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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν επίπεδν πγείαο ησλ αηόκσλ είλαη, κεηαμύ άιισλ, ζπλάξηεζε δεκνγξαθηθώλ παξαγόλησλ 

(θύιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ (όπσο επίπεδν εθπαίδεπζεο 

θαη εηζόδεκα), ηεο ύπαξμεο πξνβιεκάησλ πγείαο (όπσο ρξόλησλ παζήζεσλ, δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο), θαζώο θαη ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο (όπσο 

θάπληζκα, αιθνόι, παρπζαξθία, άζθεζε). θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη, κε ρξήζε 

δεδνκέλσλ δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ηνπ SHARE, λα δηεξεπλεζνύλ νη ζρέζεηο κεηαμύ δεηθηώλ 

πγείαο θαη δεκνγξαθηθώλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ κεηαβιεηώλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ξόιν πνπ παίδνπλ κεηαβιεηέο ζπκπεξηθνξάο πγείαο (π.ρ. θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνόι, 

παρπζαξθία, άζθεζε θιπ). Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο; 
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ABSTRACT 

 
The health status of individuals is, among others, a function of demographic factors (gender, 

age, marital status), socio-economic (such as education level and income), the presence of health 

problems (such as chronic diseases, difficulties in daily life, mobility problems) and behavioral 

factors (such as smoking, alcohol, obesity, physical activity). The purpose of this thesis, using 

sample survey data from SHARE, is to investigate the relationships between health outcomes and 

demographic and socio-economic variables with particular emphasis on the role of health 

behavior variables (eg smoking, alcohol consumption, obesity, exercise, etc. ). Are there 

differences between the countries of Europe? 
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1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 
1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Έλα από ηα πιένλ πνιύπινθα θαη αληηθαηηθά δεηήκαηα γηα ηελ πγεία είλαη ν νξηζκόο ηεο θαη 

νη παξάγνληεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. Ο Ηππνθξάηεο αλαθέξεη όηη «ε σγεία θαζορίδεηαη από ηελ 

ηζορροπία αλάκεζα ζηης δσλάκεης ηοσ περηβάιιοληος θαη ηελ αηοκηθή ζσκπερηθορά», ελώ ν 

Πιάησλαο όηη «σγεία είλαη ε θαηάζηαζε πιήροσς αρκολίας κε ηο ζύκπαλ».  Ο ζύλζεηνο θαη 

πνιππαξαγνληηθόο ραξαθηήξαο ηεο πγείαο απνηειεί πιένλ θνηλή απνδνρή πνιιώλ επηζηεκόλσλ, 

θαζώο είλαη αξθεηά δύζθνιν, όρη απιά λα νξηζηεί, αιιά θαη λα κεηξεζεί. Όηαλ ινηπόλ 

επηρεηξείηαη λα νξηζηεί ε πγεία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην θύιν, ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαζώο θαη 

παξάγνληεο όπσο ε θιεξνλνκηθόηεηα, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (κνξθσηηθό 

επίπεδν θαη εηζόδεκα), ν πνιηηηζκόο, ε ύπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο θαη, ηέινο, παξάγνληεο 

αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο (όπσο θάπληζκα, αιθνόι, παρπζαξθία, άζθεζε).  

 ύκθσλα κε ζπγθιίλνπζεο εθηηκήζεηο ε πγεία ελόο αηόκνπ ή ελόο πιεζπζκνύ εμαξηάηαη 

θαηά 10-20% από ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ελώ θαηά ην ππόινηπν από άιινπο παξάγνληεο, όπσο 

βηνινγηθνύο (20%), από ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινπλ (20-30%) θαη από ηελ αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά (40-50%). Από ηε κειέηε απηώλ ησλ πνζνζηώλ θαηαδεηθλύεηαη ε αλαγθαηόηεηα 

γηα κηα «εζληθή πνιηηηθή πγείαο», ελώ γίλεηαη πξνθαλέο όηη δελ θηάλεη λα έρνπκε κόλν 

ζύγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πεξίζαιςεο γηα λα έρνπκε θαη πςειό 

επίπεδν πγείαο. Πξέπεη επηπιένλ νη αηνκηθέο καο ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη νη πνιηηηθέο θαη νη 

δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζε όια ηα επίπεδα λα «παξάγνπλ πγεία».  

Έλαο, επνκέλσο, από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο «θαζνξηζηέο» ηεο πγείαο καο, απνηειεί ε αηνκηθή 

καο ζπκπεξηθνξά, ε νπνία είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ 

αηόκνπ. Παξάγνληεο όπσο είλαη νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο, ε άζθεζε, ην θάπληζκα θαη ε 

θαηαλάισζε αιθνόι θαη άιισλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, επηδξνύλ πξσηνγελώο ή δεπηεξνγελώο 

ζηε δηακόξθσζε ηεο πγείαο.  
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1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Χο παξάγνληεο θηλδύλνπ νξίδνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ θάπνηνλ ζηελ εκθάληζε κηαο λνζεξήο θαηάζηαζεο ή ηελ εδξαίσζε κηαο εμαξηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

1.2.1 Kάπληζκα 

Σν θάπληζκα είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ πξνθαινύλ ρξόληεο 

παζήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξθίλνπ, ησλ παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη 

θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ, ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ), ην εκθύζεκα.  

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (ΠΟΤ) εθηηκά όηη ν θαπλόο πξνθάιεζε 5,4 εθαηνκκύξηα 

ζαλάηνπο ην 2004 θαη 100 εθαη. ζαλάηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα. Δπίζεο, ηα Κέληξα 

Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Αζζελεηώλ ησλ ΖΠΑ, πεξηγξάθνπλ ηε ρξήζε ηνπ θαπλνύ σο "ην 

ζεκαληηθόηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, θαη κηα ζεκαληηθή 

αηηία πξόσξνπ ζαλάηνπ παγθνζκίσο. " 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνβιεπόκελσλ ζαλάησλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε ρξήζε 

ηνπ θαπλνύ ζηελ επόκελε εηθνζηπεληαεηία ζα είλαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη ζήκεξα 

θαπλίδνληεο ή γηα απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαπλνύ. ύκθσλα κε έξεπλα, ε 

παγθόζκηα κείσζε θαηαλάισζεο ηζηγάξνπ θαηά ην ήκηζπ κέρξη ην έηνο 2020 ζα κείσλε ηνπο 

ζαλάηνπο ιόγσ θαπλίζκαηνο θαηά ην έλα ηξίην κέρξη ην έηνο απηό ελώ θαηά ην δεύηεξν ηέηαξην 

ηνπ αηώλα ζα ηνπο κείσλε θαηά ην ήκηζπ. Σέηνηεο αιιαγέο ζα κπνξνύζαλ λα απνηξέςνπλ κεηαμύ 

επηά θαη δέθα εθαηνκκύξηα ησλ ζαλάησλ πνπ έρνπλ σο αηηία ην θάπληζκα κέρξη ην 2025 ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

1.2.2 Αιθοόι 

Σν αιθνόι (αηζαλόιε ή αηζπιηθή αιθνόιε) είλαη έλα θάξκαθν ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη θξύβεη θηλδύλνπο. Δίλαη επίζεο κηα ηνμηθή νπζία  

πνπ ζρεηίδεηαη κε πάλσ από 60 δηαθνξεηηθέο ηαηξηθέο παζήζεηο (WHO, 2004). Ζ δνκή θαη ην 

κέγεζνο ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο ηεο επηηξέπεη λα δηεηζδύεη εύθνια ζηηο κεκβξάλεο ησλ 
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θπηηάξσλ θαη λα δηαδίδεηαη κέζσ όισλ ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ ηζηώλ ηνπ ζώκαηνο κεηά ηελ 

πέςε.  

Καηά ζπλέπεηα, αθόκε θαη κέηξηα θαηαλάισζε κπνξεί λα παξάγεη πςειή ζπγθέληξσζε 

νηλνπλεύκαηνο ζην αίκα αλάινγα κε ην θύιν, ηε κάδα ζώκαηνο θαη ηνλ νξγαληζκό (RIMM et al., 

1999). ε πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε,  

νη βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ηνπ νηλνπλεύκαηνο κπνξεί λα  

πνιιαπιαζηαζηνύλ. Χο ςπρνηξόπνο νπζία, ην νηλόπλεπκα επεξεάδεη άκεζα ηε δηάζεζε,  

θαη κπνξεί λα παξεκβαίλεη θαη ζηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία. Οη ειηθησκέλνη δηαθέξνπλ βηνινγηθά 

από λεαξνύο ελήιηθεο, κε ηξόπνπο πνπ ηνπο θαζηζηνύλ πην εππαζείο ζε απηέο ηηο επηπηώζεηο. 

Υξόληα πξνβιήκαηα πγείαο όπσο ε ππέξηαζε θαη άιιεο θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο ηείλνπλ λα 

απμάλνληαη παξάιιεια κε ηελ ειηθία, θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ην αιθνόι κπνξεί λα 

επηδεηλώζεη ηηο ελ ιόγσ ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ, ε έληνλε δήηεζε 

γηα πεξαηηέξσ θαηαλάισζε θαη νη δπζθνιίεο ζην λα ειέγμεη θαλείο ηα όξηα ρξήζεο αιθνόι, 

απνηεινύλ δύν ζεκαληηθά ζεκεία εμάξηεζεο. Πνηθίιεο πηπρέο ηεο εμάξηεζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ 

νη κεραληζκνί γηα ηε ζπλερή απμαλόκελε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο, παξά ηηο δπζκελείο  

επηπηώζεηο ζηελ πγεία αιιά θαη ζε θνηλσληθό επίπεδν. (Heather, 2001). Έξεπλα δείρλεη όηη 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνόι θαη ησλ θαξδηαγγεηαθώλ ζαλάησλ 

ζηνπο ειηθησκέλνπο. Σν αιθνόι επζύλεηαη γηα πεξίπνπ 195.000 ζαλάηνπο θάζε ρξόλν ζηελ ΔΔ. 

Ζ θαηαλάισζε αιθνόι απνηειεί επίζεο έλαλ ζεκαληηθό παξάγνληα ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ 

ζηόκαηνο, ηνπ ιάξπγγα, ηνπ θάξπγγα, ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ καζηνύ, ηνπ ήπαηνο, ηνπ παρένο 

εληέξνπ θαη ηνπ νξζνύ. 

Έλα αθόκα ζεκείν ην νπνίν θαλεξώλεη ηελ επίδξαζε ηνπ αιθνόι, είλαη ν επηπνιαζκόο  ηεο 

θαηάζιηςεο ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζηνπο ειηθησκέλνπο πιεζπζκνύο. Τπεξβνιηθή 

θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο κπνξεί λα κεγεζύλεη πθηζηάκελνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία, θαη έρεη 

απνδεηρζεί όηη απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ απηνθηνλίαο ζε ειηθησκέλνπο πιεζπζκνύο, θάηη ην 

νπνίν εληζρύεη ηελ αλαγθαηόηεηα πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηνπ 

επηθίλδπλνπ νξίνπ ρξήζεο αιθνόι.  
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1.2.3 Πατσζαρθία 

Δθηόο από ην όηη αλαγλσξίδεηαη σο αζζέλεηα από ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO, 

2000), ε παρπζαξθία είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ρξόληεο κε 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ηόζν ζε άκεζεο ηαηξηθέο δαπάλεο όζν θαη ζε έκκεζεο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνζεξόηεηα θαη ηε ζλεζηκόηεηα. 

Δπί ηνπ παξόληνο, πεξηζζόηεξν από 1 δηζεθαηνκκύξην ελήιηθεο είλαη ππέξβαξνη - θαη 

ηνπιάρηζηνλ 300 εθαηνκκύξηα από απηνύο είλαη θιηληθά παρύζαξθνη.  

Σα επίπεδα παρπζαξθίαο πνηθίιινπλ από θάησ ηνπ 5% ζηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία θαη 

νξηζκέλεο αθξηθαληθέο ρώξεο, έσο πάλσ από 75% ζηηο αζηηθέο ακόα. Αιιά 

αθόκε θαη ζε ζρεηηθά ρακειό επηπνιαζκό ρώξεο όπσο ε Κίλα, ηα πνζνζηά 

είλαη ζρεδόλ 20% ζε νξηζκέλεο πόιεηο. 

Οη πςειέο ηηκέο κάδαο ζώκαηνο απμάλνπλ επίζεο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνύ, ηνπ παρένο εληέξνπ, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ ελδνκεηξίνπ, ησλ λεθξώλ θαη ηεο ρνιεδόρνπ 

θύζηεο. 

Ζ παρπζαξθία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νζηεναξζξίηηδα, κηα ζεκαληηθή αηηία αληθαλόηεηαο 

ζηνπο ελήιηθεο. 

Αλ θαη ε παρπζαξθία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο αζζέλεηα, είλαη επίζεο έλαο από ηνπο 

βαζηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα άιιεο ρξόληεο αζζέλεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ην θάπληζκα, όπσο 

ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη πςειή ρνιεζηεξόιε ζην αίκα. ε έξεπλα 

πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε Τγείαο ην 2002, πεξίπνπ 

58% ησλ πεξηπηώζεσλ εκθάληζεο δηαβήηε, ην 21% ησλ πεξηπηώζεσλ ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο 

θαη 8-42% νξηζκέλσλ κνξθώλ θαξθίλνπ, απνδόζεθαλ όηη νθείινληαλ ζε δείθηε κάδαο ζώκαηνο 

πάλσ από 21. 

Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ ελειίθσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ αλάγθε από 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε θαη έιεγρν ηεο παρπζαξθίαο ώζηε λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο γηα δηαβήηε ηύπνπ 2, θαξδηαγγεηαθέο λόζνπο θαζώο θαη θαξθίλν. Δθηηκάηαη όηη 78.000 

λέα θξνύζκαηα θαξθίλνπ ζηελ ΔΔ θάζε ρξόλν κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζην ππεξβνιηθό βάξνο, 

δείρλνληαο έηζη πσο ππάξρεη αλάγθε παξαθνινύζεζεο θαη ζεξαπείαο από ηαηξηθνύο παξάγνληεο 

γηα όζνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απηνδηαηεξεζνύλ. 
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Έξεπλα ηνπ Π.Ο.Τ. (Monica), απνθάιπςε δηαθνξεηηθνύο επηπνιαζκνύο ζηηο ρώξεο ηηο 

Δπξώπεο, νη νπνίνη θπκαίλνληαη από 7% ζηνλ νπεδηθό αλδξηθό πιεζπζκό, έσο 45% ζην 

γπλαηθείν πιεζπζκό ηεο Ληζνπαλίαο. πλνιηθά, ζηηο ρώξεο ηεο θεληξηθήο, αλαηνιηθήο θαη λόηηαο 

Δπξώπεο, ηα πνζνζηά ησλ παρύζαξθσλ είλαη πςειόηεξα από όηη ζηηο δπηηθέο ή βόξεηεο 

πεξηνρέο. Απηή ε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε κπνξεί λα εμεγείηαη, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, από 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζώο θαη από ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηνπο 

δηαηξνθηθνύο παξάγνληεο. 

Ο επηπνιαζκόο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη πςειόο, θαη ππήξμε πξόζθαηε αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο παξάγνληεο ηνπ ηξόπνπ δσήο πνπ είραλ αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ 

παξαδνζηαθή Μεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

Ζ ηεξάζηηα δηαθνξά ζηηο ηηκέο κάδαο ζώκαηνο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρώξεο κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζε εζληθνύο «δεζκνύο». 

ε κειέηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ δηάθνξεο νκάδεο κεηαλαζηώλ ζηνλ Καλαδά 

θαη ζηε νπεδία , ε εζληθόηεηα έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο 

παρπζαξθίαο αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο 

έρνπλ ππνζηεί νπζηαζηηθέο αιιαγέο ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

από ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, θαζώο θαη από ρώξεο εθηόο ηεο Δπξώπεο, 

θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

Ο επηπνιαζκόο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ Δπξώπε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην 15% ηνπ 

αλδξηθνύ θαη ην 17% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ζηελ Δπξώπε είρε 

δείθηε κάδα ζώκαηνο ≥ 30, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην πνζνζηό ηεο παρπζαξθίαο 

έρεη απμεζεί θαηά πεξίπνπ 30% ηα ηειεπηαία 10 έσο 15 ρξόληα. Δζληθέο έξεπλεο, γηα παξάδεηγκα 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δείρλνπλ όηη ην πνζνζηό ηεο παρπζαξθίαο εθεί απμήζεθε θαηά 15% 

πεξίπνπ κεηαμύ 1943 θαη 1965. 
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1.2.4 Φσζηθή θαηάζηαζε 

Ζ ζσκαηηθή άζθεζε είλαη έλα βαζηθό κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Γηα πάξα πνιινύο αλζξώπνπο, όκσο, έρεη απνκαθξπλζεί από ηελ θαζεκεξηλή δσή, κε δξακαηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεμία. Ζ θπζηθή αδξάλεηα ππνινγίδεηαη όηη αληηπξνζσπεύεη 

πεξίπνπ 600.000 ζαλάηνπο εηεζίσο ζηελ Δπξώπε, ζύκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. Ζ αληηκεηώπηζε 

απηνύ ηνπ παξάγνληα θηλδύλνπ ζα κεηώζεη ηνπο θηλδύλνπο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ, ηνπ 

δηαβήηε, ηεο ππέξηαζεο, νξηζκέλσλ κνξθώλ θαξθίλνπ, κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ θαη 

ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ. Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη έλα από ηα θιεηδηά γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππέξβαξσλ θαη ηεο παρπζαξθίαο πνπ ζέηεη παγθόζκηα ζε θίλδπλν ηε 

δεκόζηα πγεία. 

