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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θ. Καηέξε Μαξία αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ 

παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

θ. Φξπζίξα Διέλε γηα ηα δεδνκέλα πνπ κνπ παξείρε θαη ηε βνήζεηά ηεο ζηελ θαηαλφεζε 

ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηελ πάζεζε. 
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Πεξίιεςε 

 

Οη ζπάληεο παζήζεηο πξνζβάιινπλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ. Μηα πάζεζε ραξαθηεξίδεηαη ζπάληα αλ έρεη επηπνιαζκφ κηθξφηεξν απφ 5/10.000 

θαηνίθνπο. Ζ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Eurordis (Europe Rare Diseases) εθπξνζσπεί 

ζπιιφγνπο αηφκσλ κε ζπάληεο παζήζεηο απφ 44 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δπίζεο, πεξηζζφηεξεο 

απφ 1.000 ζπάληεο παζήζεηο αληηπξνζσπεχνληαη κε ζθνπφ λα πξναρζνχλ σο δεκφζηα 

πξνηεξαηφηεηα πγείαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν 2009 δεκνζηεχηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο EurordisCare3. Ζ έξεπλα απηή είρε ζηφρν λα θαηαγξάςεη ηελ εκπεηξία ησλ αζζελψλ 

απφ δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα 

εμεηάζεη ην ζχλδξνκν Williams γηα ην νπνίν κειεηψληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κέζσ κνληέισλ θαηάιιεισλ γηα δηαηάμηκεο 

κεηαβιεηέο. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ κεηαβιεηψλ θαη ζα γίλνπλ έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κνληέισλ  ψζηε λα κειεηεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε 

έλαλ ηαηξφ. 
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Abstract 

 

Rare diseases affect a small number of people in relation to the general population. A disease 

is characterized rare if it has prevalence less than 5/10,000 residents. The non-governmental 

organization Eurordis (Europe Rare Diseases) represents groups of people with rare diseases 

from 44 different countries. Also, more than 1,000 rare diseases are represented in order to be 

promoted as a public health priority at european level. In 2009, the results of research 

EurordisCare3 were published. This research aimed to record the experience of patients from 

different European countries. The purpose of this study is to examine the syndrome Williams 

in which the relationship between key factors and dependent variables through appropriate 

models for ordinal variables was studied. As part of this thesis, descriptive statistics will be 

presented for the available variables and tests will be done on the dependence of categorical 

variables. Also, logistic regression will be used in order to create models so as to study the 

factors which influence a visit to a doctor. 
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Κεθάιαην 1  Σν ζύλδξνκν Williams 

 

1.1. πάληεο παζήζεηο θαη νξθαλά θάξκαθα 

 

Οη ιεγφκελεο ζπάληεο παζήζεηο είλαη αζζέλεηεο πνπ επεξεάδνπλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ 

αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. ηελ Δπξψπε, κηα αζζέλεηα ζεσξείηαη ζπάληα 

φηαλ επεξεάδεη 1 άηνκν αλά 2.000. Χζηφζν, απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα πνηθίιεη κε ην 

ρξφλν θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ πεξηνρή. Γηα ρξφληα, ην AIDS  ήηαλ κηα εμαηξεηηθά 

ζπάληα αζζέλεηα, αξγφηεξα ήηαλ ζπάληα θαη ηψξα είλαη κηα φιν θαη πην ζπρλή αζζέλεηα ζε 

νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Μηα γελεηηθή ή ηνγελήο λφζνο κπνξεί λα είλαη ζπάληα ζε κηα 

πεξηνρή , ελψ κπνξεί λα είλαη ζπρλή ζε κηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέπξα είλαη κηα ζπάληα 

πάζεζε ζηε Γαιιία, αιιά ζπλεζηζκέλε ζηελ θεληξηθή Αθξηθή. Ζ κεζνγεηαθή αλαηκία, ε 

νπνία είλαη κηα αλαηκία γελεηηθήο πξνέιεπζεο, είλαη ζπάληα ζηε βφξεηα Δπξψπε, ελψ είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ «πεξηνδηθή αζζέλεηα» είλαη ζπάληα ζηε Γαιιία, 

ελψ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηελ Αξκελία. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο αζζέλεηεο ησλ νπνίσλ νη 

παξαιιαγέο είλαη ζπάληεο. (www.orpha.net) 

Τπάξρνπλ ρηιηάδεο ζπάληεο παζήζεηο. Μέρξη ζήκεξα, 6.000-7.000 ζπάληεο παζήζεηο έρνπλ 

βξεζεί θαη πεξίπνπ πέληε λέεο παζήζεηο πεξηγξάθνληαη θάζε εβδνκάδα ζηελ ηαηξηθή 

βηβιηνγξαθία. Βέβαηα, ν αξηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ νξηζκνχ. Αθφκε θαη 

αλ έλα εληαίν πξφηππν ζεσξείηαη κνλαδηθφ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο γλψζεο καο, 

απφ ηελ αθξίβεηα ησλ θιηληθψλ εξεπλψλ θαη αλαιχζεσλ θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπκε 

λα ηαμηλνκεζνχλ νη αζζέλεηεο θαζψο νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο κηα κνλαδηθή νληφηεηα ή λα ππνδηαηξεζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ σο 

μερσξηζηέο δηαηαξαρέο. (www.orpha.net) 

Δλψ νη πεξηζζφηεξεο γελεηηθέο αζζέλεηεο είλαη ζπάληεο παζήζεηο, δελ πξνθαινχληαη φιεο 

νη ζπάληεο παζήζεηο απφ γελεηηθέο αλσκαιίεο. Τπάξρνπλ πνιχ ζπάληεο κεηαδνηηθέο 

αζζέλεηεο, γηα παξάδεηγκα, φπσο ηα απηνάλνζα λνζήκαηα θαη νη πνιχ ζπάληεο 

δειεηεξηάζεηο. Χο ηηο κέξεο καο, ε αηηία παξακέλεη άγλσζηε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπάλησλ παζήζεσλ. (www.orpha.net) 

Οη ζπάληεο παζήζεηο είλαη ζνβαξέο ρξφληεο αζζέλεηεο θαη είλαη ζπρλά απεηιεηηθέο γηα ηε 

δσή. Γηα πνιιέο ζπάληεο αζζέλεηεο, φπσο ε ζπνλδπιηθή κπτθή αηξνθία, ε λεπξντλσκάησζε, ε 

αηειήο νζηενγέλεζε, ε ρνλδξνδπζπιαζία θαη ην ζχλδξνκν Rett, ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα 
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παξαηεξεζνχλ θαηά ηε γέλλεζε ή ηελ παηδηθή ειηθία. Χζηφζν, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

ζπάλησλ λφζσλ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο, φπσο ε 

λφζνο Huntington, ε λφζνο ηνπ Crohn, ε αζζέλεηα Charcot-Marie-Tooth, ε ακπνηξνθηθή 

πιεπξηθή ζθιήξπλζε, ην ζάξθσκα Kaposi ή ν θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδνχο. Οη επηζηεκνληθέο 

θαη ηαηξηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπάληεο παζήζεηο είλαη ειιηπείο θαη ρξεηάδνληαη 

βειηηψζεηο. Παξακειήζεθαλ γηα πνιχ θαηξφ απφ ηαηξνχο, επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνχο θαζψο 

δελ ππήξραλ επαξθή πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζπάλησλ παζήζεσλ κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα. Δπηπξφζζεηα, δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπάληεο παζήζεηο, αιιά ε θαηάιιειε θξνληίδα κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. ην κεηαμχ, ζεακαηηθή 

πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί γηα νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ δείρλνπλ φηη δελ είλαη ψξα λα 

εγθαηαιεηθζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηεο έξεπλαο θαη ελδπλάκσζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ. (www.orpha.net) 

Οη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ζσζηή 

δηάγλσζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαη ζσζηή θαηεχζπλζε πξνο θαηαξηηζκέλνπο 

επαγγεικαηίεο. Πνιιέο ζπάληεο αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε αηζζεηήξηα, θηλεηηθά ή πλεπκαηηθά 

ειιείκκαηα. Έηζη, νη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ ζπάληεο αζζέλεηεο είλαη ζπρλά ςπρνινγηθά, 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά επάισηνη. Απηέο νη δπζθνιίεο κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε. Όκσο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθψλ επηζηεκνληθψλ 

θαη ηαηξηθψλ γλψζεσλ, πνιινί αζζελείο δελ έρνπλ ηε ζσζηή δηάγλσζε θαη νη παζήζεηο ηνπο 

παξακέλνπλ άγλσζηεο. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 

(www.orpha.net) 

Γηα φιεο ηηο ζπάληεο αζζέλεηεο, ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν 

κεγάιεο ειπίδεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Δθαηνληάδεο απφ απηέο ηηο αζζέλεηεο κπνξνχλ 

πιένλ  λα δηαγλσζηνχλ κε αλάιπζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαζψο ε γλψζε ηεο θπζηθήο 

ηζηνξίαο ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ βειηηψζεθε κε ηε δεκηνπξγία κεηξψσλ γηα νξηζκέλεο απφ 

απηέο. εκαληηθφ είλαη φηη, νη επηζηήκνλεο απμάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε δηθηχσζε θαη 

ηελ αληαιιαγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

εξγαζία ηνπο.  Δπίζεο, λέεο ειπίδεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ γηα ηα 

νξθαλά θάξκαθα. Ζ ππνζηήξημε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνηθίιιεη ζεκαληηθά 

απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε, κε ιίγα έζλε λα έρνπλ επί ηνπ παξφληνο πνιηηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ απεπζχλνληαη ζε έξεπλεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο. (www.orpha.net) 
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Σα ιεγφκελα «νξθαλά» θάξκαθα πξννξίδνληαη γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ ηφζν ζπάλησλ 

πνπ νη ρνξεγνί είλαη απξφζπκνη λα ηα παξάγνπλ ππφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο κάξθεηηλγθ. Ζ 

δηαδηθαζία απφ ηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ θαξκάθνπ έσο ηε δηάζεζή ηνπ ζην εκπφξην δηαξθεί 

θαηά κέζν φξν 10 έηε θαη απαηηνχληαη αξθεηέο δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ. πλεπψο, ε 

παξαγσγή ελφο θαξκάθνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζεξαπεία κηαο ζπάληαο λφζνπ δελ επηηξέπεη 

ηελ αλάθηεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχεηαη γηα ηελ έξεπλά ηεο. (www.orpha.net) 

Σα νξθαλά θάξκαθα νξίδνληαη σο θάξκαθα ηα νπνία δελ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε 

δεκφζηαο πγείαο. (www.orpha.net) 

Δπίζεο, νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζπάληεο παζήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα 

ηελ επηζηεκνληθή θαη ζεξαπεπηηθή πξφνδν εθφζνλ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ πεξίζαιςε 

φπσο θαη θάζε άιινο αζζελήο. Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζηνλ 

ηνκέα ησλ νξθαλψλ θαξκάθσλ, νη αξρέο έρνπλ εθαξκφζεη θίλεηξα γηα ηελ πγεία θαη ηηο 

βηνηερλνινγηθέο βηνκεραλίεο. Ξεθίλεζε ήδε απφ ην 1983 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ πεξί νξθαλψλ θαξκάθσλ, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ 

Απζηξαιία ην 1993 θαη ην 1997. Ζ Δπξψπε αθνινχζεζε ην 1999 κε ηε εθαξκνγή κηαο θνηλήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα νξθαλά θάξκαθα. (www.orpha.net) 

Σέινο, γηα πνιιά ρξφληα, ν εληνπηζκφο ησλ ζπζηάδσλ (νκάδσλ) ήηαλ κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ηε δεκφζηα πγεία (Besag and Newell, 1991). Αξθεηέο κέζνδνη αλίρλεπζεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί, ε πην γλσζηή ησλ νπνίσλ είλαη ε θπθιηθή κέζνδνο ζάξσζεο (circular scan 

method). Όιεο νη κέζνδνη έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πην πηζαλή πεξηνρή 

ζπζηάδσλ, δειαδή ηε δψλε πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο, ζε έλα 

ζχλνιν ππνςεθίσλ ζπζηάδσλ. Οη θπθιηθέο θαη ειιεηπηηθέο κέζνδνη ζάξσζεο αλαπηχρζεθαλ 

γηα λα εληνπίδνπλ ηαθηηθά δηακνξθσκέλεο ζπζηάδεο (Goujon-Bellec et al., 2011). Σέζζεξηο
1
 

άιιεο κέζνδνη πνπ επηθεληξψλνληαη ζε κε θπζηνινγηθά δηακνξθσκέλεο ζπζηάδεο 

ζεσξήζεθαλ επίζεο: 

 flexible scan method 

 genetic algorithm method 

 the double connected spatial scan method 

 maximum linkage spatial scan method 

  

                                                           
1
 Δίνονται οι αγγλικοί όροι όπωσ χρηςιμοποιούνται και από τα ςτατιςτικά πακέτα (Gomez-Rubio et al., 2003 ). 

http://www.orpha.net/
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1.2. Σν έξγν ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο EURORDIS 

 

χιινγνη αηφκσλ κε ζπάληεο παζήζεηο απφ 44 δηαθνξεηηθέο ρψξεο εθπξνζσπνχληαη ζηε 

κε θπβεξλεηηθή Οξγάλσζε EURORDIS (Europe Rare Diseases). Ζ EURORDIS 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξεο απφ 1000 δηαθνξεηηθέο ζπάληεο παζήζεηο θαη έρεη σο ζθνπφ λα 

πξνάγεη ηηο ζπάληεο παζήζεηο σο δεκφζηα πξνηεξαηφηεηα πγείαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Ζ απνζηνιή ηεο EURORDIS είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζε νκάδεο 

αζζελψλ θαη λα ζπλδέζεη απηέο ηηο νκάδεο κε ζθνπφ ηελ επηηπρία κηαο πην δπλακηθήο 

ελνπνηεκέλεο άπνςεο. Αθνχγνληαο απηή ηελ ελνπνηεκέλε άπνςε ησλ αζζελψλ, επηπξφζζεηεο 

πξνηάζεηο απφ εηδηθνχο ζηηο ζπάληεο παζήζεηο θαη απφ εζληθέο ππεξεζίεο πγείαο, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη αλαγλσξίζεη ηα θνηλά ζπκθέξνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπάληεο 

παζήζεηο ζαλ έλα δεκφζην ζέκα πγείαο. πκθσλήζεθε κηα πεηζαξρεκέλε θαη ζπληνληζκέλε 

πξνζέγγηζε, πεξηιακβάλνληαο εμεηδηθεπκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαζψο είλαη απαξαίηεην 

λα βειηησζεί ε πγεία θαη ε επεμία ησλ αζζελψλ κε ζπάληεο παζήζεηο ζηελ Δπξψπε. 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη απνδείμεη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηελ ππνζηήξημε ζπάλησλ 

παζήζεσλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο πνιιψλ επξσπατθψλ ξπζκίζεσλ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ ζαλ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα. Οη 

ξπζκίζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηα Οξθαλά 

Φάξκαθα (1999), ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηα Παηδηαηξηθά Φάξκαθα (2006), ην 

Πξφγξακκα Κνηλφηεηαο Γξάζεο ζην Πεδίν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο (2007-2013), ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Πξφγξακκα Έξεπλαο (2007-2013), θαη πνιχ πξφζθαηα   ηελ Πιεξνθφξεζε γηα 

Δπξσπατθή Γξάζε ζηηο πάληεο Παζήζεηο. Όκσο, παξά ηηο επνηθνδνκεηηθέο απηέο 

πξνζπάζεηεο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζν θαη ζην εζληθφ επίπεδν, 

ππάξρνπλ αθφκε δπζθνιίεο γηα ηνπο αζζελείο κε ζπάληεο παζήζεηο  φζνλ αθνξά ηελ ζσζηή 

δηάγλσζε θαη ηελ ίζεο πξφζβαζή ηνπο ζε θξνληίδα. 

Όζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο ζηελ εμαζθάιηζε ζσζηήο δηάγλσζεο θαη ίζεο πξφζβαζεο ζε 

θξνληίδα, ε γλψκε ησλ αζζελψλ έρεη ηεθκεξησζεί κέζσ πνηνηηθψλ πεξηγξαθψλ ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Οη έξεπλεο ηεο EURORDIS δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

αζζελείο λα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο άπνςε παξνπζηάδνληάο ηελ άκεζα κε έλαλ πνζνηηθφ ηξφπν. 

