα 
ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο 
αθνξά ζηνλ βαζκό ζηνλ 

νπνίν ε θιίκαθα εθηηκά ην 
πξαγκαηηθό ζεσξεηηθό 

λόεκα ηεο πνηόηεηαο δσήο, 
πνπ απνηειεί κηα αθεξεκέλε 

θαη ζεσξεηηθή έλλνηα



Short Form (SF) 

Health Survey



Εγκςπόηηηα 
κπιηηπίος

Αθνξά ζηε ρξήζε ελόο 
θξηηεξίνπ, κηαο ππάξρνπζαο 

δειαδή θιίκαθαο κε 
απνδεδεηγκέλε εγθπξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία, σο κεζόδνπ 
αλαθνξάο ή ρξπζνύ θαλόλα γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο εγθπξόηεηαο 

κηαο λέαο θιίκαθαο

Φξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο θιίκαθαο 
κηθξόηεξεο έθηαζεο, κε 

κηθξόηεξν δειαδή αξηζκό 
ζηνηρείσλ, από κηα θιίκαθα 
κεγαιύηεξεο έθηαζεο κε 

απνδεδεηγκέλε εγθπξόηεηα θαη 
αμηνπηζηία



Εγκςπόηηηα 
ότηρ

Αθνξά ζηελ εκθάληζε θαη ζηε 
δηακόξθσζε κηαο θιίκαθαο θαη 

γηα ηνλ έιεγρό ηεο δελ κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη, ζε αληίζεζε κε ηηο 
ππόινηπεο κνξθέο εγθπξόηεηαο

Εάλ ζε κηα κειέηε 
θαηαζθεπάζηεθε κηα λέα 

θιίκαθα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
πνηόηεηαο δσήο αζζελώλ κε 

αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην 
θαη νη αζζελείο θαηαλννύλ ηελ 

θιίκαθα, ηόηε ε θιίκαθα 
ζεσξείηαη πσο είλαη απνδεθηή 
αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξόηεηα 

όςεο





•Εθηηκά ηνλ βαζκό ζπζρέηηζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζε κηα θιίκαθα ζε δπν δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο ζηηγκέο 

•Η ζπκπιήξσζε ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη θάησ από αθξηβώο ηηο ίδηεο ζπλζήθεο

Αξιοπιζηία ελέγσος-
επανελέγσος 

•Δεκηνπξγείηαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηεο θιίκαθαο, 
ρσξίο όκσο λα κεηαβάιιεηαη ην λνεκαηηθό 
πεξηερόκελν ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο

• Σπλήζσο, κεηαβάιιεηαη ζε κηθξό βαζκό ε δηαηύπσζε 
ησλ ζηνηρείσλ ή κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά ησλ 
απαληήζεσλ

Αξιοπιζηία 
εναλλακηικών 

μοπθών

•Εθηηκά ηνλ βαζκό ζπζρέηηζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ κεηαμύ δπν επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο 
ίδηαο θιίκαθαο 

Αξιοπιζηία ημίζευν 
ημημάηυν 

•Εθηηκά ηε ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζηα ζηνηρεία κηαο θιίκαθαο, εθηηκά 
δειαδή εάλ νη ζπκκεηέρνληεο απαληνύλ κε παξόκνην 
ηξόπν ζηα ζηνηρεία κηαο θιίκαθαο

Αξιοπιζηία εζυηεπικήρ 
ζςνέπειαρ

•Εθηηκά ηνλ βαζκό ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ 
ησλ παξαηεξεηώλ ή ησλ βαζκνινγεηώλΑξιοπιζηία μεηαξύ 

παπαηηπηηών 



Σας εσταριστώ πολύ για την 
προσοτή σας!