Σα δύν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ελειίθσλ (άηνκα ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ) ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε δελ θηάλνπλ ηα ζπληζηώκελα επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηείλεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Έξεπλεο από ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δείρλνπλ ρακειά επίπεδα ηεο ζπλνιηθήο 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε πνιινύο πιεζπζκνύο. Οη άλζξσπνη νδεγνύλ πεξηζζόηεξν, 

απαζρνινύληαη  ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πην θαζηζηηθέο εξγαζίεο θαη πεξλνύλ ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπο κε «θαζηζηηθά» ρόκπη. Δπίζεο ε ηερλνινγηθή πξόνδνο έρεη απμήζεη ηε ρξήζε ησλ 

κεραληθώλ κέζσλ θαη θαη’ επέθηαζε ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν όζν 

παιαηόηεξα.  

Ζ ζσκαηηθή άζθεζε έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρξόληεο παζήζεηο: 

 αθραξώδεο Γηαβήηεο: 

Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα βνεζά ζηελ πξόιεςε ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 2. 

Ο θίλδπλνο γηα ηνπο δξαζηήξηνπο αλζξώπνπο είλαη πεξίπνπ 30% ρακειόηεξνο από εθείλνο ησλ 

αλελεξγώλ αηόκσλ.  

 Καξθίλνο: 

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ  

θίλδπλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ. Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ πξνζηαηεπηηθή  

επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

. Ο θίλδπλνο γηα ηνπο δξαζηήξηνπο αλζξώπνπο είλαη πεξίπνπ 40% ρακειόηεξνο.  

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί κε κεησκέλν θίλδπλν  
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θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, θαη νξηζκέλα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε 

έληνλε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα παξάζρεη πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο. 

 Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

Ζ ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα εληζρύζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πγεία 

ησλ κπνζθειεηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ.  Δπίζεο, κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ησλ πηώζεσλ θαη 

ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ ζηνπο ελήιηθεο. Οη δύζθνιεο θαη απαηηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ νζηώλ ζε εθήβνπο θαη ηελ πξόιεςε ηεο 

νζηενπόξσζεο ζηηο γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο.  

 Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

Σν  κεγαιύηεξν όθεινο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. Αλελεξγνί άλζξσπνη έρνπλ έσο θαη δύν θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν 

εκθάληζεο θαξδηαθήο λόζνπ ζε ζρέζε κε ελεξγά άηνκα. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα βνεζά 

επίζεο ζηελ απνηξνπή αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη βειηηώλεη πνιινύο από ηνπο 

παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πςειήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο πςειήο ρνιεζηεξόιεο. 

 Τπέξβαξνη θαη παρύζαξθνη 

Ζ παρπζαξθία εκθαλίδεηαη όηαλ ε πξόζιεςε ελέξγεηαο ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ 

ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Σν ζσκαηηθό βάξνο θαηά θαλόλα απμάλεη κε ηελ ειηθία, αιιά ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

κπνξεί λα κεηώζεη ηελ αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, γη’ απηό θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα  δηαηεξήζεη ην βάξνο ή αθόκα θαη λα πξνθαιέζεη απώιεηα βάξνπο. 

 Φπρνινγηθή επεμία 

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα κεηώζεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη 

ελδερνκέλσο, ην ζηξεο θαη ην άγρνο. Μπνξεί επίζεο λα παξέρεη άιιεο ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο παξνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά, ηεο απηνεθηίκεζεο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 
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2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

SHARE 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), ή αιιηώο ε Έξεπλα γηα ηελ 

Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε πληαμηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε, είλαη έλα πξόγξακκα πνπ εμεηάδεη ηελ 

πγεία, ην εηζόδεκα, ηηο δηαδηθαζίεο  ζπληαμηνδόηεζεο θαη εξγαζίαο ζε άηνκα ειηθίαο 50+ ζε 16 

δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Σν SHARE έρεη ήδε ζπιιέμεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

δσήο γηα πεξίπνπ 27,000 άηνκα ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ ζε 16 επξσπατθέο ρώξεο, πνπ 

θπκαίλνληαη από ηε θαλδηλαβία σο ηε Μεζόγεην. Μεγάιεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα 

παξαδνζνύλ πξαγκαηηθά ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα κειεηεζεί αμηόπηζηα πώο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θνπιηνύξα, ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ Δπξσπαίσλ, πξηλ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε. Ζ έξεπλα 

απηή απνηειεί έλα πξώην βήκα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πνύ βξηζθόκαζηε, πνύ 

θαηεπζπλόκαζηε πξνο, θαη πώο κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο θαζώο 

γεξλάκε - ηόζν σο άηνκα όζν θαη σο θνηλσλίεο. 

 

2.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ  SHARE 

Ζ γήξαλζε είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ 

αηώλα γηα ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο. Από όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, ε Δπξώπε έρεη ην 

πςειόηεξν πνζνζηό πιεζπζκνύ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ. Μόλν ν πιεζπζκόο ηεο Ηαπσλίαο έρεη 

παξόκνηα δνκή ειηθίαο. Απηό ην ήδε πςειό πνζνζηό αηόκσλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο πξνβιέπεηαη 

όηη ζα απμεζεί ζε έλα ηζηνξηθά πξσηνθαλέο επίπεδν. Δπί ηνπ παξόληνο, πεξίπνπ 16 ηνηο εθαηό 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ΔΔ ησλ 15 είλαη ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ. ύκθσλα κε αλαθνξά ηεο 

Eurostat, ην πνζνζηό απηό ζα δηπιαζηαζηεί ζε πεξηζζόηεξν από 28 ηνηο εθαηό κέρξη ην έηνο 

2050. Ζ αύμεζε απηή ζα επηθέξεη ζνβαξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ θνηλσλία, ιόγσ ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζπληάμεσλ, ηεο πγείαο θαη ηεο καθξνρξόληαο πεξίζαιςεο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ SHARE βνεζά ζην λα θαηαιάβνπκε πώο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

πξόθιεζε καζαίλνληαο από ηηο δηαθνξέο καο θη απηό γηαηί νη ρώξεο πνπ αλήθνπλ ζην SHARE 
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δελ δηαθέξνπλ κόλν ζε πνιηηηθέο θαη θνπιηνύξεο, αιιά θαη ζηα; πην βαζηθά δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία. 

 

2.3 ΦΑΔΗ ΣΟΤ SHARE 

Σν SHARE είλαη κηα ζύλζεηε κειέηε γηα ηνλ εμήο ιόγν: ηα δεδνκέλα αληαλαθιoύλ ηξία  

ζηάδηα ηεο δσήο: 

 Φάζε 1 είλαη ν ρξόλνο πξηλ από ηε ζπληαμηνδόηεζε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

εξσηεζέληεο είλαη παληξεκέλνη, αξθεηνί έρνπλ ηα παηδηά ηνπο αθόκα ζην ζπίηη ή ζπρλά θαη νη 

δύν γνλείο εξγάδνληαη. ε απηνύο ηνπο εξσηώκελνπο δελ ηνπο αξέζεη ηδηαίηεξα λα ζπλδένληαη κε 

έξεπλα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη είλαη ηόζν απαζρνιεκέλνη πνπ δελ κπνξείο λα ηνπο θάλεηο 

εύθνια ζπλέληεπμε. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζε απηή ηελ θάζε. Σν 

εξγαηηθό δπλακηθό είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δσήο, θαη ην SHARE πξνζπαζεί πνιύ γηα λα  

ην θαηαλνήζεη.  

 Φάζε 2 απνηειεί ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

εξσηώκελνπο εμαθνινπζνύλ λα είλαη παληξεκέλνη, είλαη δξαζηήξηνη θαη, σο επί ην πιείζηνλ, 

πγηείο μνδεύνληαο ρξόλν ζε ηαμίδηα, γη’ απηό θαη έρνπλ ην ρξόλν λα ζπκκεηάζρνπλ πην εύθνια ζε 

κηα ζπλέληεπμε. Δξσηώληαη επίζεο γηα ηηο νηθνλνκίεο πνπ θάλνπλ θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ 

αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ ηνπο ύζηεξα από ηε κεηάβαζε ζηε ζπληαμηνδόηεζε.   

 Φάζε 3 – Οη γεξαηόηεξνη. Ζ πνηθηινκνξθία είλαη κεγαιύηεξε, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ 

πγεία θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ γήξαηνο. Οη ζπλεληεύμεηο ζπρλά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε ώξα 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, αιιά ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη εξσηεζέληεο είλαη κόλνη θαη από ηε 

ζηηγκή πνπ ζα θεξδίζεη θαλείο ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο, κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηε δσή ηνπο. Σν 

έλα δέθαην πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζε απηή ηελ θάζε.  

 

 

2.4 ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ SHARE 

Σν όξακα ηνπ SHARE ζηεξίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ηξηώλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ην θαζηζηνύλ 

θαηλνηόκν θαη κνλαδηθό ζηνλ θόζκν: κηα δηαρξνληθή έξεπλα κε γλήζην πνιπεπηζηεκνληθό θαη 

πξαγκαηηθά δηαθξαηηθό ζρεδηαζκό. Ο ζπλδπαζκόο ησλ ηξηώλ απηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ είλαη κηα επηζηεκνληθή πξόθιεζε. Γηα λα θαιύςεη όιεο ηηο ρώξεο ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο θαη γισζζηθέο απαηηήζεηο ζε έλα θνηλό ζρέδην, ε νκάδα ηνπ SHARE 

έρεη αλαπηύμεη καδί κε ηελ CentERdata κηα ζεηξά θαηλνηόκσλ κέζσλ ινγηζκηθνύ, όπσο ε 

κεηάθξαζε θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο έξεπλαο.. Ο ζπλδπαζκόο κηαο δηεπηζηεκνληθήο θαη κηαο 

δηαρξνληθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ θάλεη ηελ English Longitudinal Survey on Ageing (ELSA) θαη 

ηελ US Health and Retirement Study (HRS) ηα θπξηόηεξα κνληέια ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην 

SHARE. 

Υσξίο ηελ πξσηνπνξηαθή εξγαζία ηνπ HRS θαη ELSA, ην SHARE δελ ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγεζεί ζε έλα ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ SHARE, HRS θαη 

ELSA είλαη ζηελή θαη ζπλερήο, θαη έλα άιιν ζεκαληηθό ζέκα ζρεδηαζκνύ, είλαη ε δεκηνπξγία 

ελόο κεγάινπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ απνιύησο ζπγθξίζηκα κε HRS θαη ELSA, ηέηνηα ώζηε λα 

κπνξεί λα εμαπισζεί από ηελ επεηξσηηθή Δπξώπε πξνο ηηο αγγινζαμνληθέο ρώξεο. ηεξίρηεθε 

επίζεο  ζε εζληθέο κειέηεο γηα ηε γήξαλζε, όπσο ε γεξκαληθή "Alterssurvey" θαη ε ηηαιηθή 

Έξεπλα γηα ηε Γήξαλζε. Δπίζεο, έρεη πάξεη ζηνηρεία από ηε European Community Household 

Panel (ECHP), ηελ Survey of Income and Living Conditions (SILC), ηελ European Social Survey 

(ESS), θαη ηηο δηάθνξεο έξεπλεο γηα ηελ πγεία πνπ ζπιιέγνληαη από ηνλ Π.Ο.Τ. 

Ζ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα ην SHARE μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001. Σν πξώην  

εξσηεκαηνιόγην νινθιεξώζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2001 ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη δόζεθε πηινηηθά 

ζηε Βξεηαλία κε ηε ζηήξημε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο ηνπ Λνλδίλνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην 

ηόηε βειηηώζεθε θαη κεηαθξάζηεθε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ησλ ρσξώλ-κειώλ ηνπ SHARE, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βειγηθήο θαη ηεο νιιαλδηθήο.  Ζ έξεπλα είρε δνθηκαζηεί ζε κεγάιε 

θιίκαθα ζε όιεο ηηο ρώξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2003. Απηή ε γεληθή «πξόβα» 

νινθιήξσζε ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαη ην πξώην θύκα ησλ δεδνκέλσλ ζπιιέρζεθε κεηαμύ 

Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 2004.  

Σν SHARE αθνινπζεί πνιηηηθή ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα. Πξνζπαζεί λα 

απνδεζκεύζεη ηα δεδνκέλα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ζηελ ελδηαθεξόκελε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα, 

αθόκε θαη πξηλ απηά ππνβιεζνύλ ζε εθηεηακέλνπο ειέγρνπο. Ζ πξώηε έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο εξεπλεηέο ρσξίο ρξέσζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, καδί κε web-based user 

ππνζηήξημε. 
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2.5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Οξηζκέλα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνύλ είλαη όηη  όια ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ελώ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βάξε 

ζηηο αλαιύζεηο παιηλδξόκεζεο. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο έρνπλ δηαβαζκηζηεί από ηελ νκάδα 

SHARE έηζη ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ ειηθηαθή δνκή ησλ αηόκσλ ειηθίαο 50 

θαη άλσ ζε θάζε ρώξα θαη ηελ αλαινγία ησλ δύν θύισλ.  
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3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

3.1.1  Δεκογραθηθά ζηοητεία 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαιύνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία πξνέξρνληαη από ηελ έξεπλα SHARE 

(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), ε νπνία δηεμήρζε ην 2004. Σν δείγκα 

αθνξά ζε 27536 άηνκα, ειηθίαο άλσ ησλ 50, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από 11 Δπξσπατθέο ρώξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. 

 Υώξεο: 

Ζ έξεπλα ζπγθέληξσζε ζηνηρεία από ηηο εμήο ρώξεο: Απζηξία, Γεξκαλία, νπεδία, Οιιαλδία, 

Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Γαλία, Διιάδα, Διβεηία θαη Βέιγην. 

 
Γξάθεκα 1- Ραβδόγξακκα πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα αλά ρώξα 
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Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ ζπγθεληξώζεθε από ην Βέιγην (13,4%), ελώ ην 

κηθξόηεξν πνζνζηό πξνήιζε από ηελ Διβεηία (3,5%). Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε θαηά 9,7% ελώ 

Γεξκαλία, νπεδία θαη Γαιιία είραλ πεξίπνπ ίζν κεξίδην ζπκκεηνρήο (10,7%, 10,9%, 11,1% 

αληίζηνηρα).  

 Φύιν: 

Ζ κεηαβιεηή δηαρσξίδεη ηνλ αλδξηθό από ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκό. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

14968 γπλαίθεο θαη 12568 άληξεο. 

 
Γξάθεκα 2- Πίηα γηα ην πνζνζηό αλά θύιν 

 

 Ζιηθία: 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ειηθίαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θιίκαθεο: πξώηε [50-64], δεύηεξε [65-74] 

θαη ηξίηε [75 θαη άλσ]. Ο δηαρσξηζκόο απηόο εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

αλαγθώλ κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθά ελεξγώλ αηόκσλ (πξώηε θαηεγνξία), ησλ αηόκσλ πνπ 

ζπληαμηνδνηνύληαη θαη ηηο αιιαγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε (δεύηεξε θαηεγνξία), θαζώο θαη ησλ πην «εππαζώλ» αηόκσλ ζε πξνβιήκαηα θαη 

εκθάληζε αξξσζηηώλ (ηξίηε θαηεγνξία). 
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Γξάθεκα 3-Ραβδόγξακκα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

 Μόξθσζε: 

Ζ επηινγή ηνπ ηξόπνπ δσήο πνπ αθνινπζεί ν άλζξσπνο, θαζνξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην κνξθσηηθό ηνπ επίπεδν. ηελ παξνύζα έξεπλα ηνλ παξάγνληα κόξθσζε 

απνηεινύλ ηα έηε εθπαίδεπζεο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηξεηο θιίκαθεο. ηελ 

πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα άηνκα κε βαζηθή εθπαίδεπζε (0-6 έηε), ζηε δεύηεξε άηνκα κε 

αλώηεξε εθπαίδεπζε (7-12 έηε) θαη ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία άηνκα επηπέδνπ αλσηάηεο 

εθπαίδεπζεο κε πεξηζζόηεξα από 13 έηε ζπνπδώλ (πηπρίν ζρνιώλ 2εηνύο θνίηεζεο, αλώηαηεο, 

αλώηεξεο κεηαπηπρηαθό, δηδαθηνξηθό). 