Απηέο νη έξεπλεο  παξέρνπλ κηα επξεία  θαη πνιπθσληθή εηθφλα ησλ εκπεηξηψλ θαη 

πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ κε ζπάληεο παζήζεηο γεληθά ζηελ Δπξψπε θαζψο δελ είρε 

πξνεγεζεί θακηά έξεπλα ζην παξειζφλ πνπ λα απεπζχλνληαλ ζηηο ζπάληεο παζήζεηο ζε απηή 
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ηελ θιίκαθα. Έηζη, ζα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ έλα ζεκαληηθφ αξρείν γηα ηελ πνζνηηθή 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο θαη ζα θέξεη ζην θσο θάπνηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ άιινη αζζελείο ζπάλησλ παζήζεσλ θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ 

ηνπο θξνληίδνπλ. Δίλαη, ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη νη έξεπλεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηνπο αζζελείο γηα ηνπο αζζελείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε EURORDIS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο αζζελείο λα εθθξάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο 

ζπιινγηθά. Παξά ηηο θνηλέο απφςεηο θαη ηνπο αγψλεο, νη ζπάληεο παζήζεηο είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθέο φζν θαη νη αζζελείο κεηαμχ ηνπο. Ο ηειηθφο ζθνπφο είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ 

εδξαίσζε κέηξσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ζπάλησλ παζήζεσλ αλά 

ηελ Δπξψπε θαη ε πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε δηάγλσζε, θξνληίδα θαη 

ζεξαπεία γηα αζζελείο κε ζπάληεο παζήζεηο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. 

Με ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο απηψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο γηα 

ηελ ζηήξημή ηνπο, ε EURORDIS έρεη δηεμάγεη ζρεηηθή έξεπλα (EurordisCare3), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ην 2009. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο, έρεη 

θαηαγξαθεί, ζε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο, ε εκπεηξία αζζελψλ ζπάλησλ παζήζεσλ κε 

έκθαζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα EurordisCare3 παξνπζηάδνληαη ζπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη αλάπηπμε Δζληθψλ Δμεηδηθεπκέλσλ Κέληξσλ θαη Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ Αλαθνξάο. Οη 

νηθνγέλεηεο αζζελψλ κε ζπάληεο παζήζεηο ζπκθψλεζαλ φηη ε ίδξπζε Δμεηδηθεπκέλσλ 

Κέληξσλ ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη ν ζπληνληζκφο απηψλ ησλ θέληξσλ κέζσ ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ Αλαθνξάο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ζσζηήο 

δηάγλσζεο αιιά θαη γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πξφζβαζε ζε 

ηαηξηθή θαη θνηλσληθή θξνληίδα. Απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ, αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έιιεηςεο θέληξσλ. Ο ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη δηπιφο. Αξρηθά, νη νηθνγέλεηεο επσθεινχληαη δεκηνπξγψληαο κηα 

ζπιινγηθή άπνςε ησλ αζζελψλ κέζσ ησλ εξεπλψλ θαη δεχηεξνλ, νη αζζελείο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί αζζελψλ δηδάρζεθαλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο απηή γηα ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ. 

Ζ EURORDIS επηδηψθεη λα ρηίζεη κηα δπλαηή παλεπξσπατθή θνηλφηεηα απφ νξγαληζκνχο 

αζζελψλ θαη αλζξψπνπο πνπ δνπλ κε ζπάληεο παζήζεηο ψζηε λα παιέςνπλ –άκεζα ή έκκεζα- 

ελάληηα ζηελ επίδξαζε ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ ζηε δσή ηνπο. Δπηπιένλ, νξγαλψλεη 



22 

 

δξαζηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ελδπλακψλνληαο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ  ψζηε 

λα βξίζθνπλ ηελ ζσζηή ηαηξηθή θξνληίδα. 12.000 αζζελείο κε ζπάληεο παζήζεηο έρνπλ 

εθθξάζεη άκεζα ηηο εκπεηξίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο  ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηηο έξεπλεο  EurordisCare2 θαη EurordisCare3. 

Δλ ηέιεη, γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε πξφζβαζε γηα ζσζηή δηάγλσζε θαη θξνληίδα 

γηα ηνπο αζζελείο κε ζπάληεο παζήζεηο ζηελ Δπξψπε θαη γηα λα ππάξμεη επηηπρία ηεο 

επξσπατθήο ηαθηηθήο ζηα νξθαλά θάξκαθα, ε EURORDIS έρεη αλαγλσξίζεη θαη πξνσζήζεη 

πξννδεπηηθά δπν αθξνγσληαίνπο ιίζνπο: Δζληθέο ηξαηεγηθέο ή ρέδηα Γξάζεο γηα ηηο 

πάληεο Παζήζεηο θαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, Δπξσπατθά Γίθηπα Αλαθνξάο 

Δμεηδηθεπκέλσλ Κέληξσλ γηα ηηο πάληεο Παζήζεηο. Απηέο νη δπν πνιηηηθέο είλαη ζσζηά 

ζπλδεδεκέλεο. Μαδί δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν ζα ζπγθξνηεζνχλ καθξνπξφζεζκνη 

ζηφρνη ζην πεδίν ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ, φπσο ε αλάπηπμε ηεο θαηαγξαθήο ησλ αζζελψλ, νη 

πνιπθεληξηθέο θιηληθέο έξεπλεο, κηα θνηλή πξνζέγγηζε εμέηαζεο, θνηλά πξσηφθνιια γηα 

δηάγλσζε θαη θξνληίδα θαη θνηλέο θνηλσληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

 

 

1.3. Πεξηερόκελν θαη δνκή ηεο δηπισκαηηθήο 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εζηηάζακε ζην ζχλδξνκν Williams θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο EurordisCare3 γχξσ απφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. 

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην αληηθείκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο  παξαζέηνπκε αξρηθά ζηελ επφκελε παξάγξαθν (παξάγξαθνο 1.4) κηα ζχληνκή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπλδξφκνπ Williams, ησλ ζπκπησκάησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αγσγήο 

πνπ αθνξνχλ ην ζχλδξνκν.  ηε ζπλέρεηα, ζηελ παξάγξαθν 1.5, παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά 

ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλδξνκν θαη ζα κειεηεζνχλ. Σέινο, 

ζηελ παξάγξαθν 1.6, παξνπζηάδνπκε ηα δεδνκέλα, ηηο δηαζέζηκεο κεηαβιεηέο, ηε θχζε ηνπο 

θαη ηνλ ξφινο ηνπο. 

ηφρνο καο είλαη ε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Δ.Δ. Μειεηνχκε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κέζσ κνληέισλ 

θαηάιιεισλ γηα δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηελ νκνηφηεηά ηνπο ζηηο παξαπάλσ δνκέο. 
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1.4. Σν ζύλδξνκν Williams 

1.4.1 Ση είλαη ην ζύλδξνκν Williams θαη πνηα ε αηηία πνπ ην πξνθαιεί 

 

Σν ζχλδξνκν Williams είλαη έλα ζπάλην γελεηηθφ ζχλδξνκν πνπ νξίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1961 ζηε Νέα Εειαλδία απφ ηνλ Dr.C.P. Williams. Ολνκάδεηαη θαη ζχλδξνκν Williams-

Beuren εμαηηίαο ηνπ Γεξκαλνχ θαξδηνιφγνπ Beuren πνπ αζρνιήζεθε  ην 1962 κε ην 

ζχλδξνκν απηφ. ηελ Ακεξηθή ζπλεζίδεηαη λα θαιείηαη ζχλδξνκν Williams θαη ζηελ Δπξψπε 

ζχλδξνκν Williams-Beuren. Δκθαλίδεηαη θαη ζηα δπν θχια. ηελ Αγγιία ππνινγίδεηαη φηη 

έλαο ζηνπο ηξηάληα γηαηξνχο ζα γλσξίζνπλ θάπνηνλ αζζελή κε ην ζχλδξνκν θαη ζηε 

Ννξβεγία κηα πξφζθαηε κειέηε αλέθεξε επηπνιαζκφ 1 πξνο 7.500 αλζξψπνπο (Morris et al, 

2006). Ο επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζήκεξα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 

1 πξνο 20.000 αλζξψπνπο (Φξπζίξα θ.α., 2009).  

Ζ αηηία πνπ ην πξνθαιεί είλαη ε έιιεηςε γελεηηθνχ πιηθνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο έρεη 46 ρξσκνζψκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη 

ζε 23 δεχγε ηα νπνία είλαη κνξθή ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηα θχηηαξα. Ζ 

έιιεηςε γνληδίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7 δίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ζην ζχλδξνκν. πγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ ηεο ειαζηίλεο κεηψλεη ηελ 

ειαζηηθφηεηα ζηα ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θη απηφ έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ηνπ ζπλδξφκνπ. Σν ζχλδξνκν, φπσο δηαπηζηψλεηαη, έρεη εμειηθηηθφ 

ραξαθηήξα. Χζηφζν, είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ 

ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ πνπ θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο γελεηηθήο 

βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη (Φξπζίξα θ.α., 2009) . 

Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ε εκθάληζε ελφο αηφκνπ κε ζχλδξνκν Williams ζε κηα 

νηθνγέλεηα είλαη έλα ηπραίν γεγνλφο. Γηα άγλσζηνπο κέρξη ζήκεξα ιφγνπο, κεηά ηε 

γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ απφ ην ζπεξκαηνδσάξην θαη θαηά ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εκβξχνπ, ζπκβαίλεη ε γελεηηθή βιάβε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν θίλδπλνο 

επαλεκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Williams ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα δελ απμάλεηαη αιιά παξακέλεη 

ίδηνο κε απηφλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη εληππσζηαθέο δπν κφλν 

αλαθνξέο γέλλεζεο αδεξθψλ κε ζχλδξνκν Williams εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αθνξά δίδπκα. 

Όκσο, μερσξηζηή θαηεγνξία είλαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ην ελ ιφγσ ζχλδξνκν εθφζνλ 

έρνπλ 50% πηζαλφηεηεο επαλεκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο (Morris et al, 

2006).  
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Οη άλζξσπνη πνπ θέξνπλ ην ζχλδξνκν Williams κπνξνχλ λα δήζνπλ θπζηνινγηθή δσή, 

αξθεί λα ηχρνπλ αληηκεηψπηζεο απφ δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, φρη κφλν ηαηξνχο θαη 

λνζνθφκεο, αιιά θαη θπζηνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, θαη δαζθάινπο. 

 

1.4.2. Γηάγλσζε ηνπ ζπλδξόκνπ Williams 

 

Ζ θιηληθή δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζηνλ 

νπνίν εθαξκφδεηαη ε ηερληθή FISH (θζνξίδσλ in situ πβξηδηζκφο). ηελ ηερληθή απηή 

ιακβάλνληαη 1 έσο 2 θπβηθά εθαηνζηά αίκαηνο απφ ην πάζρνλ άηνκν θαη αληρλεχεηαη ε 

έιιεηςε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζην ρξσκφζσκα 7, πνπ είλαη ε αηηία πνπ πξνθαιεί ην 

ζχλδξνκν Williams, κε αζθάιεηα απνηειέζκαηνο πεξίπνπ 98% (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ε κέζνδνο ηεο ζηνρεπκέλεο αλάιπζεο DNA (Morris et al, 2006).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κπνξεί λα δηαγλσζηεί θαη κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

ηνπ πξνζψπνπ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

γίλνληαη φιν θαη πην επδηάθξηηα. 

 

1.4.3. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνζώπνπ θαη άιισλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ ζην ζύλδξνκν Williams 

 

πλεζίδεηαη ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ην ζχλδξνκν λα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ πξνζψπνπ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οξηζκέλα, απφ ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνζψπνπ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Williams είλαη ην 

κεγάιν κέησπν, ε κηθξή θαη πξνο ηα πάλσ ζηξακκέλε κχηε θαη ε θαζίδεζε ηεο ξίδαο ηεο, ε 

πεξηνθζαικηθή δηφγθσζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ, ε απμεκέλε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

νθζαικψλ, ε απμεκέλε απφζηαζε  κεηαμχ κχηεο θαη άλσ ρείινπο , ην απμεκέλν πιάηνο ηνπ 

ζηφκαηνο κε ηδηαίηεξα παρχ ην θάησ ρείινο, ην κηθξφ ζε κέγεζνο πεγνχλη θαη ε πξνπέηεηα 

ησλ πηεξπγίσλ ησλ απηηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams έρνπλ αζηεξνεηδή 

ίξηδα πνπ δηαθξίλεηαη πην έληνλα ζηα άηνκα κε αλνηρηφρξσκα κάηηα, αλσκαιίεο ζηα δφληηα 

(κηθξά κε απμεκέλε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο), ζπρλά ζγνπξά καιιηά θαη βαξηά ρξνηά ηεο 

θσλήο. Δδψ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, θαζψο αλαπηχζζνληαη ηα άηνκα απηά, ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνζψπνπ (αιιά θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ) γίλνληαη φιν θαη πην επδηάθξηηα ιφγσ ηνπ εμειηθηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 
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ζπλδξφκνπ. Απηφ ην γεγνλφο, κάιηζηα, κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

δηάγλσζεο κέρξη ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams, φκσο, εθηφο απφ ηα θνηλά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζψπνπ  παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο θνηλέο ζνβαξέο αλσκαιίεο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Ίζσο, νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη ζπγγελείο αλσκαιίεο (δειαδή βιάβεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε γέλλεζε) ζην θαξδηαγγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Ζ πην ζπρλή 

θαξδηαγγεηαθή αλσκαιία είλαη ε ππεξβαιβηδηθή ζηέλσζε ηεο ανξηήο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλεπαξθή κεηαθνξά αίκαηνο (Beuren et. al., 1962). Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ 

ζπγγελείο αλσκαιίεο φπσο, ππνπιαζία ηεο ανξηήο, πεξηθεξεηαθή ζηέλσζε ησλ πλεπκνληθψλ 

αξηεξηψλ ηεο θαξδηάο, πξφπησζε ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο, έιιεηςε ηνπ κεζνθνιπηθνχ 

δηαθξάγκαηνο, έιιεηςε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο, ππεξηξνθία ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο ηεο θαξδηάο θαη ζηέλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αγγείσλ ηνπ ζψκαηνο. 

Τπεχζπλε, θαηά θχξην ιφγν, γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπγγελψλ θαξδηαγγεηαθψλ αλσκαιηψλ είλαη 

ε έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ ηεο ειαζηίλεο (Beuren et. al., 1962). πλήζσο, δελ παξνπζηάδνληαη 

φιεο νη παξαπάλσ βιάβεο αιιά νξηζκέλεο θαη κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. Δίλαη φκσο 

ζεκαληηθφ ην φηη απηέο νη βιάβεο εμειίζζνληαη θαη επηδεηλψλνληαη  κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη ε χπαξμε ππέξηαζεο, ε νπνία ρξεηάδεηαη 

ζπζηεκαηηθφ έιεγρν, φπσο κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ππεξερνγξάθεκα ηεο θαξδηάο 

θαη ησλ αγγείσλ. Μεηά ηε δηάγλσζή ηνπο, ε ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη  είηε θαξκαθνινγηθή 

είηε ρεηξνπξγηθή (Φξπζίξα θ.α., 2009) . 

Καηά ηελ παηδηθή ειηθία ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Williams, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα 

ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ηεο ζίηηζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αδπλακία πξφζιεςεο βάξνπο, 

πεξηνδηθφο πφλνο ζηελ θνηιηά θαη ρξφληα δπζθνηιηφηεηα. Οη δηαηαξαρέο απηέο, πνιιέο θνξέο 

νθείινληαη ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε θαη ζηελ εθθνιπσκάησζε ηνπ παρέσο 

εληέξνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε γαζηξεληεξνινγηθή εθηίκεζε θαη ε 

δηαηηεηηθή ή θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Δπηπιένλ, ζηα άηνκα κε ην ζχλδξνκν Williams κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αλσκαιίεο ζην 

νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθέο αλσκαιίεο είλαη ε απνπζία ελφο εθ ησλ δπν 

λεθξψλ, ε αηειήο δηακφξθσζή ηνπο, ν δηπιαζηαζκφο ηνπο, ε παξνπζία λεθξηθψλ θχζηεσλ, ε 

παξνπζία ησλ λεθξψλ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηε θπζηνινγηθή ηνπο ζέζε, ην δηαθνξεηηθφ ζρήκα 

ησλ λεθξψλ απφ ην θπζηνινγηθφ, ε εθθνιπσκάησζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο 

πνπ πξνθαιεί ελνχξεζε, ε θπζηεννπξεηεξηθή παιηλδξφκεζε ε νπνία δεκηνπξγεί ινηκψμεηο 
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ζην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα , ε λεθξαζβέζησζε θαη ε ζηέλσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο πνπ 

είλαη αηηία λα παξνπζηαζηεί ππέξηαζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αλσκαιίεο ζην νπξνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα έρνπλ ρακειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Παξφιαπηα, είλαη ρξήζηκν λα γίλνληαη 

δηάθνξεο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, φζνλ αθνξά ηελ νπξία, ηελ θξεαηηλίλε θαη άιια ζηνηρεία 

ηνπ αίκαηνο αιιά θαη λα εθαξκφδνληαη επηπιένλ δηαγλσζηηθέο κέζνδνη φπσο είλαη ην 

ππεξερνγξάθεκα ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Αθφκε, ζην ζχλδξνκν Williams ζπλαληάκε πνιιέο θνξέο νθζαικνινγηθέο αλσκαιίεο κε 

ηελ πην ζπρλή απηή ηνπ ζηξαβηζκνχ. Άιιεο νθζαικνινγηθέο αλσκαιίεο είλαη ε ειηθνεηδήο 

πνξεία ησλ αγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, ε κπσπία θαη ην γιαχθσκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη, ε πεξίπησζε ηεο αζηεξνεηδνχο ίξηδαο πνπ αλαθέξζεθε ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζψπνπ δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ φξαζε (Φξπζίξα θ.α., 2009) .  

Όζνλ αθνξά ηηο λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο ζην ζχλδξνκν Williams, εκθαλίδεηαη πλεπκαηηθή 

θαζπζηέξεζε ήπηνπ έσο κέηξηνπ βαζκνχ ζπλήζσο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο 

γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο αληίιεςεο θαη, γεληθφηεξα, ηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Σα 

άηνκα πνπ θέξνπλ ην ζχλδξνκν, σζηφζν, έρνπλ έλα μερσξηζηφ γλσζηηθφ-γισζζνινγηθφ 

πξνθίι, θαζψο δηαηεξνχλ ηε δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα παξφιν πνπ έρνπλ αλεπάξθεηα ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αίζζεζεο ηεο ηαρχηεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο νκηιίαο. Όκσο, ζηελ πνξεία παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε 

ζηελ επεμεξγαζία θαη επρέξεηα ιφγνπ, θαζψο θαη ζηελ  εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα θαη αθνπζηηθή 

κλήκε ζε ζρέζε κε άιια άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ίδηνπ βαζκνχ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε. 

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams ελψ δηαζέηνπλ πινχζην ιεμηιφγην θαη είλαη θαινί 

ζπλνκηιεηέο παξνπζηάδνπλ ζε θάπνην βαζκφ κεηνλεμία ζηε ζαθή θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ. 

Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Νεπξνινγηθή αλσκαιία ζεσξείηαη θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο απηφλνκεο βάδηζεο 

δεδνκέλνπ φηη θαηά ηνλ πξψην ρξφλν δσήο ηα άηνκα απηά εκθαλίδνπλ ππνηνλία. Έηζη, ε 

απηφλνκε βάδηζε επηηπγράλεηαη θαηά κέζν φξν ζηνλ εηθνζηφ πξψην κήλα δσήο. Ζ ππνηνλία 

βειηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ κπνξεί λα εμειηρζεί θαη ζε ππεξηνλία (Φξπζίξα 

θ.α., 2009). 

Παξάιιεια, ζην ζχλδξνκν Williams παξαηεξνχληαη θαη άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μηα απφ απηέο είλαη ε ππεξαζβεζηαηκία πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά θαηά ηνλ πξψην ρξφλν δσήο 

θαη επηβαξχλεη ηελ επεξεζηζηφηεηα, ηνπο θσιηθνχο ,ηα επεηζφδηα εκεηψλ θαη ηελ 

δπζθνηιηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, θαζψο πεξλά ν ρξφλνο ε ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα 
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δηακνξθψλεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα, κε πηζαλφηεηα, φκσο, επαλεκθάληζεο  

ππεξαζβεζηαηκίαο ζηελ εθεβηθή ειηθία. Ζ παξαηεηακέλε παζνινγηθή απηή θαηάζηαζε 

νδεγεί ζε λεθξαζβέζησζε, νπφηε, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα αιιά θαη ζηα νχξα. Γηα ηνλ έιεγρφ ηεο 

ππεξαζβεζηαηκίαο απαηηνχληαη θαηάιιεινη δηαηηεηηθνί ρεηξηζκνί θαη ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε πνιπβηηακηλψλ ζηα παηδηά κε ζχλδξνκν Williams επεηδή φια ηα 

παηδηαηξηθά πνιπβηηακηλνχρα παξαζθεπάζκαηα πεξηέρνπλ βηηακίλε D (Morris et al, 2006). 

Τπαξθηή παζνινγηθή θαηάζηαζε ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams είλαη θαη ε εκθάληζε 

νκθαινθήιεο θαη βνπβσλνθήιεο κε ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζπλήζσο, απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

πλάκα, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams εκθαλίδνπλ ζπρλά επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα 

κέζεο σηίηηδαο πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αθνήο. Όηαλ ηα επεηζφδηα απηά επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, ηφηε είλαη ζθφπηκνο ν 

αθνπνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε κείσζεο ηεο αθνήο (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Σέινο, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Williams παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ζπλήζσο ππνζπξενεηδηζκφ. Μεηά ηνλ πέκπην ρξφλν 

δσήο, ζε φια ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηείηαη ν βαζηθφο 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ζα δψζνπλ λσξίηεξα ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

 

1.4.4. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν 

Williams θαη αλάπηπμε ησλ αηόκσλ απηώλ 

 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Williams είλαη ππεξεπαίζζεηα ζε πνηθίια 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, παξνπζηάδνπλ, δειαδή, ην θαηλφκελν 

ηεο ππεξαθνπζίαο. πγθεθξηκέλα, απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ηα άηνκα απηά εθηεζνχλ ζε 

δπλαηνχο θαη μαθληθνχο ήρνπο ή ζε ήρνπο κηθξφηεξεο έληαζεο  πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams αληηιακβάλνληαη απηνχο 

ηνπο ήρνπο σο απεηιεηηθνχο θαη δηαθαηέρνληαη απφ αλεζπρία θαη ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη 

αγσλίαο. Απηφ, εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εληείλεηαη ζηελ εθεβεία. 

εκαληηθφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε ζνξπβψδεηο ρψξνπο θαη λα 
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επεμεγείηαη ε πξνέιεπζε ησλ ζνξχβσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε ππεξαθνπζία (Φξπζίξα 

θ.α., 2009). 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Williams 

πξνζηίζεληαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, ε αζηάζεηα ηεο ςπρηθήο 

δηάζεζεο θαη ην ππεξβνιηθφ άγρνο. Έηζη, ινηπφλ, ζπλεπάγεηαη ε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο 

δηεμαγσγήο ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πξνζαξκνγή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Γηαθξίλνπκε, ηέινο, ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams, ηδηαίηεξε εμσζηξέθεηα, θηιηθφηεηα 

θαη θάπνηεο θνξέο αραιίλσηε ινγφξξνηα. Βέβαηα, νη παξαπάλσ δηαηαξαρέο βειηηψλνληαη 

κεηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελειηθίσζε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε παηδνςπρηαηξηθή ππνζηήξημε 

θαη ε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ζσζηά νη 

δηαηαξαρέο απηέο (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

Με ηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε επηηπγράλεηαη θάπνηα απηνλνκία ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη κέξνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Οη έθεβνη κε ζχλδξνκν Williams ηείλνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

θαιέο ηέρλεο, ζηε κνπζηθή θαη ζηηο ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams, ην αλάζηεκα, ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ε πεξίκεηξνο 

ηνπ θεθαιηνχ θπκαίλνληαη ζηα ρακειφηεξα θπζηνινγηθά φξηα ιφγσ ησλ δηαηαξαρψλ ζίηηζεο 

φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Σα λενγλά έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη ζηελ 

πξψηε παηδηθή ειηθία παξαηεξείηαη αδπλακία πξφζιεςεο βάξνπο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Όκσο, κέρξη ην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο επηηπγράλεηαη ε 

ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Γηαπηζηψλεηαη φηη, ηα κεηέπεηηα ρξφληα ππάξρεη 

πξφνδνο θαζψο ην κήθνο ηνπ ζψκαηνο θαη ε πεξίκεηξνο ηεο θεθαιήο πιεζηάδνπλ ηηο 

θπζηνινγηθέο ηηκέο αλάινγα κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία. Όζνλ αθνξά ην αλαπαξαγσγηθφ 

ζχζηεκα, απηφ αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη σξηκάδεη κε ηελ 

έλαξμε ηεο εθεβείαο, ε νπνία ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams κπνξεί λα δηαηεξνχλ ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα αιιά έρνπλ 50% πηζαλφηεηεο λα απνθηήζνπλ παηδηά κε ην ίδην 

ζχλδξνκν. Οη αλσκαιίεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ησλ αηφκσλ απηψλ 

είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε παζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο. Ζ ελδερφκελε θχεζε, ζπλεπψο, απαηηεί ζηελή γπλαηθνινγηθή παξαθνινχζεζε 
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φπσο θαη πξνγελλεηηθφ έιεγρν γηα ηελ αλίρλεπζε ζην έκβξπν ηεο γελεηηθήο βιάβεο πνπ 

πξνθαιεί ην ζχλδξνκν Williams (Φξπζίξα θ.α., 2009). 

 

1.5. Πξνζδηνξηζκόο εξσηεκάησλ ηα νπνία ζα κειεηήζνπκε  

 

Σα ζέκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ αθνξνχλ, αξρηθά, ηηο ηαηξηθέο παξνρέο, ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηελ απφξξηςε, θαη, ηελ αζζέλεηα κε ηηο φπνηεο 

ζπλέπεηεο πνπ απηή κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

εμεηαζζνχλ είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξδηνινγία, ηελ ελδνθξηλνινγία, ηελ 

παηδηαηξηθή, ηελ θπζηνζεξαπεία, ηελ ςπρνζεξαπεία, ηε ινγνζεξαπεία, ηελ νξζνπηηθή θαη ηελ 

νδνληηαηξηθή. ε θάζε ζεκαηηθφ άμνλα ζα απνδνζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηηο 

παξνρέο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ επθνιία θαη ηελ δηάζεζε αληαπφθξηζεο. Δπίζεο, ζα εληνπηζηνχλ 

νη ειιείςεηο θαη ηα θελά ζε θάζε ηνκέα. εκαληηθνί παξάγνληεο ζηε κειέηε απηή, ησλ νπνίσλ 

ζα ειεγρζεί ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε επίδξαζή ηνπο είλαη ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ, ε πεξηνρή 

(ρψξα) θαηνηθίαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Σέινο, ζα απνδνζνχλ νη πξνζδνθίεο θαη ην πιαίζην παξνρψλ θαη  αξκνδηνηήησλ πνπ 

πεξηκέλνπλ νη αζζελείο απφ ηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα. ην ζεκείν απηφ ζα ειεγρζεί θαηά πφζν 

νη πξνζδνθίεο απηέο ζπλάδνπλ κε ηηο  αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα θαη παξνπζηάδνπλ κηα νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ αζζελψλ ή βαζηθψλ 

νκάδσλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ πεξηνρή, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν εηζνδήκαηνο 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

πλνπηηθά, ζα γίλεη αξρηθά κηα απνηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ηαηξηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, 

ζα δηεξεπλεζεί ε έθηαζε εκθάληζεο θξνπζκάησλ απφξξηςεο θαη ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο 

αζζέλεηαο ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 

 

1.6. Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο-Η θύζε ησλ κεηαβιεηώλ θαη ν ξόινο ηνπο 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

έξεπλαο ζα εμεηάζνπκε ηα είδε ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάζηεθαλ νη αζζελείο, ηηο εμεηάζεηο πνπ 

ρξεηάζηεθαλ λα θάλνπλ, ηα είδε πεξίζαιςεο πνπ είραλ αλάγθε, ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ 

ρξεηάζηεθε λνζειεία, ηνλ αξηζκφ πνπ λνζειεχζεθαλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξψλ 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Όζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ δηεξεπλήζεηο κπνξνχκε λα ιάβνπκε 
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ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αλ ζπζρεηίζνπκε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο κε ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ 

νπνίν δηαγλψζηεθε ε αζζέλεηα. Αθφκε, ζα εμεηάζνπκε ηελ δπζθνιία θαη ηελ αδπλακία 

πξφζβαζεο ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ηνπο ιφγνπο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

ηελ επάξθεηα ηνπ αξηζκνχ επηζθέςεσλ, ην πνζνζηφ ησλ πξνζσπηθψλ εμφδσλ, ην χςνο ηνπ 

πνζνχ ησλ πξνζσπηθψλ εμφδσλ, ηελ εγθαηάζηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξνο 

κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ, ηελ πεξηνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ, ηα ρηιηφκεηξα ηεο πεξηνρήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξνο κέξνο 

ησλ γλσκνδνηήζεσλ απφ ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο, ηελ απμεκέλε απφζηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξνο κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ απφ ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο, ηε 

ζπλνδεία θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηνλ ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ 

πξψηε επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ, ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε ζε κήλεο κέρξη ηελ πξψηε 

επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ, ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ αζζελψλ.  

ηε ζπλέρεηα, γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζα ειέγμνπκε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ 

αλέθεξαλ ηελ αλάγθε λα ζπλαληήζνπλ έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο έξεπλαο, ηελ δπζθνιία ή ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζηελ παξνρή απηή, 

ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθε ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλαλ νη 

ζπλαληήζεηο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ηφζν ε ζχγθξηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, φζν θαη ε ζχγθξηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηε ζπρλφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηηο νπνίεο αζζελείο 

απνξξίθζεθαλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηα αίηηα απφξξηςεο. Δδψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα εξγαζηνχκε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, ην θχιν ηνπ 

εξσηψκελνπ, ηελ πεξηνρή (ρψξα) θαηνηθίαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν 

εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Μεηά, ζηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο ζα αλαιχζνπκε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ρξεηάζηεθε λα κεηαθνκίζνπλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθνκίζνπλ, ην 

πνζνζηφ αζζελψλ πνπ κείσζε ή ζηακάηεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ην πνζνζηφ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο έλα κέινο αλαγθάζηεθε λα εξγάδεηαη 

ιηγφηεξν ή λα ζηακαηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. Κη 
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εδψ, είλαη επίζεο ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηελ αλαινγία αλδξψλ-γπλαηθψλ ζηα παξαπάλσ 

πνζνζηά. 

ην ηέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πξνζδνθίεο αζζελψλ ζρεηηθά κε ηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα. 

Γειαδή, ζην πφζν ρξήζηκεο ζεσξνχλ νη αζζελείο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, πσο είλαη 

νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ ζε έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν θαη ζην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ αζζελψλ  φζνλ αθνξά θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζαλή 

πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ. ρεηηθά κε ηνπο φξνπο ίδξπζεο ελφο θέληξνπ αλαθνξάο 

θαη ην πφζν ζπκθσλνχλ νη αζζελείο κε απηνχο, θαιφ είλαη λα ιάβνπκε ππφςε αλ θαηνηθνχλ 

ζε θάπνηα πξσηεχνπζα ή ζηελ επαξρία. 
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Κεθάιαην 2  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

 

2.1. Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο EurordisCare3 έγηλε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ δεθαέμη ζπάληεο 

παζήζεηο ζηελ Δπξψπε (Αληξηδία, ελαιιαζζφκελε εκηπιεγία, λφζνο ηεο αηαμίαο, θπζηηθή 

ίλσζε, ζχλδξνκν Ehlers-Danlos, πνκθσιηγψδε επηδεξκφιπζε, ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ, 

λφζνο Huntington, ζχλδξνκν Marfan (αξαρλνδαρηπιία), κπαζζέλεηα, αηειήο νζηενγέλεζε, 

ζχλδξνκν Prader-Willi, πλεπκνληθή ππέξηαζε, νδψδεο ζθιήξπλζε, ζχλδξνκν Williams θαη 

δηαηαξαρέο  ρξσκνζψκαηνο 11q). θνπφο είλαη λα εηζαθνπζζεί ε θσλή ηνπ αζζελνχο, θαζψο 

αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο παξνρήο 

πεξίζαιςεο γηα ζπάληεο αζζέλεηεο.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

είλαη κηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπάληεο παζήζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ 

ζε εκεξήζηα βάζε νη αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο. Αθνξνχλ, επίζεο, ηα εκπφδηα πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο φπσο ε εχξεζε εηδηθεπκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ, ε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο, 

ε απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο/θάιπςεο ή απνδεκίσζεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη νδνηπνξηθψλ. Οη αληηκεησπηδφκελεο δπζθνιίεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ αξθεηά, αλάινγα κε 

ηελ αζζέλεηα, ηε ρψξα θαη κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο εθφζνλ θάζε αζζελήο έρεη ην δηθφ ηνπ 

ηζηνξηθφ. 