 
Πίλαθαο 1-Μνξθσηηθό επίπεδν 

  πρλόηεηα Πνζνζηό Αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα 

 0-6 έηε 6860 25 6860 

7-12 έηε 11850 43 18710 

13+ έηε 8530 31 27240 

Διιείπνπζεο 296 1 27536 

ύλνιν 27536 100,0 27536 
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 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή απνηειείηαη από 4 θαηεγνξίεο:  

 1: Παληξεκέλνη ή κε θαη ζπδνύλ  

 2: Παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά ή Γηαδεπγκέλνη 

 3: Αλύπαληξνη 

 4: Υήξνη 

 

Γξάθεκα 4-Πίηα γηα ηα πνζνζηά αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ (71,34%) είλαη παληξεκέλνη θαη ζπδνύλ κε ην 

ζύληξνθν ελώ ην 15,3% είλαη ρήξνη. 

 

3.1.2 Δείθηες σγείας 

3.1.2.1  Φσζηθή σγεία 

Οη παξάγνληεο πνπ δειώλνπλ ηε θπζηθή πγεία ελόο αηόκνπ (ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο), δηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: αζζέλεηεο θαη ζπκπηώκαηα (πξώηε θαηεγνξία) θαη 

πεξηνξηζκνί ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (δεύηεξε θαηεγνξία). 
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 Πξώηε θαηεγνξία – Αζζέλεηεο θαη ζπκπηώκαηα 

 

Έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο πγείαο ηνπ αηόκνπ, είλαη ε ύπαξμε ρξόλησλ αζζελεηώλ ή ρξόλησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ηνλ δπζθνιεύνπλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο. πγθεληξσηηθά, θάλνληαο ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ SHARE ,νη παζήζεηο θαη 

ηα ζπκπηώκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

 

Πίλαθαο 2-πρλόηεηεο ρξόλησλ αζζελεηώλ 

Αζζέλεηεο 
πρλόη

εηα 

Πνζν

ζηό 

Έκθξαγκα/Καξδηαθά 

πξνβιήκαηα 
3326 17,9 

Τπέξηαζε 8619 46,5 

Τπεξρνιεζηεξνλαηκία 5527 29,8 

Δγθεθαιηθά 1042 5,6 

αθραξώδεο δηαβήηεο 2605 14,1 

Υξόληα πλεπκνλία 1396 7,5 

Άζζκα 1236 6,7 

Αξζξίηηδα/Ρεπκαηηζκνί 5357 28,9 

Οζηενπόξσζε 2052 11,1 

Καξθίλνο 1490 8,0 

Πεπηηθό έιθνο/ηνκάρη 1605 8,7 

Πάξθηλζνλ 180 1,0 

Καηαξξάθηεο 2068 11,2 

Θξαύζκα ηζρίνπ/κεξηαίνπ 553 3,0 

  

Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη ε πην ζύλεζεο αζζέλεηα ησλ επξσπαίσλ, κε ηελ ππέξηαζε 

λα εκθαλίδεηαη ζην 46,5% ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ ππεξρνιεζηεξνλαηκία θαη ην έκθξαγκα λα 

αθνινπζνύλ ζε πνζνζηό 29,8% θαη 17,9% αληίζηνηρα. εκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 28,9% 

θαηαιακβάλνπλ θαη νη αζζέλεηεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (αξζξίηηδα, ξεπκαηηζκνί). 
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Πίλαθαο 3-πρλόηεηεο ζπκπησκάησλ 

πκπηώκαηα 
πρλόη

εηα 

Πνζν

ζηό 

Πόλνο ζηελ πιάηε, ζηα γόλαηα, ζηνπο γνθνύο ή ζε άιιν 

ζύλδεζκν 
13555 74,1 

Καξδηαθό άιγνο 1997 10,9 

Γύζπλνηα 3062 16,7 

Δπίκνλνο βήραο 1472 8 

Πξεζκέλα πόδηα 3449 18,8 

Γπζθνιία ζηνλ ύπλν 5174 28,3 

Πηώζε 1114 6,1 

Σξόκνο πηώζεο 2146 11,7 

Εάιε, ιηπνζπκία, πξνζσξηλή ακλεζία 2523 13,8 

ηνκαρηθέο ή εληεξηθέο δηαηαξαρέο 3600 19,7 

Αθξάηεηα θαξδηάο 1571 8,6 

 

Παξόιν όκσο πνπ ε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη πξώηεο ζηε ιίζηα ησλ αζζελεηώλ, ηα 

ζπκπηώκαηα πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (74,1%) είλαη νη πόλνη ζηελ πιάηε, 

ζηα γόλαηα, ζηνπο γνθνύο ή ζε θάπνην άιιν ζύλδεζκν ελώ ην θαξδηαθό άιγνο ζπκπιεξώλεηαη 

κόιηο από ην 10,9% ησλ εξσηεζέλησλ.  

 

 Γεύηεξε θαηεγνξία – πεξηνξηζκνί ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη κεηαβιεηέο ΑDL θαη IADL δείρλνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ζην λα 

θάλνπλ θάπνηεο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα δηεθπεξαίσζεο 

πην εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αληίζηνηρα.  

 

 ADL 

Πίλαθαο 4-πρλόηεηεο ADL 

Γξαζηεξηόηεηα πρλόη

εηα 

Πνζν

ζηό 

 

Κακηά δπζθνιία  24638 89,5  

Νηύζηκν (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη παπνύηζηα, 

θάιηζεο) 
1444 5,2 

 

Βάδηζκα θαηά κήθνο ελόο δσκαηίνπ 588 2,1  

Μπάλην 243 0,9  

Φαγεηό (θόςηκν ηξνθήο ζε θέηεο)  155 0,6  
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εθώλνληαη θαη μαπιώλνπλ ζην θξεβάηη 126 0,5  

Υξήζε ηεο ηνπαιέηαο  179 0,7  

Διιείπνπζεο ηηκέο 163 0,6  

ύλνιν 27536 100,0  

 

Όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 89,5% ηνπ πιεζπζκνύ δε δπζθνιεύεηαη ζηηο 

ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (5,2%) δειώλεη πσο 

αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζην λα ληπζεί θαη ζην βάδηζκα αθόκα θαη θαηά κήθνο ελόο δσκαηίνπ 

(2,1%).  

 

 

 IADL 

Πίλαθαο 5-πρλόηεηεο IADL 

Γξαζηεξηόηεηα πρλόη

εηα 

Πνζν

ζηό 

 

Κακηά δπζθνιία 22874 83,1  

Υξήζε ράξηε  2463 8,9  

Πξνεηνηκαζία ελόο δεζηνύ γεύκαηνο 836 3,0  

Φώληα 443 1,6  

Υξήζε ηειεθώλνπ 231 0,8  

Παίξλνληαο θάξκαθα 158 0,6  

Κάλνληαο δνπιεηέο ζην ζπίηη ή ζηνλ θήπν 146 0,5  

Γηαρείξηζε ρξεκάησλ (πιεξσκή ινγαξηαζκώλ, θαηαγξαθή 

εμόδσλ) 

222 0,8  

Διιείπνπζεο ηηκέο 163 0,6  

ύλνιν 27536 100,0  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα δηεθπεξαίσζεο πην εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

παξαηεξείηαη πσο ην 8,9% ησλ  επξσπαίσλ δπζθνιεύεηαη ζηε ρξήζε ράξηε ελώ ην 3% ζηελ 

εηνηκαζία ελόο γεύκαηνο. Σα πνζνζηά πνπ δειώλνπλ δπζθνιίεο ζηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο 

είλαη πνιύ ρακειά, ελώ ην 83,1% δήισζε πσο είλαη ηθαλόο λα δηεθπεξαηώζεη αθόκα θ ηηο πην 

εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο. 
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3.1.3  Αηοκηθή ζσκπερηθορά 

Έρεη απνδεηρηεί πσο ε ζσζηή αηνκηθή ζπκπεξηθνξά (πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε αιθνόι, 

πεξηνξηζκέλν θάπληζκα, θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαζώο θαη έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο), 

κεηώλνπλ ηε ζλεζηκόηεηα θαη βειηηώλνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. πλεπώο νη 

κεηαβιεηέο θάπληζκα (smoking), αιθνόι (alcohol), θπζηθή θαηάζηαζε (br015, br016)  θαη βάξνο 

(bmi) ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επξσπαίσλ. 

 
Γξάθεκα 5-Ραβδόγξακκα αλά θαηάζηαζε θαπλίζκαηνο 

 

Όπσο παξαηεξνύκε, κόιηο ην 19,1% ηνπ δείγκαηνο ζπλερίδεη λα θαπλίδεη, ελώ ην 52,3% ησλ 

επξσπαίσλ έρεη δηαθόςεη ην θάπληζκα πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν. 28% ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη 

κε θαπληζηέο. 
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Γξάθεκα 6- Πίηα γηα θαηαλάισζε αιθνόι 

 

ε αληίζεζε κε ην θάπληζκα, ην 85,7% ησλ επξσπαίσλ ππεξβαίλεη ηελ νξζή ρξήζε αιθνόι, 

θαηαλαιώλνληαο πεξηζζόηεξα από 2 πνηήξηα θαζεκεξηλά ή έσο 2 πνηήξηα 5-6 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα (13,6%). 

 

 
Γξάθεκα 7- Καηεγνξίεο κάδαο ζώκαηνο 
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Σα επίπεδα ηνπ δείθηε κάδαο ζώκαηνο ησλ επξσπαίσλ δείρλνπλ όηη  ην 41,7% είλαη ππέξβαξν 

ελώ ην 16,5% είλαη παρύζαξθνη, ζε αληίζεζε κε ην 38,3% πνπ παξακέλεη ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή άζθεζε, νη παξαθάησ δύν πίλαθεο καο δείρλνπλ ηα πνζνζηά ησλ 

επξσπαίσλ πνπ αζρνινύληαη κε αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη κε απηά 

πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 6- πρλόηεηεο αλά αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά 

             Αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη 

εμαληιεηηθά 

Γξαζηεξηόηεηα πρλόηεηα Πνζνζηό  

> 1 θνξά/βδνκάδα 9518 34,6  

1 θνξά/βδνκάδα 3833 13,9  

1-3 θνξέο/βδνκάδα 2569 9,3  

ρεδόλ πνηέ/Πνηέ 11452 41,6  

Διιείπνπζεο ηηκέο 164 0,6  

ύλνιν 27536 100,0  

 

 

Μόιηο ην 9,3% ηνπ πιεζπζκνύ αζρνιείηαη κε θάπνην άζιεκα 1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ ην 

41,6% δελ αζρνιείηαη πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ κε θάπνηα επίπνλε δξαζηεξηόηεηα. 

Σα πνζνζηά απηά όκσο αιιάδνπλ γηα αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν 

επίπεδν ελέξγεηαο, αθνύ ην 69,2% αζρνιείηαη πεξηζζόηεξν από κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 

 
Πίλαθαο  7- πρλόηεηεο αλά αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο 

             Αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν 

ελέξγεηαο 

Γξαζηεξηόηεηα πρλόηεηα Πνζνζηό  

> 1 θνξά/βδνκάδα 19049 69,2  

1 θνξά/βδνκάδα 3650 13,3  

1-3 θνξέο/βδνκάδα 1481 5,4  

ρεδόλ πνηέ/Πνηέ 3196 11,6  

Διιείπνπζεο ηηκέο 160 0,5  

ύλνιν 27536 100,0  
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3.2.3 Ψστηθή σγεία 

 

Ζ θαηάζιηςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ. Σν 

εξώηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη εάλ ην άηνκν έρεη βηώζεη θάπνηα κνξθή 

θαηάζιηςεο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ έξεπλα πεξηιακβάλεη 12 ζπκπηώκαηα. Ζ 

επηινγή πεξηζζόηεξσλ από ηξία, ζεκαίλεη πςειό ελδερόκελν εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο.  

 

Πίλαθαο 8-πρλόηεηεο αλά 12 ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο 

Καηάζιηςε 

ύκπησκα πρλόηεηα Πνζνζηό 

Καηάζιηςε 10030 48,7 

Απαηζηνδνμία 3892 18,9 

Σάζεηο απηνθηνλίαο 1877 9,1 

Αίζζεκα ελνρήο 2022 9,8 

Τπλειία 8389 40,7 

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 2400 11,7 

Αίζζεκα αδηαθνξίαο 6330 30,7 

Γηαηαξαρέο όξεμεο 2207 10,7 

Αίζζεκα θόπσζεο 8527 41,4 

Έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 5696 27,7 

Έιιεηςε επραξίζηεζεο 3712 18,0 

Τπεξεπαηζζεζία 7145 34,7 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο  πνπ εθδειώλνληαη ζηνπο επξσπαίνπο 

είλαη ε θαηάζιηςε (48,7%), ε ππλειία (40,7%), ην αίζζεκα αδηαθνξίαο (30,7%), ην αίζζεκα 

θόπσζεο (41,4%) θαη ην αίζζεκα ζπγθίλεζεο (34,7%). 
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3.2 ΤΥΔΣΗΔΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

 Στέζε ειηθίας θαη τώρας αλά θύιο  

 

 

Γξάθεκα 8- ρέζε ειηθίαο θαη ρώξαο ζηνπο άλδξεο 

 

ε θάζε ρώξα, ρσξίο ν παξάγνληαο θύιν λα παίδεη δηαρσξηζηηθό ξόιν, νη επξσπαίνη αλήθνπλ 

θαηά κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64. Φαίλεηαη ινηπόλ πσο ην 53.3% ζην 

νπνίν αλήθνπλ ηα επαγγεικαηηθά ελεξγά άηνκα, είλαη ε πην ζπρλή ηάμε αηόκσλ όισλ ησλ 

ρσξώλ.  

 

Γξάθεκα 9- ρέζε ειηθίαο θαη ρώξαο ζηηο γπλαίθεο 
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 Στέζε τώρας θαη κόρθωζες 

 

 

Γξαθεκα 10- ρέζε ρώξαο θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ επξσπαίσλ, απ’ όπνην ζεκείν ηεο επείξνπ θ αλ πξνέξρνληαη, 

έρεη θηάζεη ζην κέζν κνξθσηηθό επίπεδν. ε 2 κόλν ρώξεο δπζηπρώο ( Γεξκαλία, Γαλία), ην 

κεηαπηπρηαθό ή ην δηδαθηνξηθό είλαη σο επί ην πιείζηνλ ε πςειόηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Ζ 

Διιάδα, καδί κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρώξεο πνπ ην βαζηθό επίπεδν 

κόξθσζεο είλαη ην πην ζύλεζεο ζε απηή ηελ ηάμε ησλ αηόκσλ. 

 

 ADL αλδρώλ αλά ειηθηαθή θαηεγορία 

Οη επαγγεικαηηθά ελεξγνί άλδξεο θαίλεηαη πσο δε δπζθνιεύνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο αθνύ ην 94,8% ησλ επξσπαίσλ απηήο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (50-64), δελ 

έρεη θαλέλα πεξηνξηζκό. Οη άιιεο δύν θαηεγνξίεο ησλ αληξώλ, θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηνπο δελ εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκνύο ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, παξόια απηά όκσο νη 
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επξσπαίνη ειηθίαο 75+, έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζην βάδηζκα, ζην κπάλην θαη 

ζην λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηνπαιέηα απ’ όηη νη ππόινηπνη άληξεο. 