Όπσο δηεπθξηλίδεηαη θαη ζην εξσηεκαηνιφγην, νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ θαηαξηίζηεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο γηα φιεο ηηο αζζέλεηεο, 

νχησο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη νη εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ, ήηαλ θνηλέο γηα φιεο ηηο λφζνπο. Οη 

εξσηήζεηο δεηήζεθε λα απαληεζνχλ φιεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δίλνληαλ δηαθνξεηηθέο 

νδεγίεο, απαηηνχληαλ κηα απάληεζε αλά εξψηεζε. 
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Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ησλ νπνίσλ ήηαλ κέιε νη 

αζζελείο θαη νη νπνίνη είραλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο, ηα αλψλπκα απηά εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ απεπζείαο ζηε 

EURORDIS.  

Απηή ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ EURORDIS έγηλε ππφ ην Δξεπλεηηθφ 

Πξφγξακκα EurordisCare. Σν πξφγξακκα απηφ είρε ηελ ππνζηήξημε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ηδξπκάησλ φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη Ηαηξηθήο 

Έξεπλαο, ηελ AFM-Telethon, ηελ Atelion Φαξκαθεπηηθή, ηελ OTL Pharma, ηελ Sigma Tau 

Φαξκαθεπηηθή θαη ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα UGIM. Δπίζεο, ην πξφγξακκα απηφ δελ ζα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ αθνζίσζε εθαηνληάδσλ εζεινληψλ πνπ κνηξάζηεθαλ ηνλ ρξφλν 

ηνπο, ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηελ εκπεηξία λα δνπλ κε κηα αζζέλεηα θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα EurordisCare3 δηήξθεζε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2006 έσο ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2008. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ ήηαλ νη αζζελείο, νη 

δεθαέμη ζπάληεο παζήζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ, νη 130 νξγαληζκνί αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη 

νη 22 ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 4 ζειίδεο θαη 

κεηαθξάζηεθε ζε 15 γιψζζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 20.000 εξσηεκαηνιφγηα 

δηαλεκήζεθαλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ ηα 5.995. 

 

2.2. Δπεμεξγαζία αξρηθνύ αξρείνπ δεδνκέλσλ 

 

Σα δεδνκέλα παξειήθζεζαλ ζε έλα αξρείν Excel, απνηεινχκελν απφ δπν θχιια, ην 

«Consuldata» θαη ην «Questio». Σν ζηαηηζηηθφ παθέην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάιπζε είλαη ην SPSS, έηζη ηα δεδνκέλα καο κεηαθέξζεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν SPSS. Οη 

ειιηπείο παξαηεξήζεηο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ ηηκή 99, ε νπνία δειψζεθε ζην SPSS σο 

missing value, αθνχ πξψηα ειέγρζεθε φηη ην 99 δελ αληηζηνηρνχζε ζε θακία παξαηεξνχκελε 

ηηκή ηνπ δείγκαηνο. Σν αξρείν δεδνκέλσλ ηνπ SPSS εκπινπηίζηεθε κε ηηο θαηάιιειεο 

επεμεγήζεηο θαη θσδηθνπνηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ (labels θαη values). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο, πνιιέο κεηαβιεηέο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ή ζπλδπάζηεθαλ. 

πγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ είλαη νη εμήο: 
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(1) Ζ κεηαβιεηή AUTER, πνπ θαηαγξάθεη απφ πνηφλ ζπκπιεξψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, 

κεηαηξάπεθε απφ νλνκαζηηθή (ηχπνπ „string‟) ζε αξηζκεηηθή κε θσδηθνπνίεζε: 1=αζζελήο, 

2=ζπγγελήο, 3=λνζνθφκνο, 4=άιινο. 

(2) Πνιιέο κεηαβιεηέο, θαηεγνξηθέο ζηε θχζε ηνπο κε Κ θαηεγνξίεο, είραλ θαηαγξαθεί 

σο Κ δίηηκεο (λαη-φρη), κηα γηα θάζε θαηεγνξία. Απηέο, ζπλδπάζηεθαλ ζε κηα κεηαβιεηή Κ 

θαηεγνξηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα Α1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α δίλνληαη νη κεηαβιεηέο 

πνπ απνηεινχζαλ ηα επίπεδα κηαο θαηεγνξηθήο θαη ην φλνκα ηεο λέαο θαηεγνξηθήο 

κεηαβιεηήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ απηέο. Οη κεκνλσκέλεο δίηηκεο κεηαβιεηέο 

αθαηξέζεθαλ απφ ην αξρείν. 

(3) Οξηζκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ πνιιαπιψλ επηινγψλ. ε απηέο, νη πνιιαπιέο επηινγέο 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηε θχζε ηεο κεηαβιεηήο. 

Καηάινγνο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαη νη αληίζηνηρεο πξαγκαηνπνηεζείζεο νκαδνπνηήζεηο 

ησλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

(4) Αθαηξέζεθε ε κεηαβιεηή dis απφ ην θχιν “Consuldata” θαη ε κεηαβιεηή maladie απφ 

ην θχιν “Questio” πνπ έδηλαλ ηνλ θσδηθφ ηεο πάζεζεο θαζψο ε παξνχζα εξγαζία αθνξά κηα 

κφλν πάζεζε πνπ έρεη ζηαζεξά ηελ ηηκή 14. 

(5) Ζ νλνκαζηηθή κεηαβιεηή PAYS, πνπ αθνξνχζε ηε ρψξα ηνπ αζζελή, κεηαηξάπεθε 

ζηε λέα αξηζκεηηθή κεηαβιεηή COUNTRY κε labels ηα νλφκαηα ησλ ρσξψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελσζνχλ ζσζηά ηα δχν αξρεία, ψζηε θάζε γξακκή λα αληηζηνηρεί ζε 

κεηξήζεηο ελφο αηφκνπ, απαηηήζεθε θάπνηα δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, επεηδή νη ίδηεο 

πιεξνθνξίεο έρνπλ ζπιιερζεί γηα 8 δηαθνξεηηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, αξρηθά έγηλε ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ “Consuldata” ζε νρηψ επηκέξνπο αλεμάξηεηα αξρεία SPSS δίλνληαο 

ζην θαζέλα απφ απηά σο νλνκαζία ηελ αληίζηνηρε ηαηξηθή ππεξεζία πνπ αθνξνχζε. Ζ 

νλνκαζία ηεο θάζε ηαηξηθήο ππεξεζίαο πξνζηέζεθε θαη δίπια ζηα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ 

ηνπ θάζε αξρείνπ. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαζελφο αηφκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Syntax θαη 

έηζη ελψλνληαο ηα νρηψ επηκέξνπο αξρεία ηνπ θχινπ “Consuldata” κε ην θχιν “Questio” 

πξνέθπςε ην ηειηθφ αξρείν. Με ηνλ ηξφπν απηφλ έρνπκε φιεο ηηο κεηξήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ζε κηα γξακκή ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζρεηίζεηο θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ κεηαβιεηή ser (πνπ πξνζδηφξηδε ηελ ηαηξηθή ππεξεζία) αθαηξέζεθε, 

αθνχ πιένλ είλαη μεθάζαξν απφ ην φλνκα ηεο θάζε κεηαβιεηήο ε ππεξεζία ζηελ νπνία 
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αλαθέξεηαη. Χο ηειεπηαία ελέξγεηα δεκηνπξγήζεθαλ νρηψ λέεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάγθε ρξήζεο ηεο θάζε ηαηξηθήο ππεξεζίαο εθφζνλ δελ ππήξρε ζην αξρηθφ αξρείν θαη κηα 

αθφκε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηνλ αξηζκφ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είρε αλάγθε ν αζζελήο απφ 

ηηο νρηψ θχξηεο. Δπίζεο, έγηλε θαη ε κεηαηξνπή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ειηθία 

ηνπ αζζελνχο θαη ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο ζε θαηεγνξηθέο. 

Σέινο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ελψ ην θχιν “Questio” πεξηειάκβαλε 253 

κεηαβιεηέο θαη ην “Consuldata” 124 κεηαβιεηέο, ην ηειηθφ αξρείν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 

238 κεηαβιεηέο.  

Ο ηειηθφο θαηάινγνο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αξρείνπ κε ηελ επεμήγεζε θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζή ηνπο (codebook), δίλεηαη ζηνλ πίλαθα Α3 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

 

Δπηκέξνπο δηεπθξηλίζεηο: 

 Γηα ηε κεηαβιεηή TARIFLC (θφζηνο γλσκνδφηεζεο ζε ηνπηθφ λφκηζκα) θαη ηε 

κεηαβιεηή TARIFEURO (θφζηνο γλσκνδφηεζεο ζε επξψ) ηεο θάζε ηαηξηθήο ππεξεζίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπ έηνπο 2007 θαζψο ηφηε ήηαλ ε πεξίνδνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

 Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο αξρηθήο κεηαβιεηήο AGEDIAG (ειηθία ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ 

νπνία δηαγλψζζεθε ε αζζέλεηα) είλαη ηα ρξφληα. Όηαλ ε αζζέλεηα δηαγλψζζεθε ζε ειηθία 6 

κελψλ ζην αξρείν θαηαγξάθηεθε 0,5, φηαλ δηαγλψζζεθε ζε κέξεο ή εβδνκάδεο απφ ηε 

γέλλεζε θαηαγξάθηεθε 0,1 θαη φηαλ δηαγλψζζεθε ζηε γέλλεζε θαηαγξάθηεθε 0. 

 Οη κεηαβιεηέο ACTIV1 (δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελή ή ησλ γνλέσλ) θαη ACTIV2 

(επάγγεικα ηνπ αζζελή ή ησλ γνλέσλ) θαηαγξάθνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην, δει. άιινηε ηνπ αζζελή θαη άιινηε ηνπ ζπγγελή. 
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2.3. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

2.3.1. πκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα πνζνζηά ησλ δχν θχισλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ίζα. 

(ρήκα 2.1) 

 

χιμα  2.1: Κυκλικό διάγραμμα τθσ κατανομισ του φφλου των αςκενϊν. 

 

Απφ ηα ηζηνγξάκκαηα ηνπ ρήκαηνο 2.2 θαίλεηαη φηη ν κέζνο φξνο ειηθηψλ ησλ αζζελψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα δεθαεπηά ρξφληα θαη φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο 

δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο είλαη ηα 5 ρξφληα. 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην ρήκα 2.3 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ήηαλ 

θάηνηθνη πφιεο κε πιεζπζκφ απφ 1.000 έσο 100.000 άηνκα. 

χιμα  2.2: Κατανομι τθσ θλικίασ των αςκενϊν κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ (αριςτερά) και κατά τθ διάγνωςθ 
(δεξιά). 
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χιμα  2.3: Κυκλικό διάγραμμα τθσ κατοικίασ του αςκενοφσ. 

 

Δπηπιένλ, ζε πνζνζηφ 90,86% ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ θάπνηνλ ζπγγελή 

ηνπ αζζελή φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.4. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε απαζρφιεζε 

ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ ζπγγελψλ αθνξνχζε θπξίσο εξγαζία γξαθείνπ ή ππεξεζίεο, 

κεζαία δηνίθεζε θαη αλψηεξε δηνίθεζε φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.5. 

 

 

χιμα  2.4: Κυκλικό διάγραμμα που παρουςιάηει το άτομο που ςυμπλιρωςε το ερωτθματολόγιο. 
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ην ρήκα 2.6 θαίλεηαη πσο ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ή ησλ γνληψλ πνπ εξγάδνληαη είλαη 

80,82% θαη ην αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ε παλεπηζηεκηαθή 

/αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε πνζνζηφ 58,95%. Δπηπξφζζεηα, ην επάγγεικα αθνξνχζε εξγαζία 

γξαθείνπ ή ππεξεζίεο ζε πνζνζηφ 26,75% θαη κεζαία δηνίθεζε ζε πνζνζηφ 24,2%. 

 

 

 

 

χιμα  2.5: Κυκλικά διαγράμματα απαςχόλθςθσ των αςκενϊν (αριςτερά) και των ςυγγενϊν (δεξιά). 

χιμα  2.6: Κυκλικά διαγράμματα που παρουςιάηουν τθν επαγγελματικι κατάςταςθ του αςκενοφσ ι των γονζων (αριςτερά), το 
ανϊτερο μορφωτικό επίπεδο εκπαίδευςθσ ςτθν οικογζνεια (κζντρο) και το επάγγελμά του αςκενοφσ ι των γονζων (δεξιά). 
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Σν κέζν κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ φιεο ηηο πεγέο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.7, 

θπκαίλεηαη απφ 1.600 έσο 3.900 επξψ ζε πνζνζηφ 50,28%. 

 

 

χιμα  2.7: Κυκλικό διάγραμμα μζςου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ νηθνγελεηψλ, δηαπηζηψλεηαη απφ ην ρήκα 2.8 φηη ην 70,08% 

πεξηιάκβαλε δπν ζπλνιηθά ελειίθνπο, ην 46,08% πεξηιάκβαλε δπν παηδηά θαη ην 97,49% είρε 

έλαλ αζζελή.  

 

 

χιμα  2.8: Κυκλικά διαγράμματα που παρουςιάηουν τθν δομι των οικογενειϊν. Αρικμόσ ενθλίκων (αριςτερά), 
αρικμόσ παιδιϊν (κζντρο) και αρικμόσ αςκενϊν (δεξιά). 
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2.3.2. Ιαηξηθέο παξνρέο 

 

Σα πνζνζηά αλάγθεο ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ αλά εηδηθφηεηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1 θαη 

φπσο θαίλεηαη νη πην αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο ήηαλ ε νδνληηαηξηθή, ε θαξδηνινγία θαη ε 

παηδηαηξηθή. Κάλνληαο ηεζη ηζφηεηαο πνζνζηψλ δηαπηζηψλεηαη νξηαθά φηη ζηε 

θπζηνζεξαπεία θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία ππήξρε δηαθνξά ζηα πνζνζηά αλάγθεο ηαηξηθψλ 

επηζθέςεσλ αλάκεζα ζηα δπν θχια. πγθεθξηκέλα,ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, νη 

γπλαίθεο είραλ κεγαιχηεξε αλάγθε λα επηζθεθηνχλ θπζηνζεξαπεπηή θαη ςπρνζεξαπεπηή απφ 

φηη νη άληξεο. 

 

Πίνακασ  2-1: Ποςοςτά ανάγκθσ ιατρικϊν επιςκζψεων ανά ειδικότθτα και ανά φφλο και υπολογιςμόσ του p-value για 
τον ζλεγχο τθσ ιςότθτασ του ποςοςτοφ ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. 

 Φύιν  

Τπεξεζία Άλδξαο Γπλαίθα p-value 

Καξδηνινγία 128 (66,7%) 122 (63,9%) 0,6408 

Δλδνθξηλνινγία 25 (13%) 37 (19,4%) 0,1215 

Παηδηαηξηθή 89 (46,4%) 79 (41,4%) 0,378 

Φπζηνζεξαπεία 56 (29,2%) 74 (38,7%) 0,0613 

Φπρνζεξαπεία 59 (30,7%) 78 (40,8%) 0,0503 

Λνγνζεξαπεία 54 (28,1%) 54 (28,3%) 1 

Οξζνπηηθή 48 (25%) 63 (33%) 0,1075 

Οδνληηαηξηθή 143 (74,5%) 141 (73,8%) 0,9759 

 

Αθφκε, ε λνζειεία απαηηήζεθε απφ 53 άλδξεο θαη απφ 45 γπλαίθεο. Κάλνληαο ηεζη 

ηζφηεηαο πνζνζηψλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

πνζνζηά ησλ δπν θχισλ. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη 31.5% ελψ ησλ 

γπλαηθψλ 26.2% θαη ην αληίζηνηρν p-value είλαη 0.3289. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε λνζειεία 

απαηηήζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα θαη ζηα δπν θχια. 