Πίλαθαο 9- ADL αλδξώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

Γξαζηεξηόηεηα Ζιηθηαθή 

θαηεγνξία 

 

 50-

64 

65-

74 

75

+ 

 

Καλέλαο πεξηνξηζκόο 637

4 

329

9 

17

56 

 

Νηύζηκν (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη παπνύηζηα, 

θάιηζεο) 
221 

173 20

6 

 

Βάδηζκα θαηά κήθνο ελόο δσκαηίνπ 61 
49 10

4 

 

Μπάλην 20 20 43  

Σξώγνληαο (θόςηκν θαγεηνύ ζε θέηεο)  18 11 24  

εθώλνληαη θαη μαπιώλνπλ ζην θξεβάηη 8 12 21  

Υξεζηκνπνηνύλ ηελ ηνπαιέηα (ζεθώλνληαη θαη 

θάζνληαη) 
15 

17 38  

 

 ΑDL γσλαηθώλ αλά ειηθηαθή θαηεγορία 

 

Σν 94,7% ησλ επαγγεικαηηθά ελεξγώλ γπλαηθώλ δελ έρεη θαλέλα πεξηνξηζκό ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. Οη επξσπαίεο ειηθίαο 75+, έρνπλ δηπιάζηεο έσο θαη 

νθηαπιάζηεο δπζθνιίεο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 10- ADL γπλαηθώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

Γξαζηεξηόηεηα Ζιηθηαθή θαηεγνξία 

 50-

64 

65-

74 

75

+ 

 

Καλέλαο πεξηνξηζκόο 745

5 

353

6 

22

18 

 

Νηύζηκν (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη παπνύηζηα, θάιηζεο) 239 233 
37

2 

 

Βάδηζκα θαηά κήθνο ελόο δσκαηίνπ 96 77 
20

1 

 

Μπάλην 32 34 94  

Σξώγνληαο (θόςηκν θαγεηνύ ζε θέηεο)  20 17 65  

εθώλνληαη θαη μαπιώλνπλ ζην θξεβάηη 13 10 62  

Υξεζηκνπνηνύλ ηελ ηνπαιέηα (ζεθώλνληαη θαη θάζνληαη) 10 18 81  
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 Αζζέλεηες θαη ζσκπηώκαηα θαηά θύιο θαη ειηθηαθή θαηεγορία 

 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην 37,8% ησλ αλδξώλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα δειώλεη όηη έρεη 

δύν ή πεξηζζόηεξεο ρξόληεο παζήζεηο, ζε αληίζεζε κε ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ ην νπνίν 

πιεζηάδεη ζην 44,4%. Όζνλ αθνξά ηα ζπκπηώκαηα, ηα πνζνζηά αλαινγηθά κε ην θύιν, 

δηαθνξνπνηνύληαη ζε 28,9% γηα ηνπο άληξεο επξσπαίνπο κε πεξηζζόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα θαη 

ζε 43,7% γηα ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 11- Υξόληεο παζήζεηο αλά θύιν 

Υξόληα πάζεζε Φύιν 

 Άληξεο Γπλαίθεο 

Ληγόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο 62,2% 55,6 

Πεξηζζόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο 37,8% 44,4% 

ύλνιν 100% 100% 

 

Πίλαθαο 12- πκπηώκαηα αλά θύιν 

ύκπησκα Φύιν 

 Άληξεο Γπλαίθεο 

Ληγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα 71,1% 56,3% 

Πεξηζζόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα 28,9% 43,7% 

ύλνιν 100% 100% 

 

 
Πίλαθαο 13- Υξόληεο παζήζεηο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

Υξόληα πάζεζε Ζιηθηαθή θαηεγνξία 

 50-64 65-74 75+ ύλνιν 

Ληγόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο 63,4

% 

23,7

% 

12,9

% 
100% 

Πεξηζζόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο 38,9

% 

32,7

% 

28,4

% 
100% 

 

Δμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία, παξαηεξείηαη όηη νη 

επξσπαίνη πνπ αλήθνπλ ζηε κε ελεξγή επαγγεικαηηθή ηάμε (ειηθίαο 65+), εκθαλίδνπλ 

ζπγθεληξσηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ από 2 παζήζεσλ θαη 

ζπκπησκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 50-64. 
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Πίλαθαο 14- πκπηώκαηα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

ύκπησκα Ζιηθηαθή θαηεγνξία 

 50-64 65-74 75+ ύλνιν 

Ληγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα 59,4

% 

26,8

% 

13,8

% 

100% 

Πεξηζζόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα 42,9

% 

28,5

% 

28,6

% 

100% 
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4. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΛΑ 

4.1 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

4.1.1 Εηζαγωγή: 

Σν κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

είλαη δίηηκε θαη καο βνεζά ζην λα αλαπηύμνπκε ηε ζρέζε ηεο κε n αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Αλ 

νξίζνπκε κηα ηέηνηα κεηαβιεηή σο Τ, απηή ζα παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1 όηαλ: 

 

               1, όηαλ ην i άηνκν έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό Α         

Τ=            

               0, όηαλ ην i άηνκν δελ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό Α  

 

Σν κνληέιν απηό εθθξάδεηαη σο εμήο: 

 

0 1 1 2 2

0 1 1 2 2

.....

.....
( )

1

e
y

e  

, όπνπ Δ(y) = πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ Α = πi 

Ζ Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε είλαη ρξήζηκε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνβιέςνπκε ηελ ύπαξμε ή κε ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ ζε ζρέζε κε θάπνηνπο παξάγνληεο. Οη 

ζπληειεζηέο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

εθηηκήζνπλ odds ratios γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζην κνληέιν. Έηζη ε εμίζσζε ηεο 

ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: 
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0 1 1 2 2

( )
ln( ) ln( ) ......

1 ( )

x
odds

x
 

όπνπ odds = 
( )

1 ( )

x

x
 =

( 1)

( 0)

P y

P y

( 1)

( 0)

P y

P y
 θαη π(ρ) είλαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ. Ο ιόγνο , δειαδή, ηεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο π πξνο ηελ πηζαλόηεηα απνηπρίαο 

1-π, θαιείηαη odds. 

Ζ εξκελεία ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο γίλεηαη επθνιόηεξε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα odds. Κξαηώληαο ζηαζεξή ηε κεηαβιεηή ρ1, ηόηε κηα κεηαβνιή ηεο 

κεηαβιεηήο ρ2 θαηά κηα κνλάδα, απμάλεη ην ινγάξηζκν ηνπ odd θαηά κηα πνζόηεηα β2.  

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε δελ ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε θαλνληθόηεηαο, γξακκηθόηεηαο θαη 

νκνηνγέλεηαο ηεο δηαθύκαλζεο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηόο είλαη θαη έλαο ιόγνο γηα 

ηνλ νπνίν πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηεο δηαρσξηζηηθή/δηαθξηηηθή αλάιπζε, όηαλ ηα δεδνκέλα δελ 

ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο. 

4.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ αηνκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ, ζα εθαξκόζνπκε δηάθνξα κνληέια ινγηζηηθήο 

παιηλδξόκεζεο κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ κεηαβιεηώλ: 

 Γείθηεο πγείαο  

 Αζζέλεηεο, 

 ζπκπηώκαηα,  

 δπζθνιία ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

 δπζθνιία ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 θαηάζιηςε 

 Παξάγνληεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο σο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο. 

 Κάπληζκα 

 Αιθνόι 

 Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 
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 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα (IADL, ADL) 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο. 

 Φύιν 

 Ζιηθία 

 Μνξθσηηθό επίπεδν 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Σα κνληέια ζα νξηζηνύλ αλά ρώξα θαη ζα γίλεη πεξηγξαθηθή αλάιπζε ζην δείγκα θάζε ρώξαο.  

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίδεηαη ε chronic2: 2+ ρξόληεο παζήζεηο. Χο αλεμάξηεηνη 

θαηεγνξηθνί παξάγνληεο νξίδνληαη νη:  

 cusmoke : θάπληζκα ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο  

1. cusmoke0 = κε θαπληζηέο (νκάδα αλαθνξάο) 

2. cusmoke1 = θαπληζηέο 

3. cusmoke2 = δελ έρνπλ θαπλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλν 

 bmi2 : κάδα ζώκαηνο ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. bmi20 = θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη (νκάδα αλαθνξάο) 

2. bmi21 = παρύζαξθνη 

 drinkin2 : θαηαλάισζε αιθνόι ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. drinkin20 = <2 πνηήξηα θαζεκεξηλά (νκάδα αλαθνξάο) 

2. drinkin21 = ≥2 πνηήξηα θαζεκεξηλά 

 gender : θύιν ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. gender0 = άλδξεο (νκάδα αλαθνξάο) 

2. gender1 = γπλαίθεο 

 dn014_ : νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο 

1. dn014_0 = παληξεκέλνη ή κε θαη ζπδνύλ (νκάδα αλαθνξάο) 

2. dn014_1 = παληξεκέλνη θαη δνπλ ρσξηζηά ή δηαδεπγκέλνη 

3. dn014_2 = αλύπαληξνη 

4. dn014_3 = ρήξνη 

 agecat : ειηθία ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο 

1. agecat0 = ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64 (νκάδα αλαθνξάο) 

2. agecat1 = ειηθηαθή θαηεγνξία 65-74 
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3. agecat2 = ειηθηαθή θαηεγνξία 75+ 

 educat : κνξθσηηθό επίπεδν ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο 

1. educat0 = έηε εθπαίδεπζεο 0-6 (νκάδα αλαθνξάο) 

2. educat1 = έηε εθπαίδεπζεο 7-12 

3. educat2 = έηε εθπαίδεπζεο 13+ 

 adl2 : δπζθνιία ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. adl20 = θακία δπζθνιία (νκάδα αλαθνξάο) 

2. adl21 = 1+ δπζθνιίεο 

 iadl2 : δπζθνιία ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία δηαθξίλεηαη 

ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. iadl20 = θακία δπζθνιία (νκάδα αλαθνξάο) 

2. iadl21 = 1+ δπζθνιίεο 

 symptom2 : ζπκπηώκαηα ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. symptom20 = < 2 ζπκπηώκαηα (νκάδα αλαθνξάο) 

2. symptom21 = ≥ 2 ζπκπηώκαηα 

 hhnewt_p2 : πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. hhnewt_p20 = < δηακέζνπ (νκάδα αλαθνξάο) 

2. hhnewt_p21 = ≥ δηακέζνπ 

 hhinc_p2 : ρξέε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. hhinc_p20 = < δηακέζνπ (νκάδα αλαθνξάο) 

2. hhinc_p21 = ≥ δηακέζνπ 

 br015_ : αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθέο ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 4 

θαηεγνξίεο 

1. br015_0 = > 1 θνξέο ηελ εβδνκάδα (νκάδα αλαθνξάο) 

2. br015_1 = 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

3. br015_2 = 1-3 θνξέο ην κήλα 

4. br015_3 = πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

 br016_ : αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο 

1. br016_0 = > 1 θνξέο ηελ εβδνκάδα (νκάδα αλαθνξάο) 
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2. br016_1 = 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

3. br016_2 = 1-3 θνξέο ην κήλα 

4. br016_3 = πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

 eurodcat : θαηάζιηςε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

1. eurodcat0 = δελ έρεη θαηάζιηςε 

2. eurodcat1 = έρεη θαηάζιηςε 

 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί απηό ην θνηλό κνληέιν γηα όιεο ηηο ρώξεο θαη ζα εμεηάδεηαη θάζε θνξά, 

γηα θάζε ρώξα μερσξηζηά, πνηνη παξάγνληεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 95%) θαη πνην είλαη ηειηθά ην κνληέιν πνπ πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηα 

δεδνκέλα θάζε ρώξαο. 
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4.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΥΧΡΑ 

4.3.1 Δεκογραθηθά ζηοητεία 

Ο πξώηνο ζεκαληηθόο δηαρσξηζκόο ηνπ δείγκαηνο, είλαη ε θαηαλνκή ηνπ θύινπ αλά ρώξα. 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 15 ,νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο είλαη γπλαίθεο θαη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό απηώλ πξνέξρεηαη από ηελ Απζηξία ζε πνζνζηό 57,98%.  

 

Πίλαθαο 15- Καηαλνκή θύινπ αλά ρώξα 

Xώρα  Φφλο  Σφνολο 

 Άνδρασ Γυναίκα  

 Συχνότη
τα 

Ποςοςτ
ό 

Συχνότητα Ποςοςτ
ό 

Συχνότητα Ποςοςτ
ό 

Αυςτρία 777 42.02% 1072 57.98% 1849 100.00% 

Γερμανία 1371 46.59% 1572 53.41% 2943 100.00% 

Σουηδία 1407 46.95% 1590 53.05% 2997 100.00% 

Ολλανδία 1353 47.03% 1524 52.97% 2877 100.00% 

Ιςπανία 989 42.01% 1365 57.99% 2354 100.00% 

Ιταλία 1126 44.90% 1382 55.10% 2508 100.00% 

Γαλλία 1370 44.89% 1682 55.11% 3052 100.00% 

Δανία 757 46.87% 858 53.13% 1615 100.00% 

Ελλάδα 1241 46.31% 1439 53.69% 2680 100.00% 

Ελβετία 456 47.40% 506 52.60% 962 100.00% 

Βζλγιο 1721 46.53% 1978 53.47% 3699 100.00% 

Σφνολο 12568 45.64% 14968 54.36% 27536 100.00% 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην γξάθεκα  δείρλεη πσο ζε όιεο ηηο ρώξεο ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό θαιύπηεηαη από ηελ θαηεγνξία ησλ παληξεκέλσλ ή κε θαη ζπδνύλ 

(Οιιαλδία 80,02%, Ηηαιία 77,37%, νπεδία 76,89%, θηι.). Οη ρήξνη είλαη ε ακέζσο επόκελε πην 

ζπρλή θαηεγνξία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ρώξεο, κε ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ζε Απζηξία 22,16% θαη Διιάδα 21,87%.  
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Γξάθεκα 11- Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε αλά ρώξα 

  

 
Πίλαθαο 16- Καηαλνκή ειηθίαο αλά ρώξα 

Xώρα Ηλικιακή κατηγορία Σφνολο 

 50-64 65-74 75+  

Αυςτρία 949 51.33% 544 29.42% 356 19.25% 1849 100.00% 

Γερμανία 1569 53.31% 887 30.14% 487 16.55% 2943 100.00% 

Σουηδία 1589 53.02% 816 27.23% 592 19.75% 2997 100.00% 

Ολλανδία 1697 58.99% 716 24.89% 464 16.13% 2877 100.00% 

Ιςπανία 1080 45.88% 701 29.78% 573 24.34% 2354 100.00% 

Ιταλία 1342 53.51% 785 31.30% 381 15.19% 2508 100.00% 

Γαλλία 1627 53.31% 768 25.16% 657 21.53% 3052 100.00% 

Δανία 916 56.72% 369 22.85% 330 20.43% 1615 100.00% 

Ελλάδα 1450 54.10% 714 26.64% 516 19.25% 2680 100.00% 

Ελβετία 505 52.49% 252 26.20% 205 21.31% 962 100.00% 

Βζλγιο 1947 52.64% 992 26.82% 760 20.55% 3699 100.00% 

Σφνολο 14671 
53.28% 

7544 
27.40% 

532
1 

19.32% 
2753
6 

100.00% 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη από ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64. Ζ Γαλία 

δίλεη ην πςειόηεξν πνζνζηό απηήο ηεο θαηεγνξίαο 56,72%. ηελ θαηεγνξία 65-74 ην πςειόηεξν 
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πνζνζηό δίλεηαη από ηνπο Ηηαινύο (31,30%) , ελώ νη Έιιελεο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηά 54,10% γηα ηελ θαηεγνξία 50-64, 26,64% γηα ηελ θαηεγνξία 65-74 θαη 

19,25% γηα ηε γεξαηόηεξε θαηεγνξία (75+).  

Σν κνξθσηηθό επίπεδν όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 0-6 έηε 

εθπαίδεπζεο, 7-12 έηε εθπαίδεπζεο θαη 13+ έηε εθπαίδεπζεο. Μόλν ζε 3 από ηηο 11 ρώξεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κε ην πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν (13+ έηε): 

Γεξκαλία 81,82%, Γαλία 62,69% θαη Διβεηία 47,47%. Ζ κέζε θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαηέρεη 

ηα πςειόηεξα πνζνζηά γηα 5 ρώξεο: Απζηξία 76,64%, νπεδία 68,75%, Οιιαλδία 45,26%, 

Γαιιία 61,47% θαη Βέιγην 49,51%. ηελ Διιάδα ην κνξθσηηθό επίπεδν είλαη αξθεηά ρακειό, 

θαζώο ην 52,08% ησλ ζπκκεηερόλησλ έρεη 0-6 έηε εθπαίδεπζεο.  

 

 

Γξάθεκα 12- Μνξθσηηθό επίπεδν αλά ρώξα 

4.3.2 Παράγοληες αηοκηθής ζσκπερηθοράς 

ύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πσο ζε όιεο ηηο ρώξεο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ έρεη θαπλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλν, κε ηελ Απζηξία λα ζεκεηώλεη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό (63,84%). Ζ ακέζσο επόκελε θαηεγνξία πνπ ζεκεηώλεη πςειά πνζνζηά 

είλαη ησλ κε θαπληδόλησλ κε πςειόηεξν πνζνζηό απηό ησλ Οιιαλδώλ (38,70%). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο κόλν ζηε ρώξα καο ην δεύηεξν    πςειόηεξν πνζνζηό είλαη ησλ θαπληδόλησλ 

(25,51% έλαληη ηνπ 18,15% κε θαπληδόλησλ).  
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Πίλαθαο 17- Καηαλνκή θαηάζηαζεο θαπλίζκαηνο αλά ρώξα 

  Όχι Nαι Δεν ζχω καπνίςει για 
τουλάχιςτον 1 χρόνο 

 

Αυςτρία 337 18.30% 329 17.86% 1176 63.84% 1842 

Γερμανία 785 26.71% 511 17.39% 1643 55.90% 2939 

Σουηδία 1146 38.30% 499 16.68% 1347 45.02% 2992 

Ολλανδία 1106 38.70% 678 23.72% 1074 37.58% 2858 

Ιςπανία 493 21.10% 359 15.36% 1485 63.54% 2337 

Ιταλία 626 25.04% 446 17.84% 1428 57.12% 2500 

Γαλλία 803 26.99% 422 14.18% 1750 58.82% 2975 

Δανία 528 32.84% 502 31.22% 578 35.95% 1608 

Ελλάδα 486 18.15% 683 25.51% 1508 56.33% 2677 

Ελβετία 241 25.16% 188 19.62% 529 55.22% 958 

Βζλγιο 1164 31.54% 646 17.50% 1881 50.96% 3691 

Σφνολο 7715 28.18% 5263 19.22% 14399 52.60% 27377 

 

Σα πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνόι είλαη ζε όιεο ηηο ρώξεο πην πςειά γηα ηελ θαηεγνξία <2 

πνηήξηα θαζεκεξηλά. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό δίλεηαη από ηε νπεδία (98,09%). Σν πςειόηεξν 

πνζνζηό ηεο θαηεγνξίαο >2 ή 2 πνηήξηα θαζεκεξηλά δίλεηαη από ηελ Ηηαιία 23,85%. 
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Γξάθεκα 13- Καηαλάισζε αιθνόι αλά ρώξα 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα αζιήκαηα ή ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά, πεξηζζόηεξεο από ηηο 

κηζέο ρώξεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηά (> 1 θνξά ηελ εβδνκάδα) θαη ζε πνζνζηά: Γαλία 

(44,93%), Διβεηία (44,26%), Οιιαλδία (43,54%), Γεξκαλία (41,15%), νπεδία (40,54%) θαη ε 

Διιάδα (32,70%). Οη ιηγόηεξν δξαζηήξηεο ρώξεο είλαη ε Ηζπαλία (59,86%), ε Ηηαιία (50,56%), ε 

Γαιιία (50,4%), ην Βέιγην (48,96%) θαη ε Απζηξία (44,57%). 
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Πίλαθαο 18- Καηαλνκή αζιεκάησλ ή εμαληιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ρώξα 

Xώρα              Αθλήματα ή δραςτηριότητεσ που είναι εξαντλητικά Σφνολο 

 > 1 φορά/βδομάδα 1 φορά/βδομάδα 1-3 φορζσ/μήνα Σχεδόν ποτζ/Ποτζ  

Αυςτρία 481 26.11% 300  16.29% 240  13.03% 821  44.57% 1842  

Γερμανία 1209  41.15% 463  15.76% 307  10.45% 959  32.64% 2938  

Σουηδία 1212  40.54% 426  14.25% 297  9.93% 1055  35.28% 2990  

Ολλανδία 1244  43.54% 402  14.07% 126  4.41% 1085  37.98% 2857  

Ιςπανία 631  27.00% 175  7.49% 132  5.65% 1399  59.86% 2337  

Ιταλία 748  29.92% 263  10.52% 225  9.00% 1264  50.56% 2500  

Γαλλία 873  29.35% 372  12.51% 230  7.73% 1499  50.40% 2974  

Δανία 723  44.93% 247  15.35% 120  7.46% 519  32.26% 1609  

Ελλάδα 875  32.70% 537  20.07% 536  20.03% 728 27.20% 2676  

Ελβετία 424  44.26% 149  15.55% 69  7.20% 316  32.99% 958  

Βζλγιο 1098  29.75% 499  13.52% 287  7.78% 1807  48.96% 3691  

Σφνολο 9518  34.77% 3833  14.00% 2569  9.39% 11452  41.84% 27372  

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία αζιεκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

από όιεο ηηο ρώξεο εμαζθνύληαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο > 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ζε 

όηη αθνξά ηα αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο (ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνέξρεηαη από ηε νπεδία κε 81,01% ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο).   
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Πίλαθαο 19- Καηαλνκή αζιεκάησλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο αλά 

ρώξα 

Xώρα Αθλήματα ή δραςτηριότητεσ που απαιτοφν ζνα μεςαίο επίπεδο ενζργειασ Σφνολο 

 > 1 φορά/βδομάδα 1 φορά/βδομάδα 1-3 φορζσ/μήνα Σχεδόν ποτζ/Ποτζ  

Αυςτρία 1169 63.46% 283 15.36% 154 8.36% 236 12.81% 1842 

Γερμανία 2166 73.70% 401 13.64% 145 4.93% 227 7.72% 2939 

Σουηδία 2423 81.01% 302 10.10% 93 3.11% 173 5.78% 2991 

Ολλανδία 2152 75.27% 340 11.89% 107 3.74% 260 9.09% 2859 

Ιςπανία 1660 71.03% 212 9.07% 96 4.11% 369 15.79% 2337 

Ιταλία 1460 58.40% 325 13.00% 162 6.48% 553 22.12% 2500 

Γαλλία 1846 62.05% 465 15.63% 204 6.86% 460 15.46% 2975 

Δανία 1272 79.01% 146 9.07% 56 3.48% 136 8.45% 1610 

Ελλάδα 1729 64.61% 491 18.35% 200 7.47% 256 9.57% 2676 

Ελβετία 699 72.96% 134 13.99% 70 7.31% 55 5.74% 958 

Βζλγιο 2473 67.04% 551 14.94% 194 5.26% 471 12.77% 3689 

Σφνολο 19049 69.58% 3650 13.33% 1481 5.41% 3196 11.67% 27376 

 

Σν πξόβιεκα ηεο παρπζαξθίαο θαίλεηαη πσο δελ επεξεάδεη θακία από ηηο 11 ρώξεο θαζώο ηα 

πνζνζηά ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη αξθεηά ρακειά. Σν 23,99% ησλ Ηζπαλώλ αληηκεησπίδνπλ 

ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα παρπζαξθίαο, ελώ νη Διβεηνί ην κηθξόηεξν κε πνζνζηό 12,75%.  

 

 
Γξάθεκα 14- Μάδα ζώκαηνο αλά ρώξα 
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4.3.3 Δείθηες σγείας 

Πεξηζζόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο θαίλεηαη λα ηαιαηπσξνύλ επηπρώο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κηαο εθ ησλ 11 ρσξώλ θαη είλαη νη Ηζπαλνί κε πνζνζηό 51,35% έλαληη 48,65% απηώλ πνπ έρνπλ 

ιηγόηεξεο από 2 ρξόληεο παζήζεηο. Οη Διβεηνί ζε πνζνζηό 71,92% έρνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ιηγόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ.  

 
Πίλαθαο 20- Υξόληεο παζήζεηο αλά ρώξα 

Xώρα Αςθζνειεσ Σφνολο 

 
<2 χρόνιεσ 

παθήςεισ 
2+ χρόνιεσ παθήςεισ  

Αυςτρία 1227 66.58% 616 33.42% 1843 

Γερμανία 1764 60.04% 1174 39.96% 2938 

Σουηδία 1752 58.56% 1240 41.44% 2992 

Ολλανδία 1886 65.99% 972 34.01% 2858 

Ιςπανία 1138 48.65% 1201 51.35% 2339 

Ιταλία 1370 55.06% 1118 44.94% 2488 

Γαλλία 1709 57.37% 1270 42.63% 2979 

Δανία 911 56.58% 699 43.42% 1610 

Ελλάδα 1607 60.03% 1070 39.97% 2677 

Ελβετία 689 71.92% 269 28.08% 958 

Βζλγιο 1991 53.94% 1700 46.06% 3691 

Σφνολο 16044 58.61% 11329 41.39% 27373 

 

Όπσο παξαηεξείηαη, νη ρώξεο πνπ έρνπλ πςειά πνζνζηά ζε ιηγόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ 

παζήζεσλ, έρνπλ επίζεο πςειά πνζνζηά ζε ιηγόηεξα ησλ 2 ζπκπησκάησλ. ε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνύκελα πνζνζηά όπνπ ε Ηζπαλία ήηαλ ε κόλε ρώξα πνπ εκθάληδε πςειόηεξν πνζνζηό γηα 

ηελ θαηεγνξία >2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ηώξα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη απηή ζηηο ρώξεο πνπ 

ζεκεηώλνπλ πςειόηεξν πνζνζηό ζηελ θαηεγνξία ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα.  
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Πίλαθαο 21- πκπηώκαηα αλά ρώξα 

Xώρα Συμπτώματα Σφνολο 

 <2 ςυμπτώματα 2+ ςυμπτώματα  

Αυςτρία 1241 67.34% 602 32.66% 1843 

Γερμανία 1825 62.07% 1115 37.93% 2940 

Σουηδία 1816 60.72% 1175 39.28% 2991 

Ολλανδία 2076 72.61% 783 27.39% 2859 

Ιςπανία 1229 52.54% 1110 47.46% 2339 

Ιταλία 1519 60.78% 980 39.22% 2499 

Γαλλία 1786 59.97% 1192 40.03% 2978 

Δανία 1009 62.63% 602 37.37% 1611 

Ελλάδα 1792 66.94% 885 33.06% 2677 

Ελβετία 733 76.51% 225 23.49% 958 

Βζλγιο 2252 61.00% 1440 39.00% 3692 

Σφνολο 17278 63.09% 10109 36.91% 27387 

 

ε όιεο ηηο ρώξεο δε θαίλεηαη λα ππάξρεη δπζθνιία ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο, θαζώο ζρεδόλ ην 90% ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο.  

 
Πίλαθαο 22- ADL αλά ρώξα 

Xώρα Δυςκολία ςτισ καθημερινζσ δραςτηριότητεσ Σφνολο 

 Καμία 1+  

Αυςτρία 1671 90.77% 170 9.23% 1841 

Γερμανία 2682 91.29% 256 8.71% 2938 

Σουηδία 2729 91.21% 263 8.79% 2992 

Ολλανδία 2648 92.68% 209 7.32% 2857 

Ιςπανία 2008 85.92% 329 14.08% 2337 

Ιταλία 2237 89.48% 263 10.52% 2500 

Γαλλία 2617 88.03% 356 11.97% 2973 

Δανία 1444 89.69% 166 10.31% 1610 

Ελλάδα 2446 91.37% 231 8.63% 2677 

Ελβετία 892 93.11% 66 6.89% 958 
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Βζλγιο 3264 88.46% 426 11.54% 3690 

Σφνολο 24638 90.01% 2735 9.99% 27373 

 

Δπίζεο, ηα πνζνζηά απηά δηαηεξνύληαη ζε όηη αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε πην εμεηδηθεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο όισλ ησλ ρσξώλ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο νύηε 

ζηε δηεθπεξαίσζε πην εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Πίλαθαο 23- IADL αλά ρώξα 

Xώρα Δυςκολία ςτη διεκπεραίωςη εξειδικευμζνων 

δραςτηριοτήτων 

Σφνολο 

 Καμία 1+  

Αυςτρία 1520 82.56% 321 17.44% 1841 

Γερμανία 2546 86.66% 392 13.34% 2938 

Σουηδία 2552 85.29% 440 14.71% 2992 

Ολλανδία 2440 85.40% 417 14.60% 2857 

Ιςπανία 1746 74.71% 591 25.29% 2337 

Ιταλία 2149 85.96% 351 14.04% 2500 

Γαλλία 2481 83.45% 492 16.55% 2973 

Δανία 1331 82.67% 279 17.33% 1610 

Ελλάδα 2195 81.99% 482 18.01% 2677 

Ελβετία 877 91.54% 81 8.46% 958 

Βζλγιο 3037 82.30% 653 17.70% 3690 

Σφνολο 22874 83.56% 4499 16.44% 27373 

 

Απηό πνπ επίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη πσο ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ δελ εκθαλίδεη ζεηηθά 

πνζνζηά θαηάζιηςεο. Τπάξρεη όκσο πςειό πνζνζηό εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζηελ Ηζπαλία 

(36,83%), ζηε Γαιιία (33,5%) θαη ζηελ Ηηαιία (33,84%). Σν 75,13% ησλ Διιήλσλ δελ εκθαλίδεη 

θαηάζιηςε ελώ ην 24,87% εκθαλίδεη. 
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Γξάθεκα 15- Καηάζιηςε αλά ρώξα 
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4.4 ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΤΣΡΗΑ 

 

Σν ηεζη Hosmer and Lemeshow δείρλεη ην θαηά πόζν ην κνληέιν πξνζαξκόδεηαη θαιά ζηα 

δεδνκέλα. Ζ κεδεληθή ππόζεζε είλαη ε θαιή πξνζαξκνγή , ζπλεπώο εάλ ην p-value είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ 0.05, ε ππόζεζε απηή απνξξίπηεηαη. Σν Μνληέιν ηεο Απζηξίαο ζύκθσλα κε ην 

παξαπάλσ ηεζη θαίλεηαη όηη δελ πξνζαξκόδεηαη θαιά θαζώο ε ηηκή ηνπ sig. είλαη 0.003 (Πίλαθαο 

24).  

 

Πίλαθαο 24: Μνληέιν Απζηξίαο-Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 23.502 8 .003 

a. country = austria 

 

Πίλαθαο 25: Μνληέιν Απζηξίαο- Odds Ratio 

Odds Ratio 

  B S.E. Wald d

f 

Sig. Exp(

B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lowe

r 

Uppe

r 

S

tep 

1
a
 

cusmoke   8.456 2 0.015    

cusmoke(1) -0.371 0.192 3.733 1 0.053 0.690 0.473 1.005 

cusmoke(2) -0.437 0.151 8.350 1 0.004 0.646 0.480 0.869 

bmi2(1) 0.605 0.141 18.50

9 

1 0.000 1.831 1.390 2.412 

drinkin2(1) -0.343 0.228 2.269 1 0.132 0.709 0.454 1.109 

gender(1) -0.092 0.131 0.493 1 0.483 0.912 0.706 1.179 

dn014_   2.058 3 0.560    

dn014_(1) -0.200 0.206 0.937 1 0.333 0.819 0.546 1.227 

dn014_(2) -0.161 0.221 0.529 1 0.467 0.851 0.552 1.314 

dn014_(3) 0.078 0.167 0.218 1 0.641 1.081 0.779 1.501 

agecat   17.49

6 

2 0.000    

agecat(1) 0.533 0.135 15.63

5 

1 0.000 1.705 1.309 2.221 
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agecat(2) 0.514 0.175 8.620 1 0.003 1.672 1.186 2.357 

educat   0.629 2 0.730    

educat(1) 21.370 26464.

640 

0.000 1 0.999 1.909

E9 

0.000 . 

educat(2) 21.256 26464.

640 

0.000 1 0.999 1.704

E9 

0.000 . 

adl2(1) 0.558 0.213 6.888 1 0.009 1.747 1.152 2.649 

iadl2(1) 0.205 0.174 1.391 1 0.238 1.227 0.873 1.725 

symptom2(1) 1.376 0.121 128.8

87 

1 0.000 3.958 3.121 5.019 

hhnewt_p2(1) -0.275 0.125 4.808 1 0.028 0.760 0.594 0.971 

hhinc_p2(1) 0.192 0.127 2.269 1 0.132 1.212 0.944 1.556 

br015_   20.47

1 

3 0.000    

br015_(1) -0.036 0.196 0.033 1 0.856 0.965 0.657 1.417 

br015_(2) 0.242 0.202 1.433 1 0.231 1.274 0.857 1.895 

br015_(3) 0.599 0.156 14.68

0 

1 0.000 1.820 1.340 2.473 

br016_   4.330 3 0.228    

br016_(1) -0.063 0.165 0.146 1 0.702 0.939 0.680 1.297 

br016_(2) 0.175 0.206 0.722 1 0.395 1.192 0.795 1.785 

br016_(3) -0.334 0.200 2.779 1 0.096 0.716 0.484 1.060 

eurodcat(1) 0.252 0.148 2.896 1 0.089 1.286 0.963 1.719 

Constant -

22.901 

26464.