Δπίζεο, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ λνζειείαο είλαη θαηά κέζν φξν 10.25, 

παξαηεξείηαη φηη ε λνζειεία ησλ αζζελψλ ζε λνζνθνκείν έγηλε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 2 

θνξέο. 

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξαηεξείηαη φηη ε ελδνθξηλνινγία (28,6%), ε ινγνζεξαπεία (17,6%), ε 

ςπρνζεξαπεία (16,8%), ε νξζνπηηθή (16,2%) θαη ε θπζηνζεξαπεία (13,8%) ήηαλ νη 

ζπρλφηεξεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε ήηαλ αδχλαηε. 
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Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππήξμε πξφζβαζε ήηαλ ε έιιεηςε 

ζπληαγνγξάθεζεο, ε απνπζία ή ε κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο, ν ππεξβνιηθφο 

ρξφλνο αλακνλήο θαη ηα ππεξβνιηθά πςειά πξνζσπηθά έμνδα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9. 

Πίνακασ  2-2: Επίπεδο πρόςβαςθσ ςε κάκε υπθρεςία 

 Δπίπεδν δπζθνιίαο πξόζβαζεο 

Τπεξεζία Πνιύ 

εύθνιε 
Δύθνιε Γύζθνιε 

Πνιύ 

δύζθνιε 
Αδύλαηε 

Καξδηνινγία 61 (24,6%) 149 (60,1%) 26 (10,5%) 1 (0,4%) 11 (4,4%) 

Δλδνθξηλνινγία 10 (15,9%) 27 (42,9%) 8 (12,7%) 0 18 (28,6%) 

Παηδηαηξηθή 70 (42,2%) 80 (48,2%) 10 (6%) 0 6 (3,6%) 

Φπζηνζεξαπεία 41 (31,5%) 53 (40,8%) 15 (11,5%) 3 (2,3%) 18 (13,8%) 

Φπρνζεξαπεία 28 (20,4%) 60 (43,8%) 20 (14,6%) 6 (4,4%) 23 (16,8%) 

Λνγνζεξαπεία 32 (29,6%) 28 (25,9%) 23 (21,3%) 6 (5,6%) 19 (17,6%) 

Οξζνπηηθή 27 (24,3%) 43 (38,7%) 20 (18%) 3 (2,7%) 18 (16,2%) 

Οδνληηαηξηθή 121 (42,5%) 130 (45,6%) 24 (8,4%) 5 (1,8%) 5 (1,8%) 
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χιμα  2.9: Κυκλικά διαγράμματα που παρουςιάηουν τουσ λόγουσ μθ πρόςβαςθσ ςε κάκε υπθρεςία. 

 

Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ θξίζεθε αλεπαξθήο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ζε πνζνζηφ 9,9%, 

γηα ηε ινγνζεξαπεία ζε πνζνζηφ 9,1% θαη γηα ηελ θπζηνζεξαπεία ζε πνζνζηφ 9,1%. 

(Πίλαθαο 2.3) 

Πίνακασ  2-3: Επάρκεια του αρικμοφ επιςκζψεων ςτον ιατρό. 

 Δπάξθεηα ηνπ αξηζκνύ επηζθέςεσλ ζηνλ ηαηξό 

Τπεξεζία Καιά 

πξνζαξκνζκέλνο 
Δπαξθήο Αλεπαξθήο 

Πνιύ 

αλεπαξθήο 

Γελ μέξσ/ 

Γελ απαληώ 

Καξδηνινγία 120 (51,5%) 102 (43,8%) 7 (3%%) 1 (0,4%) 3 (1,3%) 

Δλδνθξηλνινγία 20 (44,4%) 21 (46,7%) 4 (8,9%) - - 

Παηδηαηξηθή 93 (57,8%) 62 (38,5%) 5 (3,1%) 1 (0,6%) - 

Φπζηνζεξαπεία 51 (46,4%) 43 (39,1%) 10 (9,1%) 3 (2,7%) 3 (2,7%) 

Φπρνζεξαπεία 47 (42,3%) 45 (40,5%) 11 (9,9%) 4 (3,6%) 4 (3,6%) 

Λνγνζεξαπεία 44 (50%) 25 (28,4%) 8 (9,1%) 6 (6,8%) 5 (5,7%) 

Οξζνπηηθή 47 (51,6%) 36 (39,6%) 7 (7,7%) 1 (1,1%) - 

Οδνληηαηξηθή 166 (59,9%) 103 (37,2%) 4 (1,4%) 1 (0,4%) 3 (1,1%) 

 

Σα πξνζσπηθά έμνδα γηα ππεξεζίεο ζεσξήζεθαλ ππεξβνιηθά γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ζε 

πνζνζηφ 46,2%, γηα ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζε πνζνζηφ 24,8%, γηα ηε ινγνζεξαπεία ζε 
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πνζνζηφ 17,6%, γηα ηε θπζηνζεξαπεία ζε πνζνζηφ 17,4% θαη γηα ηελ ελδνθξηλνινγία ζε 

πνζνζηφ 16,7%.  Σα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.4. 

Όπσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2.10, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ 

θαξδηνιφγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λνζνθνκείν ζε πνζνζηφ 41,49%, ηνπ ελδνθξηλνιφγνπ ζε 

λνζνθνκείν ζε πνζνζηφ 60%, ηνπ παηδηάηξνπ ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζε πνζνζηφ 62,96%, ηνπ 

θπζηνζεξαπεπηή ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζε πνζνζηφ 64,15%, ηνπ ςπρνζεξαπεπηή ζε ηδησηηθφ 

ηαηξείν ζε πνζνζηφ 39,05%, ηνπ ινγνζεξαπεπηή ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζε πνζνζηφ 60,49%, ηνπ 

νθζαικηάηξνπ ζε ηδησηηθφ ηαηξείν ζε πνζνζηφ 64,44% θαη ηνπ νδνληηάηξνπ ζε ηδησηηθφ 

ηαηξείν ζε πνζνζηφ 63,72%. 

 

Πίνακασ  2-4: Γνϊμθ των ατόμων για το ποςό των προςωπικϊν εξόδων. 

 Γλώκε γηα ην πνζό ησλ 

πξνζσπηθώλ εμόδσλ 

Τπεξεζία Λνγηθό  Τπεξβνιηθό 

Καξδηνινγία 45 (91,8%) 4 (8,2%) 

Δλδνθξηλνινγία 5 (83,3%) 1 (16,7%) 

Παηδηαηξηθή 28 (84,8%) 5 (15,2%) 

Φπζηνζεξαπεία 19 (82,6%) 4 (17,4%) 

Φπρνζεξαπεία 14 (53,8%) 12 (46,2%) 

Λνγνζεξαπεία 14 (82,4%) 3 (17,6%) 

Οξζνπηηθή 10 (90,9%) 1 (9,1%) 

Οδνληηαηξηθή 76 (75,2%) 25 (24,8%) 
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Ζ πεξηνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε γλσκνδφηεζε δηέθεξε απφ ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ 

αζζελνχο ζε πνζνζηφ 27,3% ζηελ ελδνθξηλνινγία, ζε πνζνζηφ 22,9% ζηελ θαξδηνινγία θαη 

ζε πνζνζηφ 18,2% ζηελ νξζνπηηθή. (Πίλαθαο 2.5) 

χιμα  2.10: Κυκλικά διαγράμματα που παρουςιάηουν το μζροσ γνωμοδοτιςεων κάκε ειδικοφ ιατροφ.  
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Πίνακασ  2-5: Περιοχι γνωμοδότθςθσ. 

 Πεξηνρή γλσκνδόηεζεο 

Τπεξεζία Ίδηα πεξηνρή Άιιε πεξηνρή Άιιε ρώξα 

Καξδηνινγία 180 (76,3%) 54 (22,9%) 2 (0,8%) 

Δλδνθξηλνινγία 31 (70,5%) 12 (27,3%) 1 (2,3%) 

Παηδηαηξηθή 143 (92,9%) 9 (5,8%) 2 (1,3%) 

Φπζηνζεξαπεία 97 (91,5%) 9 (8,5%) - 

Φπρνζεξαπεία 95 (89,6%) 11 (10,4%) - 

Λνγνζεξαπεία 78 (92,9%) 6 (7,1%) - 

Οξζνπηηθή 72 (81,8%) 16 (18,2%) - 

Οδνληηαηξηθή 262 (94,2%) 14 (5%) 2 (0,7%) 

 

Ζ απφζηαζε έσο ηελ πεξηνρή πνπ έγηλε ε γλσκνδφηεζε θξίζεθε ππεξβνιηθή γηα ηελ 

νξζνπηηθή ζε πνζνζηφ 20,5% θαη γηα ηελ ινγνζεξαπεία ζε πνζνζηφ 11,6%. (Πίλαθαο 2.6) 

 

Πίνακασ  2-6: Γνϊμθ για τθν απόςταςθ ζωσ τθν περιοχι γνωμοδότθςθσ. 

 Γλώκε γηα ηελ απόζηαζε έσο ηελ 

πεξηνρή γλσκνδόηεζεο 

Τπεξεζία Λνγηθή Τπεξβνιηθή 

Καξδηνινγία 159 (89,3%) 19 (10,7%) 

Δλδνθξηλνινγία 26 (89,7%) 3 (10,3%) 

Παηδηαηξηθή 93 (96,9%) 3 (3,1%) 

Φπζηνζεξαπεία 50 (96,2%) 2 (3,8%) 

Φπρνζεξαπεία 55 (90,2%) 6 (9,8%) 

Λνγνζεξαπεία 38 (88,4%) 5 (11,6%) 

Οξζνπηηθή 35 (79,5%) 9 (20,5%) 

Οδνληηαηξηθή 136 (92,5%) 11 (7,5%) 

 

Ζ βνήζεηα ελφο επαγγεικαηία ζηε δηαδξνκή σο ηηο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαθέξζεθε 

γηα ηελ ςπρνζεξαπεία (17%), ηελ ινγνζεξαπεία (15,2%) θαη ηελ θπζηνζεξαπεία (14,8%). 

(Πίλαθαο 2.7) 
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Πίνακασ  2-7: υνοδεία κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ζωσ τθν περιοχι τθσ γνωμοδότθςθσ. 

 πλνδεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ έσο ηελ πεξηνρή ηεο 

γλσκνδόηεζεο 

Τπεξεζία 

Μόλνο 
Με 

ζπγγελή/θίιν 

Με βνήζεηα από 

επαγγεικαηία ή κε 

κεηαθνξηθό κέζν 

Μόλνο θαη Με 

βνήζεηα από 

επαγγεικαηία ή κε 

κεηαθνξηθό κέζν 

Καξδηνινγία 63 (28,9%) 144 (66,1%) 9 (4,1%) 2 (0,9%) 

Δλδνθξηλνινγία 14 (35%) 25 (62,5%) - 1 (2,5%) 

Παηδηαηξηθή 60 (43,2%) 74 (53,2%) 2 (1,4%) 3 (2,2%) 

Φπζηνζεξαπεία 37 (42%) 38 (43,2%) 13 (14,8%) - 

Φπρνζεξαπεία 37 (42%) 35 (39,8%) 15 (17%) 1 (1,1%) 

Λνγνζεξαπεία 31 (47%) 25 (37,9%) 10 (15,2%) - 

Οξζνπηηθή 28 (38,9%) 40 (55,6%) 4 (5,6%) - 

Οδνληηαηξηθή 70 (30%) 145 (62,2%) 17 (7,3%) 1 (0,4%) 

 

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ πξψηε επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ θξίζεθε πνιχο ζηελ 

ελδνθξηλνινγία (37,2%) θαη ζηελ θαξδηνινγία (27,5%). (Πίλαθαο 2.8) 

 

Πίνακασ  2-8: Χρόνοσ που μεςολάβθςε μζχρι τθν πρϊτθ επίςκεψθ ςτον ιατρό. 

 Υξόλνο πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ πξώηε επίζθεςε ζηνλ ηαηξό 

Τπεξεζία Πνιύ ιίγνο Λίγνο Πνιύο Πάξα πνιύο 

Καξδηνινγία 27 (11,6%) 134 (57,5%) 64 (27,5%) 8 (3,4%) 

Δλδνθξηλνινγία 2 (4,7%) 22 (51,2%) 16 (37,2%) 3 (7%) 

Παηδηαηξηθή 51 (32,5%) 87 (55,4%) 19 (12,1%) - 

Φπζηνζεξαπεία 33 (32%) 62 (60,2%) 7 (6,8%) 1 (1%) 

Φπρνζεξαπεία 21 (20,2%) 54 (51,9%) 22 (21,2%) 7 (6,7%) 

Λνγνζεξαπεία 22 (26,2%) 38 (45,2%) 18 (21,4%) 6 (7,1%) 

Οξζνπηηθή 14 (15,4%) 39 (42,9%) 30 (33%) 8 (8,8%) 

Οδνληηαηξηθή 53 (19,9%) 153 (57,3%) 50 (18,7%) 11 (4,1%) 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ είρε ηε γλψκε φηη νη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο αληαπνθξίζεθαλ πιήξσο ή κεξηθψο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Σν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηηο νρηψ ππεξεζίεο πνπ εξεπλήζεθαλ. 

Χζηφζν, αζζελείο αλέθεξαλ φηη ζην 8,1% ησλ πεξηπηψζεσλ νη ππεξεζίεο ινγνζεξαπείαο δελ 

αληαπνθξίζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ζην 4,7% δελ αληαπνθξίζεθαλ θαζφινπ. 

(Πίλαθαο 2.9) 
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Πίνακασ  2-9: Ανταπόκριςθ των επιςκζψεων ςτισ προςδοκίεσ των αςκενϊν. 

 Αληαπόθξηζε ησλ επηζθέςεσλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ 

Τπεξεζία Πιήξσο Μεξηθώο Όρη ηδηαίηεξα Καζόινπ 

Καξδηνινγία 173 (72,7%) 61 (25,6%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 

Δλδνθξηλνινγία 28 (65,1%) 11 (25,6%) 3 (7%) 1 (2,3%) 

Παηδηαηξηθή 102 (64,6%) 49 (31%) 7 (4,4%) - 

Φπζηνζεξαπεία 61 (57,5%) 41 (38,7%) 4 (3,8%) - 

Φπρνζεξαπεία 61 (56%) 43 (39,4%) 5 (4,6%) - 

Λνγνζεξαπεία 51 (59,3%) 24 (27,9%) 7 (8,1%) 4 (4,7%) 

Οξζνπηηθή 49 (54,4%) 34 (37,8%) 6 (6,7%) 1 (1,1%) 

Οδνληηαηξηθή 213 (77,5%) 58 (21,1%) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 

 

2.3.3. Κοινωνική υποςτήριξη 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.11 ε αλάγθε γηα ζπλάληεζε κε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ππήξμε 

ζε πνζνζηφ 27,72%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο άληξεο είλαη 28,8% θαη 26,7% γηα ηηο 

γπλαίθεο ελψ ν έιεγρνο ηζφηεηαο ησλ δχν πνζνζηψλ δίλεη p-value ίζν κε 0.7317, θάηη ην 

νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δχν πνζνζηά είλαη ίδηα θαη επνκέλσο δηαπηζηψλεηαη 

φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ δπν θχισλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε αλάγθε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ππήξμε ζε παξφκνηα επίπεδα θαη ζηα δπν θχια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 28,42% ζπλάληεζε πνιχ εχθνια έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ελψ κφλν ην 4,21% δελ είρε 

πξφζβαζε φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.12.  

χιμα  2.11: Κυκλικό διάγραμμα που παρουςιάηει τθν ανάγκθ για ςυνάντθςθ με κοινωνικό λειτουργό. 
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χιμα  2.12: Κυκλικό διάγραμμα που παρουςιάηει τθν ευκολία ςυνάντθςθσ ενόσ κοινωνικοφ λειτουργοφ. 