640 

0.000 1 0.999 0.000   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = austria 

 

Ο πίλαθαο 25 καο δίλεη ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ πνπ εηζήρζεθαλ ζην 

κνληέιν, θαζώο θαη ην Odds Ratio, δειαδή ην ιόγν πηζαλνηήησλ γηα ηνλ θάζε αλεμάξηεην 

παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από πεξηζζόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ 

αζζελεηώλ.  

Παξαηεξνύκε πσο νη κόλνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

Cusmoke(2) cusmoke(1) 

Bmi(1) drinkin2(1) 

Agecat(1) gender(1) 
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Agecat(2) dn014_(1) 

Symptom2(1) dn014_(2) 

Adl2(1) dn014_(3) 

Br015_(3) educat(1) 

Hhnewt_p2(1) educat(2) 

 iadl2(1) 

 hhinc_p2(1) 

 br015_(1) 

 br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 eurodcat(1) 

 Constant 

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γη’ απηό ην κνληέιν, είλαη πσο ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ 

ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ην αλ θάλεη 

θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Όζνη δελ έρνπλ θαπλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο, έρνπλ 36% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ηώξα δελ 

θαπλίδνπλ. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 1,8 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 

2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο 

ππέξβαξνη. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα είλαη πσο ηα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

65-74 έρνπλ 1,7 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη 1,67 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα 

πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 1,82 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ εμαζθνύληαη πεξηζζόηεξεο από 1 θνξέο 

ηε βδνκάδα θαη 1,747 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εάλ δπζθνιεύνληαη ζην λα θάλνπλ πάλσ 

από 1 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 4 θνξέο πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ 

ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Σέινο, όζνη έρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ην κέζν 
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όξν, έρνπλ 24% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ ζε ζρέζε 

κε απηνύο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη. 

 

4.5 ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Σν Μνληέιν ηεο Γεξκαλίαο ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ ηεζη θαίλεηαη όηη δελ πξνζαξκόδεηαη 

θαιά θαζώο ε ηηκή ηνπ sig. είλαη 0 

 

Πίλαθαο 26: Μνληέιν Γεξκαλίαο-Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 36.099 8 0.000 

a. country = germany 

 

Πίλαθαο 27: Μνληέιν Γεξκαλίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lowe

r 

Upper 

St

ep 1
a
 

cusmoke   17.980 2 0.000    

cusmoke(1) -0.434 0.141 9.463 1 0.002 0.648 0.491 0.854 

cusmoke(2) -0.447 0.111 16.169 1 0.000 0.639 0.514 0.795 

bmi2(1) 0.618 0.117 28.065 1 0.000 1.856 1.476 2.333 

drinkin2(1) -0.060 0.157 0.147 1 0.702 0.942 0.692 1.281 

gender(1) -0.152 0.103 2.183 1 0.140 0.859 0.702 1.051 

dn014_   8.444 3 0.038    

dn014_(1) -0.093 0.182 0.261 1 0.609 0.911 0.638 1.302 

dn014_(2) -0.474 0.219 4.683 1 0.030 0.623 0.405 0.956 

dn014_(3) 0.235 0.152 2.378 1 0.123 1.265 0.938 1.705 

agecat   54.527 2 0.000    

agecat(1) 0.608 0.103 34.786 1 0.000 1.838 1.501 2.249 

agecat(2) 0.905 0.142 40.541 1 0.000 2.473 1.872 3.268 

educat   0.446 2 0.800    

educat(1) 0.029 0.509 0.003 1 0.954 1.030 0.380 2.792 

educat(2) -0.054 0.503 0.012 1 0.914 0.947 0.354 2.539 

adl2(1) 0.570 0.193 8.728 1 0.003 1.768 1.211 2.580 
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iadl2(1) 0.124 0.158 0.615 1 0.433 1.132 0.831 1.542 

symptom2(1) 1.633 0.097 285.244 1 0.000 5.121 4.237 6.190 

hhnewt_p2(1) -0.081 0.096 0.706 1 0.401 0.922 0.763 1.114 

hhinc_p2(1) 0.081 0.098 0.684 1 0.408 1.084 0.895 1.314 

br015_   13.882 3 0.003    

br015_(1) 0.112 0.133 0.709 1 0.400 1.119 0.861 1.453 

br015_(2) 0.124 0.154 0.654 1 0.419 1.132 0.838 1.530 

br015_(3) 0.429 0.116 13.573 1 0.000 1.535 1.222 1.928 

br016_   6.701 3 0.082    

br016_(1) -0.185 0.136 1.854 1 0.173 0.831 0.637 1.085 

br016_(2) -0.277 0.219 1.611 1 0.204 0.758 0.494 1.163 

br016_(3) -0.454 0.205 4.919 1 0.027 0.635 0.425 0.949 

eurodcat(1) 0.297 0.122 5.896 1 0.015 1.346 1.059 1.711 

Constant -1.317 0.524 6.308 1 0.012 0.268   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, symptom2, 

hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = germany 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

Cusmoke(1) drinkin2(1) 

Cusmoke(2) gender(1) 

Bmi(1) dn014_(1) 

Dn014(2) dn014_(3) 

Agecat(1) educat 

Agecat(2) educat(1) 

Adl2(1): educat(2) 

Symptom2(1) iadl2(1) 

Br015_(3) hhnewt_p2(1) 

Br016_(3) hhinc_p2(1) 

Eurodcat(1) br015_(1) 

constant br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γη’ απηό ην κνληέιν, είλαη πσο ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ 

ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη 
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εμαληιεηηθά, ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν 

ελέξγεηαο θαη ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. 

Όζνη δελ έρνπλ θαπλίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο, έρνπλ 36,1% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ηώξα δελ 

θαπλίδνπλ. Δπίζεο νη θαπλίδνληεο έρνπλ 35,2% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ 

πεξηζζόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ ηώξα δελ θαπλίδνπλ.  Οη 

παρύζαξθνη έρνπλ 1,85 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο 

παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. 

Οη αλύπαληξνη έρνπλ 38% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο απηνύο πνπ 

είλαη παληξεκέλνη ή κε θαη ζπδνύλ. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 1,83 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 2,5 θνξέο πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή 

ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 1,53 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ 

ησλ 2 παζήζεσλ , ελώ γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο ε ίδηα 

νκάδα αηόκσλ έρεη 37% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζεη. Όζνη δπζθνιεύνληαη ζην λα θάλνπλ 

πάλσ από 1 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 76,8% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 

λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία. Οη Γεξκαλνί πνπ έρνπλ πάλσ 

από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 5πιάζηεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ 

παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Οη θαηαζιηπηηθνί έρνπλ 

1,36 πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ. 
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4.6 ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΤΖΓΗΑ 

Πίλαθαο 28: Μνληέιν νπεδίαο-Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 9.992 8 0.266 

a. country = sweden 

 

Σν Μνληέιν ηεο νπεδίαο ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ ηεζη θαίλεηαη όηη πξνζαξκόδεηαη θαιά 

θαζώο ε ηηκή ηνπ sig. είλαη 0.266 > 0.05 

 

Πίλαθαο 29: Μνληέιν νπεδίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lowe

r 

Upper 

Ste

p 1
a
 

cusmoke   2.714 2 0.257    

cusmoke(1) -0.212 0.129 2.709 1 0.100 0.809 0.628 1.041 

cusmoke(2) -0.064 0.094 0.469 1 0.494 0.938 0.780 1.127 

bmi2(1) 0.559 0.123 2.767 1 0.000 1.748 1.375 2.223 

drinkin2(1) 0.530 0.298 3.153 1 0.076 1.699 0.947 3.048 

gender(1) -0.159 0.090 3.104 1 0.078 0.853 0.715 1.018 

dn014_   3.006 3 0.391    

dn014_(1) 0.033 0.167 0.040 1 0.842 1.034 0.745 1.435 

dn014_(2) -0.350 0.218 2.570 1 0.109 0.705 0.459 1.081 

dn014_(3) 0.035 0.171 0.041 1 0.840 1.035 0.740 1.448 

agecat   80.492 2 0.000    

agecat(1) 0.698 0.099 49.345 1 0.000 2.010 1.654 2.442 

agecat(2) 1.026 0.131 61.398 1 0.000 2.789 2.158 3.604 

educat   3.762 2 0.152    

educat(1) 0.059 0.313 0.035 1 0.851 1.061 0.574 1.960 

educat(2) -0.132 0.323 0.165 1 0.684 0.877 0.465 1.652 

adl2(1) 0.450 0.185 5.907 1 0.015 1.569 1.091 2.255 

iadl2(1) 0.177 0.145 1.490 1 0.222 1.194 0.898 1.588 

symptom2(1) 1.030 0.092 124.45

8 

1 0.000 2.801 2.337 3.357 

hhnewt_p2(1) -0.111 0.093 1.423 1 0.233 0.895 0.746 1.074 

hhinc_p2(1) -0.145 0.112 1.684 1 0.194 0.865 0.695 1.077 
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br015_   21.652 3 0.000    

br015_(1) 0.337 0.129 6.794 1 0.009 1.400 1.087 1.804 

br015_(2) 0.149 0.150 0.983 1 0.321 1.161 0.865 1.558 

br015_(3) 0.473 0.105 20.198 1 0.000 1.606 1.306 1.974 

br016_   0.746 3 0.862    

br016_(1) -0.038 0.142 0.072 1 0.789 0.963 0.729 1.271 

br016_(2) -0.206 0.246 0.705 1 0.401 0.814 0.503 1.317 

br016_(3) -0.010 0.242 0.002 1 0.968 0.990 0.616 1.591 

eurodcat(1) 0.225 0.115 3.852 1 0.050 1.252 1.000 1.568 

Constant -1.310 0.346 14.297 1 0.000 0.270   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, symptom2, 

hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = sweden 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

Bmi(1) cusmoke(1) 

Agecat(1) cusmoke(2) 

Agecat(2) drinkin2(1) 

Adl2(1): gender(1) 

Symptom2(1) dn014_(1) 

constant dn014_(2) 

Br015_(1) dn014_(3) 

Br015_(3) educat(1) 

 educat(2) 

 iadl2(1) 

 hhnewt_p2(1) 

 br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 eurodcat(1) 

 

 

ε απηό ην κνληέιν, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην 

δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη 

εμαληιεηηθά. 
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Οη παρύζαξθνη έρνπλ 1,748 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 2 

ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο 

ππέξβαξνη. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 2πιάζηεο θνξέο πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-

64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 3 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Όζνλ 

αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ 

αζρνιεζεί, έρνπλ 1,606 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ , ελώ 

όζνη αζινύληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα έρνπλ 40% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο Όζνη 

δπζθνιεύνληαη ζην λα θάλνπλ πάλσ από 1 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 

56% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία, 

ελώ νη νπεδνί πνπ έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 3πιάζηεο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 

ζπκπηώκαηα.  
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4.7 ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

Σν κνληέιν ηεο Οιιαλδίαο επίζεο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ 

νπνίν παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.488 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε 

Ζν: θαιή πξνζαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 30: Μνληέιν Οιιαλδίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 7.456 8 0.488 

a. country = netherlands 

 

 

Πίλαθαο 31: Μνληέιν Οιιαλδίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lowe

r 

Uppe

r 

St

ep 1
a
 

cusmoke   13.578 2 0.001    

cusmoke(1) -0.427 0.122 12.363 1 0.000 0.652 0.514 .828 

cusmoke(2) -0.262 0.109 5.831 1 0.016 0.769 0.622 .952 

bmi2(1) 0.542 0.122 19.621 1 0.000 1.719 1.353 2.184 

drinkin2(1) 0.048 0.122 0.155 1 0.694 1.049 0.826 1.333 

gender(1) 0.021 0.099 0.044 1 0.834 1.021 0.841 1.239 

dn014_   4.907 3 0.179    

dn014_(1) 0.427 0.197 4.679 1 0.031 1.532 1.041 2.255 

dn014_(2) -0.010 0.235 0.002 1 0.966 0.990 0.624 1.570 

dn014_(3) 0.110 0.160 0.468 1 0.494 1.116 0.815 1.528 

agecat   18.520 2 0.000    

agecat(1) 0.391 0.109 12.902 1 0.000 1.479 1.195 1.831 

agecat(2) 0.500 0.143 12.194 1 0.000 1.649 1.245 2.184 

educat   3.841 2 0.147    

educat(1) -0.158 0.130 1.479 1 0.224 0.854 0.662 1.101 

educat(2) -0.276 0.142 3.777 1 0.052 0.759 0.574 1.002 

adl2(1) 0.376 0.190 3.901 1 0.048 1.456 1.003 2.114 

iadl2(1) 0.489 0.141 12.012 1 0.001 1.631 1.237 2.151 

symptom2(1 1.377 0.103 179.361 1 0.000 3.962 3.239 4.846 
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) 

hhnewt_p2(1

) 

-0.134 0.097 1.893 1 0.169 0.875 0.723 1.058 

hhinc_p2(1) 0.195 0.100 3.813 1 0.051 1.215 0.999 1.477 

br015_   8.629 3 0.035    

br015_(1) -0.006 0.139 0.002 1 0.963 0.994 0.756 1.306 

br015_(2) -0.132 0.231 0.327 1 0.568 0.876 0.558 1.378 

br015_(3) 0.276 0.109 6.435 1 0.011 1.318 1.065 1.631 

br016_   0.346 3 0.951    

br016_(1) 0.007 0.143 0.002 1 0.962 1.007 0.761 1.332 

br016_(2) 0.141 0.240 0.344 1 0.558 1.151 0.719 1.842 

br016_(3) 0.002 0.177 0.000 1 0.992 1.002 0.709 1.416 

eurodcat(1) 0.190 0.118 2.565 1 0.109 1.209 0.958 1.525 

Constant -1.354 0.174 60.657 1 0.000 0.258   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, symptom2, 

hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = netherlands 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) drinkin2(1) 

cusmoke(2) gender(1) 

bmi2(1) dn014_(2) 

dn014_(1) dn014_(3) 

agecat(1) educat(1) 

agecat(2) educat(2) 

adl2(1) hhnewt_p2(1) 

iadl2(1) hhinc_p2(1) 

symptom2(1) br015_(1) 

br015_(3) br015_(2) 

Constant br016_ 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 eurodcat(1) 

 

 

ε απηό ην κνληέιν, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην 

θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε δπζθνιία ή κε ζηε 
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δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο, έρνπλ 35% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο, ελώ όζνη έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, 

έρνπλ 24% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 71,9% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζε κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ 

ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. Οη παληξεκέλνη πνπ δνπλ ρσξηζηά θαη νη δηαδεπγκέλνη, έρνπλ 

53,2% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο παληξεκέλνπο ή κε νη νπνίνη 

ζπδνύλ. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 47,9% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64, θαη ε 

ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη 64,9% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα 

θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 

31,8% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ. Όζνη δπζθνιεύνληαη ζην λα 

θάλνπλ πάλσ από 1 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 45,6% λα απνθηήζνπλ 

άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη 

αληηκεησπίδνπλ πάλσ από 1 δπζθνιίεο ζηε δηεθπεξαίσζε πην εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

έρνπλ 63,1% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Σέινο, όζνη έρνπλ  πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ θαηά 292% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 

ζπκπηώκαηα.  
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4.8 ΜΟΝΣΔΛΟ ΗΠΑΝΗΑ 

 

Πίλαθαο 32: Μνληέιν Ηζπαλίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 10.579 8 0.227 

a. country = spain 

 

Σν κνληέιν ηεο Ηζπαλίαο επίζεο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.227 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 33: Μνληέιν Ηζπαλίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