 

Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθε ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ήηαλ ζε πνζνζηφ 53,3% ε θνηλσληθή 

κέξηκλα (δηνηθεηηθή). Δπίζεο νη ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζε πνζνζηφ 66,7% ζην γξαθείν ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. (ρήκα 2.13) 

Οη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ αληαπνθξίζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζε θαιφ βαζκφ απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. ε θαιφ βαζκφ αληαπνθξίζεθε ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε θνηλσληθά, 

λνκηθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ζε πνζνζηφ 40,4%, ε παξαπνκπή ζε άιιεο ππεξεζίεο  

αληαπνθξίζεθε ζε πνζνζηφ 28,7%, ε βνήζεηα κε ζπκπιήξσζε νηθνλνκηθψλ εληχπσλ 

αληαπνθξίζεθε ζε πνζνζηφ 24,72%, ε ππνζηήξημε γηα θνηλσληθή έληαμε ζε πνζνζηφ 34,8% 

θαη ε βνήζεηα κε εηδηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε πνζνζηφ 11,8%. (ρήκα 2.14) 

 

χιμα  2.13: Φορζασ ςτον οποίο ανικει ο κοινωνικόσ λειτουργόσ (αριςτερά) και περιοχι ςυνάντθςθσ με τον κοινωνικό 
λειτουργό (δεξιά) 
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Χζηφζν, δελ αληαπνθξίζεθαλ θαζφινπ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε εμεηδηθεπκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ζε πνζνζηφ 16,9%, ε ππνζηήξημε γηα εχξεζε 

πξνζσπηθήο βνήζεηαο ζε πνζνζηφ 16,3% θαη ηέινο, ε βνήζεηα κε εηδηθή νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ζε πνζνζηφ 11,8%. (ρήκα 2.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
χιμα  2.14: Ανταπόκριςθ του κοινωνικοφ λειτουργοφ ςτισ προςδοκίεσ των αςκενϊν. 
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2.3.4. Ρατςιςμόσ και απόρριψη 

 

Δίλαη απιφ λα παξαηεξεζεί πσο ην 9,11% ησλ αζζελψλ απνξξίθζεθαλ απφ επαγγεικαηίεο 

ηεο πγείαο κε αληίζηνηρα πνζνζηά 7,89% γηα ηνπο άλδξεο θαη 10% γηα ηηο γπλαίθεο. (ρήκα 

2.15) 

 

χιμα  2.15: Απόρριψθ των αςκενϊν (ανά φφλο αριςτερά) και ςυνολικά (δεξιά). 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζην ρήκα 2.16, ε θπξηφηεξε αηηία απφξξηςεο αζζελψλ απφ 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο είλαη ε απξνζπκία ηνπ επαγγεικαηία εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο αζζέλεηαο ζε πνζνζηφ 44,12%. 

 

 

χιμα  2.16: Αιτίεσ απόρριψθσ αςκενϊν. 
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2.3.5. Δπηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη απφ ην ρήκα 2.17 φηη ην 7,35% ησλ αζζελψλ αλαγθάζηεθε 

λα κεηαθνκίζεη εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο θαη φηη ην 14,29% ησλ αηφκσλ είραλ κέζν κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 630 επξψ. 

 

 

χιμα  2.17: Ανάγκθ μετακόμιςθσ λόγω τθσ αςκζνειασ με βάςθ το μζςο οικογενειακό ειςόδθμα (αριςτερά) και 
ςυνολικά (δεξιά). 

 

ην ρήκα 2.18 θαίλεηαη πσο νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη αζζελείο 

αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθνκίζνπλ ήηαλ γηα λα δηακείλνπλ ζε έλα θαηαιιειφηεξν ζπίηη ζε 

πνζνζηφ 29,17%, γηα λα δηακείλνπλ ζε έλα θαηαιιειφηεξν θέληξν πεξίζαιςεο ζε πνζνζηφ 

29,17% θαη γηα λα είλαη πην θνληά ζε εηδηθνχο ζηε λφζν πάιη ζε πνζνζηφ 29,17%. 
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χιμα  2.18: Αιτίεσ μετακόμιςθσ αςκενϊν. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο αζζέλεηαο, θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλαγθάζηεθε 

λα εξγάδεηαη ιηγφηεξν ή λα ζηακαηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε πνζνζηφ 

61,74%. πγθεθξηκέλα, ην 97,27% πνπ αλαγθάζηεθε λα εξγάδεηαη ιηγφηεξν ή λα ζηακαηήζεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ήηαλ γηα λα θξνληίζεη θάπνηνλ ζπγγελή. (ρήκα 2.19) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Προςδοκίεσ των αςθενών 

 

Βαζηθή απνζηνιή ελφο θέληξνπ πνπ εηδηθεχεηαη ζε κηα ζπάληα λφζν είλαη λα δηαζθαιίζεη 

ηε δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ πξνζθέξνληαο, ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο, 

γλσκνδνηήζεηο ζε πνιινχο ηνκείο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο, εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη γελεηηθή 

χιμα  2.19: Κυκλικά διαγράμματα που παρουςιάηουν το ποςοςτό των ατόμων που αναγκάςτθκαν να ςταματιςουν να 
εργάηονται ι να εργάηονται λιγότερο (αριςτερά) και το ποςοςτό των ατόμων που αναγκάςτθκαν να ςταματιςουν τθν 
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα ι να εργάηονται  λιγότερο για να φροντίςουν κάποιον ςυγγενι. 



53 

 

ζπκβνπιεπηηθή. Οη αζζελείο ζεψξεζαλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

παξαζρεζνχλ ζε έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν σο ηηο ηέζζεξηο πην νπζηψδεηο φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 2.10 θαη ζηνλ Πίλαθα 2.11: 

 πληνληζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ αζζελνχο κεηαμχ φισλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ηνλ θξνληίδνπλ ζην εμεηδηθεπκέλν θέληξν (πνζνζηφ 

ζεκαληηθφηεηαο 66,7%). 

 Δλεκέξσζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη θαζνδήγεζή ηνπο πξνο 

ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ην ζρνιείν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ή ηελ 

επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε (πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο 65,3%). 

 Γηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, 

θάλνληαο πην νκαιή ηε κεηάβαζε απφ ηελ παηδηαηξηθή ζηελ ηαηξηθή ελειίθσλ θαη απφ 

απηήλ ζηε γεξηαηξηθή (πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο 62,8%). 

 Καηάξηηζε πιηθνχ γηα δαζθάινπο, εξγνδφηεο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη ην γεληθφηεξν θνηλφ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο (πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο 

60%). 

 

Πίνακασ  2-10: υντονιςμόσ τθσ κατανομισ των ιατρικϊν πλθροφοριϊν του αςκενοφσ (αριςτερά) και ενθμζρωςθ των 
αςκενϊν ςχετικά με τα δικαιϊματά τουσ και κακοδιγθςι τουσ προσ τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ (δεξιά) 

 

 

 

 

 

  

 Valid 

Percent 

Valid of no use 0,5 

of little use 0,8 

useful 29,0 

essential 66,7 

no opinion 3,0 

Missing 16 

Total 372 

 Valid 

Percent 

Valid of little use 0,8 

useful 32,3 

essential 65,3 

no opinion 1,6 

Missing 16 

Total 372 
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Πίνακασ  2-11: Διευκόλυνςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν ςε διάφορα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ (αριςτερά) και 
κατάρτιςθ υλικοφ για δαςκάλουσ, εργοδότεσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και το γενικότερο κοινό. 

 

 

Δπίζεο, νη αζζελείο αμηνιφγεζαλ ηηο παξαθάησ δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζαλή 

πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ σο ηηο ηξεηο πην ζεκαληηθέο φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

2.12: 

 Έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε νξγαλψζεηο αζζελψλ γηα λα 

σθειείηαη απφ ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ (πνζνζηφ ζπκθσλίαο 80,2%). 

 Οη ζπάληεο αζζέλεηεο δελ είλαη γλσζηέο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

πγείαο θαη γηα απηφ είλαη θαιχηεξν νη αζζελείο λα απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

θέληξα γηα εμέηαζε θαη εηδηθφηεξε πεξίζαιςε (πνζνζηφ ζπκθσλίαο 49,9%). 

  Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη ε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, έλα 

εμεηδηθεπκέλν θέληξν ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί πςειφ αξηζκφ αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε λφζν (πνζνζηφ ζπκθσλίαο 46,9%). 

 
Πίνακασ  2-12: υνεργαςία εξειδικευμζνου κζντρου με οργανϊςεισ αςκενϊν (αριςτερά), απεφκυνςθ ςε εξειδικευμζνα 
κζντρα για εξζταςθ και ειδικότερθ περίκαλψθ (δεξιά) και παρακολοφκθςθ από το εξειδικευμζνο κζντρο ενόσ υψθλοφ 
αρικμοφ αςκενϊν (κάτω). 

 

 

 
Valid Percent 

Valid of no use 0,5 

of little use 1,3 

useful 32,4 

essential 62,8 

no opinion 2,9 

Missing 14 

Total 374 

 
Valid Percent 

Valid of little use 1,1 

useful 36,3 

essential 60,0 

no opinion 2,7 

Missing 13 

Total 375 

 Valid Percent 

Valid strongly disagree 2,4 

partially disagree 10,8 

partially agree 33,4 

strongly agree 46,9 

no opinion 6,5 

Missing 17 

Total 371 

 Valid Percent 

Valid strongly disagree 0,3 

partially disagree 0,5 

partially agree 16,3 

strongly agree 80,2 

no opinion 2,7 

Missing 14 

Total 374 
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2.4. Γηαηύπσζε κεδεληθώλ ππνζέζεσλ θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθώλ ειέγρσλ. 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα γίλεη ρξήζε ηνπ X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο. Ζ κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα λα εθηηκήζνπκε αλ δχν ή πεξηζζφηεξα δείγκαηα ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ δεδνκέλα ζπρλνηήησλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Με άιια ιφγηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε πηλάθσλ δηαζηαχξσζεο ή ζπλάθεηαο κε βάζε δχν 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο.  

Γεληθά ε κεδεληθή ππφζεζε ζε έλα πίλαθα δηαζηαχξσζεο κε r γξακκέο θαη c ζηήιεο είλαη 

φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «γξακκή» θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζηήιε». Γηα λα 

ην ειέγμνπκε απηφ ζπγθξίλνπκε ηηο παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο (Π) θάζε θειηνχ κε ηηο 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο (Α) πνπ ππνινγίδνληαη ππφ ηε κεδεληθή ππφζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλακελφκελε ηηκή θάζε θειηνχ εθφζνλ ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε δίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε  

 

φπνπ RT είλαη ην ζχλνιν ηεο γξακκήο πνπ αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν θειί, CT ην ζχλνιν 

ηεο ζηήιεο πνπ αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν θειί θαη Ν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

(Δπαγγειάξαο, 2011). 

 Valid Percent 

Valid strongly disagree 1,6 

partially disagree 9,5 

partially agree 35,0 

strongly agree 49,9 

no opinion 4,1 

Missing 19 

Total 369 
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Γηα λα ειέγμνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζπλάξηεζεο X
2
 πνπ ζπγθξίλεη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξεζέλησλ ζπρλνηήησλ κε ην ζχλνιν ησλ 

αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ, σο εμήο: 

 

κε ηελ άζξνηζε λα γίλεηαη γηα φια ηα r c θειηά. Ο αξηζκφο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο δίλεηαη 

απφ ηνλ ηχπν df=(r-1)(c-1) (Δπαγγειάξαο, 2011). 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ αζπκπησηηθή θαηαλνκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηφηε δίλεηαη θαη ε πξνζνκνησκέλε ηηκή ηνπ 

Monte Carlo p-value. Όηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα κφλν ππεξεζία ηφηε ε 

ηηκή ηνπ MC p-value δίλεηαη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα, ελψ φπνπ απηφ ζπκβαίλεη γηα αξθεηέο 

ππεξεζίεο ηφηε δίλεηαη νιφθιεξε ζηήιε κε ηηο ηηκέο απηέο. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη νη πίλαθεο δεδνκέλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ ηα X
2
 

ηεζη αλεμαξηεζίαο ηεο ελφηεηαο απηήο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 

Έηζη ινηπφλ ζα ειεγρζεί κε ην X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο πνηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ 

αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ ηαηξφ. ηνλ Πίλαθα 2.13 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ ηαηξφ 

(κεηαβιεηέο Σ_consultation-SEXE) εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ αζζελνχο. Σν αζπκπησηηθφ 

p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηνζεξαπείαο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή θαη ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ 

αζζελνχο. Σν ίδην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη απφ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ην odds 

ratio πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηε κνλάδα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

ππάξρεη εμάξηεζε ζην θχιν θαη ζηελ αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή θαη ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή. ην ζεκείν απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη ν έιεγρνο πνζνζηψλ πνπ έγηλε ζηελ 

παξάγξαθν 2.3.2. (Πίλαθαο 2.13) 
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Πίνακασ  2-13: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και φφλου. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

 p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

Odds ratio 

Value 95% 

Confidence 

Interval 

Lower Upper 

(α) Καξδηνινγία 0,329 0,566 1 0,884 0,580 1,347 

(β) Δλδνθξηλνινγία 2,846 0,092 1 1,605 0,924 2,789 

(γ) Παηδηαηξηθή 0,969 0,325 1 0,816 0,545 1,223 

(δ) Φσζηοζεραπεία 3,917 0,048 1 1,536 1,003 2,352 

(ε) Ψστοζεραπεία 4,258 0,039 1 1,556 1,021 2,371 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 0,001 0,974 1 1,007 0,645 1,572 

(δ) Οξζνπηηθή 2,966 0,085 1 1,477 0,947 2,303 

(ε) Οδνληηαηξηθή 0,022 0,883 1 0,966 0,612 1,527 

 

 

ηνλ Πίλαθα 2.14 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηέο Τ_consultation-ACTIV1). Σν 

αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ελψ ζηηο ππφινηπεο, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παηδηαηξηθήο, ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηεο ινγνζεξαπείαο θαη ηεο νξζνπηηθήο είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ 

παηδίαηξν, ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή, ζηνλ ινγνζεξαπεπηή θαη ζηνλ νθζαικίαηξν εμαξηάηαη απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ. 

 
Πίνακασ  2-14: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και δραςτθριότθτασ του αςκενοφσ ι των γονζων. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 6,135 0,189 4 

(β) Δλδνθξηλνινγία 0,438 0,979 4 

(γ) Παηδηαηρηθή 27,204 0,000 4 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 2,610 0,625 4 

(ε) Ψστοζεραπεία 10,934 0,027 4 

(ζη) Λογοζεραπεία 10,503 0,033 4 

(δ) Ορζοπηηθή 14,054 0,007 4 

(ε) Οδνληηαηξηθή 5,542 0,236 4 

 

 

ηνλ Πίλαθα 2.15 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ην κέζν 

κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (κεηαβιεηέο Τ_consultation-RESSOUR). Σν αζπκπησηηθφ p-

value, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

θπζηνζεξαπείαο πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη 
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πσο κφλν ε αλάγθε επίζθεςεο ζε θπζηνζεξαπεπηή εμαξηάηαη απφ ην κέζν κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

 

Πίνακασ  2-15: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και μζςου μθνιαίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 0,576 0,902 3 

(β) Δλδνθξηλνινγία 1,422 0,7 3 

(γ) Παηδηαηξηθή 0,946 0,814 3 

(δ) Φσζηοζεραπεία 10,170 0,017 3 

(ε) Φπρνζεξαπεία 3,898 0,273 3 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 6,486 0,09 3 

(δ) Οξζνπηηθή 0,682 0,877 3 

(ε) Οδνληηαηξηθή 2,776 0,427 3 

 

ηνλ Πίλαθα 2.16 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ην 

αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ νηθνγέλεηα (κεηαβιεηέο Τ_consultation-NIVEAU). Σν 

αζπκπησηηθφ p-value, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε 

ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

θαξδηνινγίαο πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη 

πσο κφλν ε αλάγθε επίζθεςεο ζε θαξδηνιφγν εμαξηάηαη απφ ην αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

Πίνακασ  2-16: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και ανϊτερου μορφωτικοφ επιπζδου. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 7,360 0,025 2 

(β) Δλδνθξηλνινγία 1,702 0,427 2 

(γ) Παηδηαηξηθή 1,173 0,556 2 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 3,196 0,202 2 

(ε) Φπρνζεξαπεία 0,656 0,720 2 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 2,116 0,347 2 

(δ) Οξζνπηηθή 0,778 0,678 2 

(ε) Οδνληηαηξηθή 0,109 0,947 2 

 

ηνλ Πίλαθα 2.17 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο Τ_consultation-COUNTRY). Σν αζπκπησηηθφ p-value, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο νξζνπηηθήο πνπ είλαη κεγαιχηεξν. Άξα, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάγθε επίζθεςεο ζε νθζαικίαηξν δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο εμαξηάηαη. 
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Πίνακασ  2-17: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και χϊρασ καταγωγισ του αςκενοφσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 32,531 0,000 8 

(β) Ελδοθρηλοιογία
*
 20,324 0,009 8 

(γ) Παηδηαηρηθή 41,318 0,000 8 

(δ) Φσζηοζεραπεία 30,198 0,000 8 

(ε) Ψστοζεραπεία 62,902 0,000 8 

(ζη) Λογοζεραπεία 37,609 0,000 8 

(δ) Οξζνπηηθή 10,870 0,209 8 

(ε) Οδοληηαηρηθή 25,811 0,001 8 
*Μ.C. p-value=0,011 

 

ηνλ Πίλαθα 2.18 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο Τ_consultation-AGEMAL_CAT). Σν αζπκπησηηθφ p-

value, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο νδνληηαηξηθήο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξν. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάγθε επίζθεςεο ζε νδνληίαηξν δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο εμαξηάηαη. 