St

ep 1
a
 

cusmoke   3.663 2 0.160    

cusmoke(1) -0.046 0.172 0.071 1 0.790 0.955 0.682 1.337 

cusmoke(2) -0.265 0.150 3.129 1 0.077 0.768 0.573 1.029 

bmi2(1) 0.412 0.123 11.188 1 0.001 1.510 1.186 1.922 

drinkin2(1) -0.351 0.154 5.209 1 0.022 0.704 0.521 .952 

gender(1) -0.118 0.134 0.777 1 0.378 0.888 0.683 1.156 

dn014_   4.395 3 0.222    

dn014_(1) -0.243 0.308 0.622 1 0.430 0.784 0.429 1.435 

dn014_(2) -0.421 0.213 3.913 1 0.048 0.656 0.432 .996 

dn014_(3) -0.006 0.166 0.001 1 0.969 0.994 0.718 1.375 

agecat   35.958 2 0.000    

agecat(1) 0.693 0.126 30.425 1 0.000 2.000 1.563 2.558 

agecat(2) 0.702 0.157 19.917 1 0.000 2.018 1.482 2.746 

educat   0.155 2 0.926    

educat(1) 0.033 0.127 0.066 1 0.797 1.033 0.806 1.324 

educat(2) 0.074 0.209 0.126 1 0.723 1.077 0.715 1.621 

adl2(1) 0.611 0.211 8.389 1 0.004 1.842 1.218 2.785 

iadl2(1) 0.484 0.152 10.158 1 0.001 1.622 1.205 2.183 

symptom2(1) 1.751 0.115 230.989 1 0.000 5.761 4.596 7.220 

hhnewt_p2(1 0.003 0.110 0.001 1 0.976 1.003 0.809 1.244 
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) 

hhinc_p2(1) 0.010 0.116 0.008 1 0.931 1.010 0.804 1.269 

br015_   10.370 3 0.016    

br015_(1) -0.018 0.213 0.007 1 0.933 0.982 0.647 1.491 

br015_(2) 0.453 0.234 3.761 1 0.052 1.574 0.995 2.488 

br015_(3) 0.344 0.126 7.465 1 0.006 1.411 1.102 1.806 

br016_   3.729 3 0.292    

br016_(1) -0.138 0.182 0.576 1 0.448 0.871 0.610 1.244 

br016_(2) 0.095 0.276 0.117 1 0.732 1.099 0.640 1.889 

br016_(3) -0.291 0.163 3.169 1 0.075 0.748 0.543 1.030 

eurodcat(1) 0.357 0.123 8.463 1 0.004 1.429 1.123 1.817 

Constant -1.378 0.187 54.512 1 0.000 0.252   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, symptom2, 

hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = spain 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

bmi2(1) cusmoke(1) 

drinkin2(1) cusmoke(2) 

dn014_(2) gender(1) 

agecat(1) dn014_(1) 

agecat(2) dn014_(3) 

adl2(1) educat(1) 

iadl2(1) educat(2) 

symptom2(1) hhnewt_p2(1) 

br015_(3) hhinc_p2(1) 

eurodcat(1) br015_(1) 

Constant br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 

 

ε απηό ην κνληέιν, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην 

δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ πνζόηεηα θαηαλάισζεο αιθνόι, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ 

ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε 

δπζθνιία ή κε ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην αλ θάλεη θάπνηνο 

αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη ηελ ύπαξμε θαηάζιηςεο. 
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Οη παρύζαξθνη έρνπλ 51% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο 

παζήζεηο ζε ζρέζε κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνζόηεηα αιθνόι πνπ θαηαλαιώλεηαη, ηα άηνκα πνπ πίλνπλ πεξηζζόηεξα από 2 

πνηήξηα θαζεκεξηλά έρνπλ ζρεδόλ 30% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ από πεξηζζόηεξεο 

ησλ 2 ρξόληεο αζζέλεηεο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ πίλνπλ ή θαηαλαιώλνπλ ην πνιύ 1 πνηήξη 

θαζεκεξηλά. Οη αλύπαληξνη έρνπλ 34,4% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

παληξεκέλνπο ή κε νη νπνίνη ζπδνύλ. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 θαη ηεο 

ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 75+ έρνπλ 2πιάζηεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 41,1% 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ. Όζνη δπζθνιεύνληαη ζην λα θάλνπλ 

πάλσ από 1 θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 84,2% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 

λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη αληηκεησπίδνπλ πάλσ 

από 1 δπζθνιίεο ζηε δηεθπεξαίσζε πην εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ 62,2% 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Όζνη έρνπλ 

πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ θαηά 5,7 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ 

ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα θαη νη 

θαηαζιηπηηθνί έρνπλ 42,9% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ.  
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4.9 ΜΟΝΣΔΛΟ ΗΣΑΛΗΑ 

Σν κνληέιν ηεο Ηηαιίαο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.507 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

 

Πίλαθαο 34: Μνληέιν Ηηαιίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 7.277 8 0.507 

a. country = italy 

 

Πίλαθαο 35: Μνληέιν Ηηαιίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  

B S.E. Wald df Sig. 

Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1
a
 

cusmoke   16.513 2 0.000    

cusmoke(1) -0.399 0.147 7.369 1 0.007 0.671 0.503 0.895 

cusmoke(2) -0.486 0.122 15.944 1 0.000 0.615 0.485 0.781 

bmi2(1) 0.342 0.124 7.634 1 0.006 1.407 1.104 1.794 

drinkin2(1) 0.026 0.119 0.049 1 0.825 1.027 0.814 1.295 

gender(1) 0.071 0.111 0.410 1 0.522 1.074 0.863 1.336 

dn014_   0.289 3 0.962    

dn014_(1) 0.017 0.322 0.003 1 0.957 1.018 0.541 1.914 

dn014_(2) -0.062 0.193 0.104 1 0.747 0.940 0.643 1.372 

dn014_(3) -0.071 0.154 0.214 1 0.644 0.931 0.688 1.260 

agecat   45.542 2 0.000    

agecat(1) 0.695 0.109 40.717 1 0.000 2.003 1.618 2.479 

agecat(2) 0.685 0.156 19.138 1 0.000 1.983 1.459 2.695 
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educat   13.442 2 0.001    

educat(1) -0.127 0.116 1.198 1 0.274 0.881 0.702 1.105 

educat(2) -0.555 0.151 13.433 1 0.000 0.574 0.427 0.772 

adl2(1) 0.090 0.193 0.216 1 0.642 1.094 0.749 1.598 

iadl2(1) 0.515 0.172 8.946 1 0.003 1.674 1.194 2.347 

symptom2(

1) 

1.542 0.102 229.73

0 

1 0.000 4.673 3.829 5.704 

hhnewt_p2(

1) 

0.056 0.101 0.308 1 0.579 1.058 0.868 1.289 

hhinc_p2(1

) 

0.058 0.105 0.308 1 0.579 1.060 0.863 1.302 

br015_   14.837 3 0.002    

br015_(1) 0.233 0.169 1.901 1 0.168 1.263 0.906 1.760 

br015_(2) 0.185 0.180 1.050 1 0.305 1.203 0.845 1.713 

br015_(3) 0.466 0.122 14.495 1 0.000 1.593 1.253 2.025 

br016_   6.030 3 0.110    

br016_(1) -0.238 0.147 2.627 1 0.105 0.788 0.591 1.051 

br016_(2) 0.021 0.198 0.012 1 0.914 1.022 0.693 1.505 

br016_(3) -0.280 0.138 4.095 1 0.043 0.756 0.577 0.991 

eurodcat(1) 0.342 0.108 9.953 1 0.002 1.407 1.138 1.740 

Constant -1.212 0.170 50.838 1 0.000 0.297   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = italy 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) drinkin2(1) 

cusmoke(2) gender(1) 

bmi2(1) dn014_(1) 

agecat(1) dn014_(2) 

agecat(2) dn014_(3) 

educat(2) educat(1) 
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iadl2(1) adl2(1) 

Symptom2(1) hhnewt_p2(1) 

br015_(3) hhinc_p2(1) 

br016_(3) br015_(1) 

eurodcat(1) br015_(2) 

Constant br016_(1) 

 br016_(2) 

  

 

ε απηό ην κνληέιν, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην 

θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν, ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην αλ 

θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο θαη ην αλ έρνπλ θαηάζιηςε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο, έρνπλ 33% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο, ελώ όζνη έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, 

έρνπλ 38,5% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 40,7% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ 

ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 2πιάζηεο 

θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 1,98 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Σν κνξθσηηθό επίπεδν θαίλεηαη πσο παίδεη ξόιν ζην αλ θάπνηνο ζα 

έρεη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζεη ζε άλσ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ, θαζώο όζνη έρνπλ 

13+ έηε εθπαίδεπζεο, έρνπλ 42,6% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 

έρνπλ 0-6 έηε εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα 

πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 1,593 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ , ελώ ζε όηη αθνξά δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ έλα 

κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θάπνηνο δελ αζιείηαη πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ έρεη 25% ιηγόηεξεο 

πηζαλόηεηεο Όζνη δπζθνιεύνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε πάλσ από 1 εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 67,4% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε 

κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 

4,67 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε 
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απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Οη Ηηαινί πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

θαηάζιηςεο, έρνπλ 40,7% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ 

παζήζεσλ. 

 

 

 

4.10 ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΑΛΛΗΑ 

 

Πίλαθαο 36: Μνληέιν Γαιιίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 8.782 8 0.361 

a. country = france 

 

Σν κνληέιν ηεο Γαιιίαο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.361 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

 

Πίλαθαο 37: Μνληέιν Γαιιίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

S

tep 

1
a
 

cusmoke   10.232 2 0.006    

cusmoke(1) -0.436 0.148 8.691 1 0.003 0.647 0.484 0.864 

cusmoke(2) -0.267 0.113 5.614 1 0.018 0.766 0.614 0.955 

bmi2(1) 0.515 0.122 17.819 1 0.000 1.674 1.318 2.127 

drinkin2(1) -0.036 0.112 0.104 1 0.747 0.965 0.775 1.201 

gender(1) -0.054 0.106 0.258 1 0.611 0.947 0.769 1.167 

dn014_   1.509 3 0.680    

dn014_(1) -0.067 0.154 0.186 1 0.666 0.936 0.691 1.266 

dn014_(2) -0.215 0.185 1.350 1 0.245 0.806 0.561 1.159 



 

64 

dn014_(3) -0.082 0.139 0.346 1 0.557 0.922 0.702 1.210 

agecat   81.115 2 0.000    

agecat(1) 0.785 0.107 54.020 1 0.000 2.192 1.778 2.702 

agecat(2) 1.009 0.132 58.299 1 0.000 2.743 2.117 3.553 

educat   3.612 2 0.164    

educat(1) 0.190 0.118 2.606 1 0.106 1.210 0.960 1.524 

educat(2) 0.038 0.160 0.057 1 0.811 1.039 0.760 1.421 

adl2(1) 0.201 0.162 1.547 1 0.214 1.223 0.891 1.679 

iadl2(1) 0.337 0.147 5.252 1 0.022 1.401 1.050 1.869 

symptom2(1) 1.470 0.094 244.98

0 

1 0.000 4.349 3.618 5.228 

hhnewt_p2(1

) 

0.017 0.100 0.031 1 0.861 1.018 0.837 1.237 

hhinc_p2(1) -0.137 0.099 1.911 1 0.167 0.872 0.719 1.059 

br015_   21.542 3 0.000    

br015_(1) 0.093 0.151 0.378 1 0.539 1.097 0.817 1.473 

br015_(2) -0.018 0.181 0.010 1 0.922 0.982 0.689 1.401 

br015_(3) 0.464 0.112 17.235 1 0.000 1.591 1.278 1.981 

br016_   5.423 3 0.143    

br016_(1) 0.044 0.126 0.124 1 0.725 1.045 0.816 1.339 

br016_(2) -0.313 0.182 2.954 1 0.086 0.731 0.512 1.045 

br016_(3) -0.231 0.145 2.527 1 0.112 0.794 0.597 1.055 

eurodcat(1) 0.267 0.098 7.401 1 0.007 1.306 1.077 1.583 

Constant -1.549 0.181 73.586 1 0.000 0.212   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, symptom2, 

hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = france 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) drinkin2(1) 

cusmoke(2) gender(1) 

bmi2(1) dn014_(1) 

agecat(1) dn014_(2) 

agecat(2) dn014_(3) 

iadl2(1) educat(1) 

symptom2(1) educat(2) 

br015_(3) adl2(1) 

eurodcat(1) hhnewt_p2(1) 

Constant hhinc_p2(1) 
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 br015_(1) 

 br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 

 

ην κνληέιν ηεο Γαιιίαο, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από 

ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία 

ή κε ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν 

ελέξγεηαο θαη ην αλ έρνπλ θαηάζιηςε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο, έρνπλ 36% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο, ελώ όζνη έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, 

έρνπλ 24% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 67,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ 

ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 119% 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 174% πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή 

ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 59,1% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 

παζήζεσλ. Όζνη δπζθνιεύνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε πάλσ από 1 εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, 

είλαη πηζαλόηεξν θαηά 40,1% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ 

έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 4,34 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο 

πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Οη Γάιινη πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο, 

έρνπλ 30,6% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ. 
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4.11 ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΑΝΗΑ 

 

Πίλαθαο 38: Μνληέιν Γαλίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 7.607 8 0.473 

a. country = denmark 

 

Σν κνληέιν ηεο Γαλίαο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.473 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

Πίλαθαο 39: Μνληέιν Γαλίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  

B S.E. Wald df Sig. 

Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1
a
 

cusmoke   11.586 2 0.003    

cusmoke(1) -0.453 0.151 8.957 1 0.003 0.636 0.473 0.855 

cusmoke(2) -0.420 0.146 8.240 1 0.004 0.657 0.493 0.875 

bmi2(1) 0.362 0.176 4.226 1 0.040 1.436 1.017 2.028 

drinkin2(1) 0.257 0.167 2.362 1 0.124 1.293 0.932 1.794 

gender(1) 0.126 0.127 0.979 1 0.322 1.134 0.884 1.454 

dn014_   1.652 3 0.648    

dn014_(1) 0.069 0.190 0.131 1 0.717 1.071 0.738 1.556 

dn014_(2) 0.127 0.247 0.266 1 0.606 1.136 0.700 1.843 

dn014_(3) -0.178 0.190 0.870 1 0.351 0.837 0.576 1.216 

agecat   28.947 2 0.000    

agecat(1) 0.669 0.155 18.652 1 0.000 1.952 1.441 2.644 

agecat(2) 0.895 0.190 22.258 1 0.000 2.448 1.688 3.551 

educat(1) 0.044 0.133 0.108 1 0.743 1.045 0.805 1.355 

adl2(1) 0.267 0.233 1.314 1 0.252 1.306 0.827 2.061 
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iadl2(1) 0.367 0.201 3.336 1 0.068 1.444 0.974 2.141 

symptom2(1) 1.535 0.130 138.51

4 

1 0.000 4.642 3.595 5.995 

hhnewt_p2(1) -0.045 0.140 0.104 1 0.748 0.956 0.727 1.257 

hhinc_p2(1) -0.209 0.157 1.783 1 0.182 0.811 0.597 1.103 

br015_   13.481 3 0.004    

br015_(1) 0.132 0.178 0.550 1 0.458 1.141 0.805 1.616 

br015_(2) 0.135 0.234 0.331 1 0.565 1.144 0.723 1.811 

br015_(3) 0.562 0.155 13.175 1 0.000 1.754 1.295 2.376 

br016_   7.694 3 0.053    

br016_(1) 0.068 0.214 0.102 1 0.750 1.071 0.704 1.628 

br016_(2) -0.931 0.345 7.275 1 0.007 0.394 0.200 0.775 

br016_(3) -0.192 0.275 0.486 1 0.486 0.825 0.481 1.415 

eurodcat(1) 0.111 0.166 0.446 1 0.504 1.118 0.807 1.548 

Constant -1.209 0.235 26.476 1 0.000 0.298   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = denmark 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) drinkin2(1) 

cusmoke(2) gender(1) 

bmi2(1) dn014_(1) 

agecat(1) dn014_(2) 

agecat(2) dn014_(3) 

symptom2(1) educat(1) 

br015_(3) educat(2) 

Br016_(2) adl2(1) 

Constant Iald2(1) 

 hhnewt_p2(1) 

 hhinc_p2(1) 

 br015_(1) 

 br015_(2) 

 br016_(1) 

 br016_(3) 
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ην κνληέιν ηεο Γαλίαο, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από 

ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ην αλ θάλεη 

θάπνηνο αζιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ 

έλα κεζαίν επίπεδν ελέξγεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο, έρνπλ 36,4% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο, ελώ όζνη έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, 

έρνπλ 35% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 43,6% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ 

ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 95,2% 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 144,8% πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή 

ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 75,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 

παζήζεσλ. Όζνη αζινύληαη ή θάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν 

ελέξγεηαο 1-3 θνξέο ην κήλα, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 39,4% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 

λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ αζινύληαη πεξηζζόηεξεο από 1 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ 

όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 4,64 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 

ζπκπηώκαηα.  
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4.12 ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πίλαθαο 40: Μνληέιν Διιάδαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step Chi-

square 

df Sig. 

1 10.078 8 0.260 

a. country = greece 

 

Σν κνληέιν ηεο Διιάδαο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.260 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 41: Μνληέιν Διιάδαο: Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  

B S.E. Wald df Sig. 

Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1
a
 

cusmoke   21.544 2 .000    

cusmoke(1) -.681 .154 19.626 1 .000 .506 .374 .684 

cusmoke(2) -.533 .140 14.575 1 .000 .587 .446 .771 

bmi2(1) .377 .125 9.152 1 .002 1.458 1.142 1.862 

drinkin2(1) -.430 .195 4.882 1 .027 .650 .444 .953 

gender(1) .308 .119 6.645 1 .010 1.360 1.077 1.719 

dn014_   9.344 3 .025    

dn014_(1) -.737 .256 8.264 1 .004 .479 .290 .791 

dn014_(2) .177 .232 .579 1 .447 1.193 .757 1.881 

dn014_(3) -.033 .139 .056 1 .812 .968 .737 1.270 

agecat   69.794 2 .000    

agecat(1) .977 .120 65.931 1 .000 2.656 2.098 3.362 

agecat(2) .866 .160 29.251 1 .000 2.377 1.737 3.254 

educat   24.826 2 .000    

educat(1) -.507 .117 18.783 1 .000 .602 .479 .758 
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educat(2) -.654 .168 15.215 1 .000 .520 .375 .722 

adl2(1) .586 .226 6.711 1 .010 1.796 1.153 2.798 

iadl2(1) .084 .149 .320 1 .571 1.088 .813 1.456 

symptom2(

1) 

1.471 .109 182.95

2 

1 .000 4.355 3.519 5.389 

hhnewt_p2(

1) 

-.080 .109 .545 1 .460 .923 .745 1.142 

hhinc_p2(1

) 

-.017 .126 .017 1 .895 .983 .768 1.260 

br015_   27.638 3 .000    

br015_(1) .440 .141 9.723 1 .002 1.553 1.178 2.049 

br015_(2) .476 .142 11.203 1 .001 1.610 1.218 2.128 

br015_(3) .725 .143 25.731 1 .000 2.066 1.561 2.734 

br016_   .568 3 .904    

br016_(1) -.071 .130 .296 1 .586 .932 .722 1.202 

br016_(2) .030 .195 .024 1 .876 1.031 .703 1.511 

br016_(3) -.103 .207 .250 1 .617 .902 .602 1.352 

eurodcat(1) .408 .120 11.576 1 .001 1.504 1.189 1.902 

Constant -1.339 .181 54.855 1 .000 .262   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = greece 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) dn014_(2) 

cusmoke(2) dn014_(3) 

bmi2(1) iadl2(1) 

drinkin2(1) hhnewt_p2(1) 

gender(1) hhinc_p2(1) 

dn014_(1) br016_(1) 

agecat(1) br016_(2) 

agecat(2) br016_(3) 

educat(1)  

educat(2)  

adl2(1)  
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symptom2(1)  

br015_(1)  

br015_(2)  

br015_(3)  

eurodcat(1)  

Constant  

 

ην κνληέιν ηεο Διιάδαο, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από 

πάξα πνιινύο παξάγνληεο, πεξηζζόηεξνπο από όηη ζηηο ππόινηπεο ρώξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ θαηαλάισζε αιθνόι, ην θύιν, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία ή κε 

ζηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη ην αλ έρνπλ θαηάζιηςε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο, έρνπλ 50% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο, ελώ όζνη έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, 

έρνπλ 42% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 45,8% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ 

ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. Οη Έιιελεο πνπ πίλνπλ πεξηζζόηεξα από 2 πνηήξηα 

θαζεκεξηλά, έρνπλ 35% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ πεξηζζόηεξεο από 2 ρξόληεο 

παζήζεηο, ελώ νη γπλαίθεο έρνπλ 36% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο. Οη παληξεκέλνη πνπ δνπλ ρσξηζηά θαη νη δηαδεπγκέλνη, έρνπλ 52,1% ιηγόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 2,65 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 

παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64, θαη ε ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ 

έρεη ζρεδόλ 2,37 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Σν κνξθσηηθό επίπεδν θαίλεηαη πσο παίδεη 

ξόιν ζην αλ θάπνηνο ζα έρεη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζεη ζε άλσ ησλ 2 ρξόλησλ 

αζζελεηώλ, θαζώο όζνη έρνπλ 7-12 έηε εθπαίδεπζεο θηλδπλεύνπλ θαηά 40% ιηγόηεξν λα 

λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 0-6 έηε εθπαίδεπζεο, ελώ όζνη έρνπλ 13+ έηε εθπαίδεπζεο, 

έρνπλ 38% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ 0-6 έηε 

εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή 

ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ αζρνιεζεί, έρνπλ 2,066 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ 

ησλ 2 παζήζεσλ, όζνη αζρνινύληαη 1 έσο 3 θνξέο ην κήλα έρνπλ 1,61 θνξέο πεξηζζόηεξεο 
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πηζαλόηεηεο, ελώ όζνη αζρνινύληαη 1 θνξά ην κήλα έρνπλ 55,3% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. 

Όζνη δπζθνιεύνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε πάλσ από 1 θαζεκεξηλήο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη 

πηζαλόηεξν θαηά 79,6% λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ 

έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 4,355 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο 

πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Οη Έιιελεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

θαηάζιηςεο, έρνπλ 50,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ 

παζήζεσλ. 
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4.13 ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΛΒΔΣΗΑ 

 

Πίλαθαο 42: Μνληέιν Διβεηίαο- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 9.066 8 0.337 

a. country = switzerland 

 

Σν κνληέιν ηεο Διβεηίαο πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.337 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 43: Μνληέιν Διβεηίαο- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  

B S.E. Wald df Sig. 

Exp(B

) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1
a
 

cusmoke   2.620 2 .270    

cusmoke(1) .028 .256 .012 1 .913 1.028 .622 1.699 

cusmoke(2) -.280 .211 1.755 1 .185 .756 .500 1.144 

bmi2(1) .751 .239 9.888 1 .002 2.120 1.327 3.386 

drinkin2(1) .178 .240 .551 1 .458 1.195 .746 1.914 

gender(1) -.067 .188 .127 1 .722 .935 .647 1.352 

dn014_   1.531 3 .675    

dn014_(1) -.011 .288 .001 1 .970 .989 .562 1.741 

dn014_(2) -.299 .414 .524 1 .469 .741 .330 1.668 

dn014_(3) .226 .258 .766 1 .381 1.253 .756 2.079 

agecat   26.183 2 .000    

agecat(1) .916 .209 19.276 1 .000 2.499 1.660 3.761 

agecat(2) 1.059 .242 19.066 1 .000 2.882 1.792 4.635 

educat   1.095 2 .578    
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educat(1) -.154 .239 .412 1 .521 .857 .536 1.371 

educat(2) .064 .226 .079 1 .778 1.066 .685 1.659 

adl2(1) .195 .353 .305 1 .581 1.215 .609 2.427 

iadl2(1) .404 .333 1.473 1 .225 1.497 .780 2.873 

symptom2(

1) 

1.452 .195 55.361 1 .000 4.271 2.914 6.261 

hhnewt_p2(

1) 

-.099 .191 .270 1 .603 .905 .622 1.317 

hhinc_p2(1

) 

.298 .198 2.261 1 .133 1.347 .914 1.986 

br015_   2.659 3 .447    

br015_(1) -.104 .258 .162 1 .688 .901 .543 1.496 

br015_(2) -.209 .377 .309 1 .579 .811 .388 1.698 

br015_(3) .236 .204 1.347 1 .246 1.267 .850 1.888 

br016_   .866 3 .834    

br016_(1) .155 .241 .417 1 .518 1.168 .729 1.872 

br016_(2) -.107 .339 .100 1 .752 .898 .462 1.747 

br016_(3) -.174 .370 .221 1 .638 .840 .407 1.735 

eurodcat(1) .547 .220 6.151 1 .013 1.727 1.121 2.660 

Constant -2.237 .344 42.322 1 .000 .107   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = switzerland 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

Bmi(1) cusmoke(1) 

Agecat(1) cusmoke(2) 

Agecat(2) drinkin2(1) 

Symptom2(1) gender(1) 

Eurodcat dn014_(1) 

Constant dn014_(2) 

 dn014_(3) 

 educat(1) 

 educat(2) 

 adl2(1) 
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 iadl2(1) 

 hhnewt_p2(1) 

 hhinc_p2(1) 

 br015_(1) 

 br015_(2) 

 br015_(3) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 

 br016_(3) 

 

ε απηό ην κνληέιν, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από ην 

δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ ύπαξμε θαηάζιηςεο. 

Οη παρύζαξθνη έρνπλ 112% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 2 ρξόληεο 

παζήζεηο ζε ζρέζε κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο ππέξβαξνη. 

Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 2,499 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο άλσ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ θαη ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 75+ έρνπλ 2,882 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64. Όζνη έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα 

έρνπλ θαηά 4,271 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ 

παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα θαη νη θαηαζιηπηηθνί 

έρνπλ 72,7% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ.  
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4.14 ΜΟΝΣΔΛΟ ΒΔΛΓΗΟΤ 

 

Πίλαθαο 44: Μνληέιν Βειγίνπ- Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο 

Hosmer and Lemeshow Test
a
 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 12.576 8 0.127 

a. country = belgium 

 

Σν κνληέιν ηνπ Βειγίνπ πξνζαξκόδεηαη θαιά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα από ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο ην sig. = 0.127 > 0.05, ζπλεπώο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε Ζν: 

θαιή πξνζαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 45: Μνληέιν Βειγίνπ- Odds Ratio 

Variables in the Equation
b
 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1
a
 

cusmoke   10.715 2 .005    

cusmoke(1) -.280 .113 6.098 1 .014 .756 .605 .944 

cusmoke(2) -.281 .093 9.038 1 .003 .755 .629 .907 

bmi2(1) .576 .100 33.362 1 .000 1.779 1.463 2.163 

drinkin2(1) -.049 .108 .208 1 .649 .952 .770 1.176 

gender(1) .108 .088 1.535 1 .215 1.115 .939 1.323 

dn014_   1.917 3 .590    

dn014_(1) .134 .144 .864 1 .353 1.143 .862 1.517 

dn014_(2) .106 .190 .312 1 .576 1.112 .766 1.615 

dn014_(3) -.086 .121 .505 1 .477 .917 .723 1.164 

agecat   63.333 2 .000    

agecat(1) .660 .091 52.582 1 .000 1.934 1.618 2.312 

agecat(2) .670 .115 33.711 1 .000 1.954 1.558 2.449 

educat   1.546 2 .462    

educat(1) -.067 .094 .507 1 .477 .936 .779 1.124 
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educat(2) -.142 .114 1.546 1 .214 .867 .693 1.085 

adl2(1) .080 .140 .327 1 .568 1.084 .823 1.427 

iadl2(1) .236 .120 3.860 1 .049 1.266 1.001 1.602 

symptom2(1) 1.233 .083 222.49

2 

1 .000 3.433 2.919 4.037 

hhnewt_p2(1) -.114 .086 1.737 1 .187 .892 .754 1.057 

hhinc_p2(1) .000 .081 .000 1 .998 1.000 .854 1.171 

br015_   25.073 3 .000    

br015_(1) .221 .123 3.207 1 .073 1.247 .979 1.589 

br015_(2) .432 .148 8.483 1 .004 1.540 1.152 2.059 

br015_(3) .460 .095 23.384 1 .000 1.583 1.314 1.908 

br016_   .182 3 .980    

br016_(1) -.014 .108 .016 1 .900 .987 .798 1.220 

br016_(2) -.063 .172 .136 1 .713 .939 .670 1.315 

br016_(3) .017 .136 .015 1 .901 1.017 .779 1.327 

eurodcat(1) .346 .094 13.450 1 .000 1.414 1.175 1.702 

Constant -1.216 .148 67.826 1 .000 .296   

a. Variable(s) entered on step 1: cusmoke, bmi2, drinkin2, gender, dn014_, agecat, educat, adl2, iadl2, 

symptom2, hhnewt_p2, hhinc_p2, br015_, br016_, eurodcat. 

b. country = belgium 

 

Oη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ κέλνπλ ζην κνληέιν απηήο ηεο ρώξαο είλαη : 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο 

cusmoke(1) drinkin2(1) 

cusmoke(2) gender(1) 

bmi2(1) dn014_(1) 

agecat(1) dn014_(2) 

agecat(2) dn014_(3) 

iadl2(1) educat(1) 

symptom2(1) educat(2) 

br015_(2) adl2(1) 

br015_(3) hhnewt_p2(1) 

eurodcat(1) hhinc_p2(1) 

Constant br015_(1) 

 br016_(1) 

 br016_(2) 
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 br016_(3) 

 

 

ην κνληέιν ηνπ Βειγίνπ, ε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ εμαξηάηαη από 

ην θάπληζκα, ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο, ηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δπζθνιία 

ή κε ζηε δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην αλ θάλεη θάπνηνο αζιήκαηα ή 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη εμαληιεηηθά θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ έλα κεζαίν επίπεδν 

ελέξγεηαο θαη ην αλ έρνπλ θαηάζιηςε. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαπληζηέο αιιά θαη όζνπο έρνπλ λα θαπλίζνπλ ην ιηγόηεξν 1 ρξόλν, έρνπλ 

25% ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

θαπλίδνληεο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ 77,9% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ πάλσ από 2 

ρξόληεο παζήζεηο ζε ζρέζεηο κε όζνπο έρνπλ κάδα ζώκαηνο από θάησ ηνπ θπζηνινγηθνύ έσο 

ππέξβαξνη. Σα άηνκα ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 65-74 έρνπλ 93,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

εκθάληζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 παζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 50-64, θαη ε 

ειηθηαθή θαηεγνξία 75 θαη πάλσ έρεη ζρεδόλ 95,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Όζνλ αθνξά 

αζιήκαηα θαη εμαληιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα άηνκα πνπ πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ δελ έρνπλ 

αζρνιεζεί, έρνπλ 58,3% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο άλσ ησλ 2 παζήζεσλ, ελώ όζνη 

αζινύληαη 1 έσο 3 θνξέο ην κήλα, έρνπλ 54% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο. Όζνη δπζθνιεύνληαη 

ζηε δηεθπεξαίσζε πάλσ από 1 εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη πηζαλόηεξν θαηά 26,6% λα 

απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 λνζεκάησλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπζθνιία, ελώ όζνη 

έρνπλ πάλσ από 2 ζπκπηώκαηα έρνπλ ζρεδόλ 243% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ 

άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 2 ζπκπηώκαηα. Οη 

Βέιγνη πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηάζιηςεο, έρνπλ 41,4% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ άλσ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ. 
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5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ εθαξκνγή ελόο θνηλνύ κνληέινπ, έδσζε πνηθηιόκνξθα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ρσξώλ από ην νπνίν πξνθύπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

1. Οη κεηαβιεηέο ειηθία θαη κάδα ζώκαηνο θαίλεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ πγεία. Όζν απμάλεηαη ε ειηθία απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο άλσ 

ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ. 

2. Παξάδνμν είλαη ην γεγνλόο πσο ην θύιν δελ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πγεία ησλ 

ειηθησκέλσλ. ε 10 από ηηο 11 ρώξεο, ν παξάγνληαο θύιν δελ ζεσξήζεθε ζεκαληηθόο ζην 

κνληέιν, εθηόο από ηελ Διιάδα, όπνπ νη γπλαίθεο έρνπλ 36% πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

λνζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. 

3. Παξόιν πνπ ην κνξθσηηθό επίπεδν δελ έπαημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ πγεία, ζηηο λόηηεο ρώξεο (Ηηαιία, Διιάδα) όπνπ θαη 

εκθαλίζηεθε παξαηεξήζεθε πσο όζν πεξηζζόηεξα έηε εθπαίδεπζεο έρεη θάπνηνο, ηόζν ιηγόηεξεο 

πηζαλόηεηεο εκθαλίδνληαη γηα λα λνζήζεη ζε άλσ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ. 

4. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί είλαη θαη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζε ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. 

Όζν πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα ελνριήζεσλ ππάξρνπλ, ηόζν κεγαιύηεξνο θαη ν θίλδπλνο 

απόθηεζεο πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ παζήζεσλ. 

5. Ζ παρπζαξθία δεκηνπξγεί κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα δηόηη πξνθαιεί πεξηζζόηεξεο ρξόληεο 

παζήζεηο. 

6. Ζ έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη επίζεο έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 2 ρξόλησλ αζζελεηώλ. 

7. Ζ θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη ζηηο δπηηθέο (Γαιιία, Βέιγην), ζηηο θεληξηθέο (Γεξκαλία, 

Διβεηία) θαη ζηηο λόηηεο ρώξεο ( Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα), ζαλ έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά 

ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ρξόλησλ παζήζεσλ. 
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8. Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε πεξηζζόηεξσλ ρξόλησλ αζζελεηώλ, 

είλαη νη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο δπζθνιίαο ζηηο θαζεκεξηλέο αιιά θαη ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο.  
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