 

Πίνακασ  2-18: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και θλικίασ αςκενοφσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 23,151 0,000 2 

(β) Ελδοθρηλοιογία 7,193 0,027 2 

(γ) Παηδηαηρηθή 84,710 0,000 2 

(δ) Φσζηοζεραπεία 6,998 0,030 2 

(ε) Ψστοζεραπεία 9,669 0,008 2 

(ζη) Λογοζεραπεία 35,846 0,000 2 

(δ) Ορζοπηηθή 16,692 0,000 2 

(ε) Οδνληηαηξηθή 0,215 0,898 2 

 

ηνλ Πίλαθα 2.19 θαίλεηαη αλ ε αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο (κεηαβιεηέο Τ_consultation-AGEDIAG_CAT). Σν 

αζπκπησηηθφ p-value, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαξδηνινγίαο, ηεο παηδηαηξηθήο, ηεο ινγνζεξαπείαο 

θαη ηεο νξζνπηηθήο. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάγθε επίζθεςεο ζε θαξδηνιφγν, ζε 

παηδίαηξν, ζε ινγνζεξαπεπηή θαη ζε νθζαικίαηξν εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο. 
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Πίνακασ 2-19: χζςθ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςτον ιατρό και θλικίασ διάγνωςθσ τθσ αςκζνειασ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 15,728 0,000 2 

(β) Δλδνθξηλνινγία 2,248 0,325 2 

(γ) Παηδηαηρηθή 16,894 0,000 2 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 0,639 0,726 2 

(ε) Φπρνζεξαπεία 3,253 0,197 2 

(ζη) Λογοζεραπεία 7,485 0,024 2 

(δ) Ορζοπηηθή 9,867 0,007 2 

(ε) Οδνληηαηξηθή 0,349 0,840 2 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα ειεγρζεί κε X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο απφ πνηεο κεηαβιεηέο  εμαξηάηαη ε 

πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. ηνλ Πίλαθα 2.20 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε 

ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-

SEXE). Σν αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε 

πξφζβαζε ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ αζζελνχο. 

 

Πίνακασ  2-20: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και φφλου. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-value Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 4,225 0,376 4 

(β) Δλδνθξηλνινγία 0,895 0,827 3 

(γ) Παηδηαηξηθή 6,918 0,075 3 

(δ) Φσζηοζεραπεία 11,879 0,018 4 

(ε) Φπρνζεξαπεία 5,801 0,214 4 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 2,134 0,711 4 

(δ) Οξζνπηηθή 1,244 0,871 4 

(ε) Οδνληηαηξηθή* 3,017 0,555 4 

*Μ.C. p-value=0,555 

 

ηνλ Πίλαθα 2.21 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-ΖΑΒΗΣΑΣ). Να παξαηεξεζεί φηη 

επεηδή ππάξρνπλ αξθεηέο ηηκέο πνπ δελ έρνπλ απαληεζεί ζην εξσηεκαηνιφγην, δίλεηαη θ ην 

Monte Carlo p-value. Σν αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε 

ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

ελδνθξηλνινγίαο θαη ηεο ινγνζεξαπείαο πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε πξφζβαζε ζηνλ ελδνθξηλνιφγν θαη ζηνλ ινγνζεξαπεπηή 

εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο. 
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Πίνακασ  2-21: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και περιοχισ κατοικίασ του αςκενοφσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 8,138 0,520 0,526 9 

(β) Ελδοθρηλοιογία 18,157 0,033 0,032 9 

(γ) Παηδηαηξηθή 9,294 0,411 0,408 9 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 6,604 0,883 0,902 12 

(ε) Φπρνζεξαπεία 12,937 0,374 0,380 12 

(ζη) Λογοζεραπεία 23,703 0,022 0,023 12 

(δ) Οξζνπηηθή 8,599 0,737 0,753 12 

(ε) Οδνληηαηξηθή 11,919 0,452 0,436 12 

 

ηνλ Πίλαθα 2.22 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-ACTIV1). Σν 

αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θαξδηνινγίαο πνπ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε πξφζβαζε 

ζηνλ θαξδηνιφγν εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ. 

 

Πίνακασ  2-22: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτασ του αςκενοφσ ι των γονζων. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 25,202 0,014 0,032 12 

(β) Δλδνθξηλνινγία 15,331 0,224 0,209 12 

(γ) Παηδηαηξηθή 3,103 0,995 0,999 12 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 9,714 0,881 0,834 16 

(ε) Φπρνζεξαπεία 23,418 0,103 0,121 16 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 11,786 0,759 0,768 16 

(δ) Οξζνπηηθή 18,956 0,271 0,205 16 

(ε) Οδνληηαηξηθή 16,793 0,399 0,371 16 

 

ηνλ Πίλαθα 2.23 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ην 

αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ νηθνγέλεηα (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-NIVEAU). Πάιη 

δίλεηαη ζε κία ζηήιε ην Monte Carlo p-value. Σν αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ηεο θαξδηνινγίαο πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε πξφζβαζε ζηνλ θαξδηνιφγν εμαξηάηαη απφ ην αλψηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ νηθνγέλεηα. 
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Πίνακασ  2-23: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και ανϊτερου μορφωτικοφ επιπζδου. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 16,034 0,042 0,058 8 

(β) Δλδνθξηλνινγία 0,148 0,985 0,999 3 

(γ) Παηδηαηξηθή 5,415 0,492 0,336 6 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 5,139 0,273 0,275 4 

(ε) Φπρνζεξαπεία 5,182 0,738 0,714 8 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 5,524 0,238 0,243 4 

(δ) Οξζνπηηθή 4,720 0,787 0,762 8 

(ε) Οδνληηαηξηθή 5,040 0,753 0,640 8 

 

ηνλ Πίλαθα 2.24 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-COUNTRY). Καη πάιη 

παξνπζηάδεηαη ην Monte Carlo p-value. Σν αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν 

απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο θαξδηνινγίαο θαη ηεο παηδηαηξηθήο πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε πξφζβαζε ζηνλ θαξδηνιφγν θαη ζηνλ 

παηδίαηξν εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο. 

 

Πίνακασ  2-24: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και χϊρασ καταγωγισ του αςκενοφσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καρδηοιογία 62,339 0,001 0,025 32 

(β) Δλδνθξηλνινγία 15,726 0,785 0,828 21 

(γ) Παηδηαηρηθή 62,138 0,000 0,002 24 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 37,742 0,223 0,230 32 

(ε) Φπρνζεξαπεία 23,669 0,856 0,856 32 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 31,980 0,127 0,119 24 

(δ) Οξζνπηηθή 26,627 0,539 0,511 28 

(ε) Οδνληηαηξηθή 38,172 0,209 0,190 32 

 

 

ηνλ Πίλαθα 2.25 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-AGEMAL_CAT). Σν αζπκπησηηθφ p-value 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παηδηαηξηθήο πνπ είλαη κηθξφηεξν. Άξα, 

δηαπηζηψλεηαη πσο κφλν ε πξφζβαζε ζηνλ παηδίαηξν εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο. 
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Πίνακασ  2-25: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και θλικίασ του αςκενοφσ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 4,785 0,780 0,664 8 

(β) Δλδνθξηλνινγία 3,158 0,368 0,411 3 

(γ) Παηδηαηρηθή 18,059 0,000 0,004 3 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 2,872 0,942 0,929 8 

(ε) Φπρνζεξαπεία 3,885 0,867 0,848 8 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 10,468 0,234 0,246 8 

(δ) Οξζνπηηθή 2,949 0,566 0,561 4 

(ε) Οδνληηαηξηθή 10,573 0,227 0,220 8 

 

ηνλ Πίλαθα 2.26 θαίλεηαη αλ ε πξφζβαζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο (κεηαβιεηέο ACCESS_Τ-AGEDIAG_CAT). Σν 

αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ νπνηνδήπνηε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παηδηαηξηθήο πνπ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%.  Άξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ε ειηθία δηάγλσζεο 

ηεο αζζέλεηαο επεξεάδεη κφλν ηελ πξφζβαζε ζηνλ παηδίαηξν. 

 
Πίνακασ  2-26: χζςθ πρόςβαςθσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ και θλικίασ διάγνωςθσ τθσ αςκζνειασ. 

Τπεξεζία ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Καξδηνινγία 4,118 0,846 0,664 8 

(β) Δλδνθξηλνινγία 1,154 0,764 0,852 3 

(γ) Παηδηαηρηθή 28,446 0,000 0,014 6 

(δ) Φπζηνζεξαπεία 4,785 0,780 0,732 8 

(ε) Φπρνζεξαπεία 5,098 0,747 0,709 8 

(ζη) Λνγνζεξαπεία 7,125 0,523 0,474 8 

(δ) Οξζνπηηθή 2,575 0,631 0,560 4 

(ε) Οδνληηαηξηθή 3,917 0,865 0,790 8 

 

Αθνινχζσο, θάλνληαο X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.27, φηη ε αλάγθε επίζθεςεο ζε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (κεηαβιεηή ASSIST) 

εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηή ACTIV1), απφ 

ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή COUNTRY) θαη απφ ηελ απφξξηςε ησλ 

αζζελψλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο (κεηαβιεηή REJET) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. Δπίζεο, νξηαθά εμαξηάηαη απφ ην επάγγεικα ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηή 

ACTIV2) θαη απφ ην κέζν κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (κεηαβιεηή RESSOUR). 
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Πίνακασ  2-27: χζςεισ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςε κοινωνικό λειτουργό με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Αλάγθε επίζθεςεο ζε θνηλσληθό ιεηηνπξγό 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό p-

value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

αζζελνύο ή ησλ γνλέσλ 

14,104 0,007 4 

(β) Δπάγγεικα ηνπ 

αζζελνύο ή ησλ γνλέσλ 

12,177 0,058 6 

(γ) Απόξξηςε ησλ αζζελώλ 

από επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο 

8,664 0,003 1 

(δ) Μέζν κεληαίν 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

7,200 0,066 3 

(ε) Υώξα θαηαγσγήο ηνπ 

αζζελνύο 

52,112 0,000 8 

 

Με ρξήζε ηνπ θάλνληαο X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.28, φηη ε πξφζβαζε ζηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (κεηαβιεηή Q11_1) εμαξηάηαη απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηήACTIV1) θαη απφ ηελ απφξξηςε 

ησλ αζζελψλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο (κεηαβιεηή REJET) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. Δπίζεο, νξηαθά εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή 

COUNTRY). 

 

Πίνακασ  2-28: χζςθ πρόςβαςθσ ςτον κοινωνικό λειτουργό με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Πξόζβαζε ζηνλ θνηλσληθό ιεηηνπξγό 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αζζελνύο ή 

ησλ γνλέσλ 

49,425 0,000 0,001 16 

(β) Απόξξηςε ησλ 

αζζελώλ από 

επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο 

11,796 0,019 0,029 4 

(γ) Υώξα 

θαηαγσγήο ηνπ 

αζζελνύο 

40,746 0,057 0,093 28 

 



65 

 

Δπίζεο, κε ρξήζε ηνπ X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο, δηαπηζηψλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.29, φηη ν αξηζκφο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είρε αλάγθε ν αζζελήο (κεηαβιεηή 

num_cons_cat) εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηή 

ACTIV1), απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή COUNTRY), απφ ηελ ειηθία 

ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή AGEMAL_CAT), απφ ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο 

(κεηαβιεηή AGEDIAG_CAT) θαη απφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ ελδνθξηλνιφγν, ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή, ζηνλ ςπρίαηξν, ζηνλ νθζαικίαηξν θαη ζηνλ νδνληίαηξν (κεηαβιεηέο 

ACCESS_endocrinology, ACCESS_physiotherapy, ACCESS_psychotherapy, 

ACCESS_orthoptics, ACCESS_dentistry) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην 

αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Πίνακασ  2-29: χζςθ αρικμοφ ιατρικϊν υπθρεςιϊν που είχε ανάγκθ ο αςκενισ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Αξηζκόο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αζζελνύο ή 

ησλ γνλέσλ 

23,674 0,003 0,003 8 

(β) Υώξα 

θαηαγσγήο ηνπ 

αζζελνύο 

55,730 0,000 0,000 16 

(γ) Ηιηθία ηνπ 

αζζελνύο  

58,588 0,000 0,000 4 

(δ) Ηιηθία 

δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο 

14,799 0,005 0,005 4 

(ε) Πξόζβαζε ζηνλ 

ελδνθξηλνιόγν 

19,464 0,003 0,001 6 

(ζη) Πξόζβαζε 

ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

23,720 0,003 0,003 8 

(δ) Πξόζβαζε ζηνλ 

ςπρίαηξν 

41,413 0,000 0,000 8 

(ε) Πξόζβαζε 

ζηνλ νθζαικίαηξν 

22,093 0,005 0,008 8 

(ζ) Πξόζβαζε ζηνλ 

νδνληίαηξν 

28,473 0,000 0,000 8 
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Κάλνληαο X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2.30, φηη ε 

αλάγθε λνζειείαο (κεηαβιεηή HOSPI) εμαξηάηαη απφ ηελ αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ 

θαξδηνιφγν, ζηνλ παηδίαηξν, ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή, ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή θαη ζηνλ 

ινγνζεξαπεπηή (κεηαβιεηέο cardiology_consultation, paediatrics_consultation, 

physiotherapy_consultation, psychotherapy_consultation, speechtherapy_consultation) θαζψο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Πίνακασ  2-30: χζςθ ανάγκθσ νοςθλείασ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Aλάγθε λνζειείαο 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

θαξδηνιόγν 

9,067 0,003 1 

(β) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

παηδίαηξν 

6,389 0,011 1 

(γ) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

7,210 0,007 1 

(δ) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή 

11,778 0,001 1 

(ε) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

ινγνζεξαπεπηή 

7,578 0,006 1 

 

Υξεζηκνπνηψληαο μαλά ην X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.31, φηη ε απφξξηςε ησλ αζζελψλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο (κεηαβιεηή REJET) 

εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηή ACTIV1) θαη απφ 

ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή COUNTRY) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.  
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Πίνακασ  2-31: χζςθ απόρριψθσ των αςκενϊν από επαγγελματίεσ τθσ υγείασ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Απόξξηςε ησλ αζζελώλ από επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αζζελνύο ή 

ησλ γνλέσλ 

16,402 0,003 0,007 4 

(β) Υώξα 

θαηαγσγήο ηνπ 

αζζελνύο 

21,961 0,005 0,015 8 

 

Υξεζηκνπνηψληαο μαλά X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.32, φηη ε αλάγθε κεηαθφκηζεο (κεηαβιεηή DEMENAG) εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή COUNTRY), απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ είραλ αλάγθε νη αζζελείο (κεηαβιεηή num_cons_cat), απφ ηελ αλάγθε επίζθεςεο ζε 

ελδνθξηλνιφγν (κεηαβιεηή endocrinology_consultation), απφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ θαξδηνιφγν 

(κεηαβιεηή ACCESS_cardiology), ηελ πξφζβαζε ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή (κεηαβιεηή 

ACCESS_physiotherapy) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-

value είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Οξηαθά εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξφζβαζε ζηνλ νθζαικίαηξν (κεηαβιεηή ACCESS_orthoptics) θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ 

αζζελνχο (κεηαβιεηή AGEMAL_CAT). 

 

Πίνακασ  2-32: χζςθ ανάγκθσ μετακόμιςθσ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Αλάγθε κεηαθόκηζεο εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Υώξα θαηαγσγήο 

ηνπ αζζελνύο 

31,501 0,000 0,002 8 

(β) Αξηζκόο ηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ 

11,074 0,004 0,006 2 

(γ) Αλάγθε επίζθεςεο 

ζε ελδνθξηλνιόγν 

12,175 0,000 0,002 1 

(δ) Πξόζβαζε ζηνλ 

θαξδηνιόγν 

13,170 0,010 0,037 4 

(ε) Πξόζβαζε ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

9,894 0,042 0,041 4 

(ζη) Πξόζβαζε ζηνλ 

νθζαικίαηξν 

8,954 0,062 0,064 4 

(δ) Ηιηθία ηνπ 

αζζελνύο 

5,938 0,051 0,055 2 
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Κάλνληαο ρξήζε ηνπ X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.33, φηη ε ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο (κεηαβιεηή AGEDIAG_CAT) εμαξηάηαη 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (κεηαβιεηή ACTIV1), απφ ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ αζζελνχο (κεηαβιεηή COUNTRY), απφ ηε πξφζβαζε ζηνλ παηδίαηξν 

(κεηαβιεηή ACCESS_paediatrics) θαη απφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ 

(κεηαβιεηή Q11_1) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Πίνακασ  2-33: χζςθ θλικίασ διάγνωςθσ τθσ αςκζνειασ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Ηιηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Monte Carlo 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αζζελνύο ή 

ησλ γνλέσλ 

46,663 0,000 0,000 8 

(β) Υώξα 

θαηαγσγήο ηνπ 

αζζελνύο 

32,269 0,009 0,044 16 

(γ) Πξόζβαζε 

ζηνλ παηδίαηξν 

28,446 0,000 0,014 6 

(δ) Πξόζβαζε 

ζηνλ θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό 

18,899 0,015 0,030 8 

 

Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο μαλά ην X
2
 ηεζη αλεμαξηεζίαο δηαπηζηψλεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 2.34, φηη ε κείσζε ή δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κεηαβιεηή 

REDACT1) εμαξηάηαη απφ ηελ αλάγθε κεηαθφκηζεο εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο (κεηαβιεηή 

DEMENAG), απφ ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο θαη απφ ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο 

(κεηαβιεηέο AGEMAL_CAT θαη AGEDIAG_CAT), απφ ηελ αλάγθε επίζθεςεο ζηνλ 

θαξδηνιφγν, ζηνλ παηδίαηξν, ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή, ζηνλ ινγνζεξαπεπηή θαη ζηνλ 

νδνληίαηξν (κεηαβιεηέο cardiology_consultation, paediatrics_consultation, 

physiotherapy_consultation, speechtherapy_consultation, dentistry_consultation), απφ ηελ 

πξφζβαζε ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή (κεηαβιεηή ACCESS_physiotherapy) θαη απφ ηελ αλάγθε 

επίζθεςεο ζε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (κεηαβιεηή ASSIST) θαζψο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ην αζπκπησηηθφ p-value είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν 
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ζεκαληηθφηεηαο 5%. Δπίζεο, ε κείσζε ή δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εμαξηάηαη νξηαθά απφ ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (κεηαβιεηή Q11_1). 

 

Πίνακασ  2-34: χζςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ με άλλεσ μεταβλθτζσ. 

 Μείσζε ή δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

 ηαηηζηηθό Αζπκπησηηθό 

p-value 

Βαζκνί  

Διεπζεξίαο 

(α) Αλάγθε 

κεηαθόκηζεο 

εμαηηίαο ηεο 

αζζέλεηαο 

9,098 0,003 1 

(β) Ηιηθία ηνπ 

αζζελνύο  

8,398 0,015 2 

(γ) Ηιηθία 

δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο 

7,207 0,027 2 

(δ) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

θαξδηνιόγν 

10,085 0,001 1 

(ε) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

παηδίαηξν 

7,532 0,006 1 

(ζη) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

7,593 0,006 1 

(δ) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

ινγνζεξαπεπηή 

6,960 0,008 1 

(ε) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζηνλ 

νδνληίαηξν 

9,970 0,002 1 

(ζ) Πξόζβαζε ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

10,389 0,034 4 

(η) Αλάγθε 

επίζθεςεο ζε 

θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό 

6,343 0,012 1 

(θ) Πξόζβαζε 

ζηνλ θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό 

9,421 0,051 4 
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Κεθάιαην 3  Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε 

 

3.1. Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε 

 

Ζ Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε είλαη κία ηερληθή ζρεδηαζκέλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ κειέηε θαη ηελ πξφβιεςε ηηκψλ θάπνηαο θαηεγνξηθήο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

(Agresti, 2007).  

Σέηνηεο αλαιχζεηο ζπλαληψληαη γηα παξάδεηγκα ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο:  

• ηεο πγείαο γηα ηελ κειέηε ηεο ζεξαπείαο ή φρη ησλ αζζελψλ,  

• ηνπ Marketing γηα ηελ αγνξά ή φρη θάπνησλ πξντφλησλ,  

• ηεο παηδείαο γηα ηελ επηηπρία ή φρη ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο. 

Ζ κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο θαηεγνξηθήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο γηα δχν βαζηθνχο 

ιφγνπο. 

Πξψηνλ, φηαλ πξνβιέπνληαη νη ηηκέο κηαο θαηεγνξηθήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ζηελ 

νπζία ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα ιάβεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ζ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο απηήο ζα πξέπεη, εμ νξηζκνχ, λα παίξλεη ηηκέο 

κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. Με ηελ ρξήζε ηεο Γξακκηθήο Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα 

ππνινγηζηνχλ ηηκέο πηζαλφηεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 ή κηθξφηεξεο ηνπ 0, θάηη πνπ είλαη άηνπν. 

Γεχηεξνλ, ε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ ππφζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη 

δηρνηνκηθή, φπνπ ε ηηκή 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ παξνπζία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπκβάληνο θαη ε ηηκή 0 ηελ απνπζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ή ηελ κε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπκβάληνο, έρεη ηππηθή απφθιηζε , φπνπ p είλαη ε κέζε ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο. Λφγσ ηεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κε ηελ κέζε ηηκή, ε 

νκνηνγέλεηα ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ηθαλνπνηείηαη. 

ε έλα απιφ κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ν κέζνο κίαο ζπλερνχο απφθξηζεο y 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία ζρέζε κε κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Q (ζπλερήο ή θαηεγνξηθή) 

κε ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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Μία ηέηνηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε γηα λα πεξηγξαθεί ε ζρέζε κίαο 

κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο. πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε εκθάληζε 

ή φρη ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y. Χζηφζν, ε 

βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη γηα λα έρεη λφεκα ην παξαπάλσ γξακκηθφ κνληέιν 

είλαη φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. Πξνθαλψο φκσο, ε 

εκθάληζε ή φρη ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη κία δίηηκε κεηαβιεηή θαη δελ κπνξεί λα 

αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή.  

Έπεηηα, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή είλαη ε εκθάληζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ y, ή κε 

άιια ιφγηα ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα 𝑃 𝑌 = 1|𝑋 . πλεπψο, ζα ρξεηαδφηαλ έλα κνληέιν ηεο 

κνξθήο: 

𝑃 𝑌 = 1|𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝛸 

ηελ πεξίπησζε απηή δχν είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Πξψηνλ, 

ην ζηαηηζηηθφ πξφβιεκα φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή , 

θαη δεχηεξνλ, ην αξηζκεηηθφ πξφβιεκα φηη ην δεμί κέξνο ηεο εμίζσζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί λα δίλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα (0,1). Καη ηα δχν απηά ζέκαηα αληηκεησπίδνληαη κε 

ηελ ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, ελφο κνληέινπ, κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ. (Agresti, 2007). 

 

3.2. Η εμίζσζε ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο 

 

Αλ ππνηεζεί φηη ε κεηαβιεηή y πεξηγξάθεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο κίαο αζζέλεηαο 

(Νηδνχθξαο, 2005). Σφηε ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο ζα πξέπεη λα δίλεη ηηκέο κέζα ζην 

δηάζηεκα (0,1). Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο καζεκαηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεμηάο πιεπξάο ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε 

εθηίκεζε θαη αλ πξνθχπηεη γηα θάπνηνλ θίλδπλν απηφ πνηέ λα κελ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 

κεδέλ ή πάλσ απφ ην έλα. Έζησ 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1𝛸 ην ζπζηεκαηηθφ κέξνο ηεο εμίζσζεο. Ζ 

ινγηζηηθή ζπλάξηεζή ηνπ (logistic function) νξίδεηαη σο: 

 

Ζ ινγηζηηθή ζπλάξηεζε έρεη κεξηθέο πνιχ ρξήζηκεο ηδηφηεηεο γηα ην ιφγν απηφ θπξηαξρεί 

ζηελ αλάιπζε θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ.  
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Ζ ζπλάξηεζε έρεη ζηγκν-εηδή κνξθή φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.1, φηαλ ην  

ηφηε f(ε)=0 ελψ φηαλ  ηφηε f(ε)=1. Καζψο πξνρσξάκε απφ ην  ε f(ε) 

βξίζθεηαη θνληά ζην 0 έσο φηνπ απφ θάπνην ζεκείν θαη έπεηηα απμάλεη κε γξήγνξν ξπζκφ. 

Πξνο ην δεμί κέξνο ηνπ ζρήκαηνο ε ζπλάξηεζε πιεζηάδεη πξνο ηελ κνλάδα θαη εθεί ν ξπζκφο 

αχμεζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Απηή ε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

πεξηγξάθεη κε άξηζην ηξφπν πνιιά επηδεκηνινγηθά θαηλφκελα (Νηδνχθξαο, 2005). Γηα 

παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαξδηαθήο λφζνπ είλαη ρακειφο γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο θαη 

απμάλεη αλεπαίζζεηα σο φηνπ έλαο άλδξαο μεπεξάζεη έλα θαηψθιη, ηελ ειηθία πνπ ζεσξείηαη 

θξίζηκε γηα έκθξαγκα. Απφ εθεί θαη έπεηηα ν θίλδπλνο απμάλεη δξακαηηθά κέρξη ην επφκελν 

θαηψθιη θαη παξακέλεη ζηαζεξά πςειφο ζηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

χιμα 3.1: Λογιςτικι ςυνάρτθςθ. 

3.3. Σν ινγηζηηθό κνληέιν 

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθε ε ινγηζηηθή ζπλάξηεζε 

 .  

Ζ ηειεπηαία ζρέζε είλαη ηζνδχλακε κε  

 

Ζ ζρέζε απηή νξίδεη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν κπνξεί λα 

γξαθεί σο ιφγνο ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ ζηελ κνξθή: 

 

Παίξλνληαο ην ινγάξηζκν ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηεο εμίζσζεο δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε 
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Ζ πην δηαδεδνκέλε, έθθξαζε ηεο εμίζσζεο ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο είλαη 

log(odds)=a+b1X1+b2X2+…+bkXk 

Σν δεμηφ κέινο ηεο εμίζσζεο δεκηνπξγείηαη απφ έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνληέιν ηεο παιηλδξφκεζεο. Σν αξηζηεξφ 

κέινο πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ κνξθή ηνπ ινγαξίζκνπ ησλ 

odds, δειαδή, ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο ζρέζεο: odds = prob/(1-prob). Σν odds ελαιιαθηηθά 

νλνκάδεηαη logit θαη ν φξνο prob εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο πνπ έρεη 

νξηζζεί ζαλ επηηπρία ηνπ πεηξάκαηνο.  

Οη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο 

εθηηκψληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ Μεγίζηεο Πηζαλνθάλεηαο. Βάζεη ηεο κεζφδνπ απηήο ε ηηκή 

ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη απηή πνπ θάλεη ηηο παξαηεξεζείζεο 

ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πην πηζαλέο, βάζε ηνπ ζεη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη φιεο δηαθξηηέο ηφηε 

έρνπκε κνληέιν logit θαη ηα δεδνκέλα γξάθνληαη κε ηε κνξθή πίλαθα ζπλάθεηαο. Ζ 

δηαηχπσζε ηφηε ηνπ κνληέινπ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δεηθηξηψλ 

κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο καο ζην Κεθάιαην 4.  

 

3.4. Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο θαη επηινγή βέιηηζηνπ κνληέινπ 

 

 Ο έιεγρνο ησλ Hosmer and Lemeshow 

Οη Hosmer and Lemeshow (2000) ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζηαηηζηηθφ  

 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ (πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο). ηνλ ηχπν απηφ νη πνζφηεηεο  ππνδειψλνπλ ηηο 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο, ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, ηηο παξαηεξήζεηο, ην πξνβιεπφκελν ξίζθν γηα 

ηελ g νκάδα ελψ n είλαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ. 

Σν ζηαηηζηηθφ C ζεσξείηαη φηη θαηαλέκεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή Υ
2
 ηνπ Pearson. 

(Hoshmer and Lemeshow, 2000). Οη Hosmer θαη Lemeshow (2000) ζπλέζηεζαλ δηαρσξηζκφ 

ησλ παξαηεξήζεσλ ζε 10 νκάδεο ίζνπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο 

ηνπο.  
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Σηκή ηνπ Υ
2
 πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α>0.05 ππνδειψλεη φηη ην 

κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε 

ζηελ δηάζεζή καο. (Hoshmer and Lemeshow, 2000) 

 

 O πίλαθαο Omnibus Tests of Model Coefficients 

ηνλ πίλαθα «Omnibus Tests of Model Coefficient» (Agresti, 2007) απεηθνλίδνληαη θαη ηα 

ηξία βήκαηα εηζαγσγήο κεηαβιεηψλ ζηνλ κνληέιν. Ο αιγφξηζκνο ηεο παιηλδξφκεζεο, 

δειαδή, επαλέιαβε ηελ δηαδηθαζία ηφζεο θνξέο ψζηε λα κελ ππάξρεη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

πνπ λα ζπλδέεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη λα κελ έρεη ήδε 

ζπκκεηάζρεη ζην κνληέιν.  

O πίλαθαο Omnibus Tests of Model Coefficient απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ηνπ ειέγρνπ Chi-

Square γηα θάζε κνληέιν. Ο έιεγρνο απηφο είλαη αληίζηνηρνο ηνπ ειέγρνπ ηεο ΑΝΟVA ζηελ 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ειέγρεη ηελ ππφζεζε φηη νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη ηαπηφρξνλα κεδέλ.  

Ζ ηηκή ηνπ Sig. πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ «ελδεηθηηθή ηηκή» α=0,05 ηνπ επηπέδνπ 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θξίλεη φηη έλα κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ R
2
 ησλ Cox θαη Snell 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ινγηζηηθνχ κνληέινπ εθηφο απφ φια ηα 

πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα επηπιένλ κέηξν θαιήο πξνζαξκνγήο, αληίζηνηρν κε ηνλ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. 

Σν κέηξν απηφ νλνκάδεηαη R
2
 ησλ Cox θαη Snell. 

Σν πξφβιεκα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ είλαη φηη πνηέ δελ 

θαηαιήγεη λα πάξεη κέγηζηε ηηκή ην 1. Ο Nagelkerke (1991) πξφηεηλε κία ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζπληειεζηή R
2
 ησλ Cox θαη Snell πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

Παξαηεξείηαη φηη ην βέιηηζην κνληέιν ζα έρεη πηζαλνθάλεηα (Likelihood) ίζε κε 1. Άξα, 

ηηκή -2LL=0. Γειαδή, φζν ε ηηκή ηνπ δείθηε -2LL πιεζηάδεη ζην κεδέλ ηφζν θαιχηεξν είλαη 

ην κνληέιν. 
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 Μέζνδνη επηινγήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ελόο κνληέινπ  

 

Α. Σαπηόρξνλε είζνδνο κεηαβιεηώλ 

Ζ κέζνδνο ηεο ηαπηφρξνλεο εηζφδνπ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη δηαδηθαζία εηζφδνπ νκάδαο 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ρσξίο ηελ επηινγή θάπνηνπ θξηηεξίνπ φπσο γίλεηαη κε ηηο κεζφδνπο 

επηινγήο (Christensen, 1997). 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ θνπθά (2008), θαηά ηελ κέζνδν απηή νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο εηζέξρνληαη σο δέζκε ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο ζε έλα ζηάδην. 

 

Β. Πξννδεπηηθή θαηά ζηάδηα επηινγή κεηαβιεηώλ 

Ζ πξννδεπηηθή θαηά ζηάδηα επηινγή (Forward selection) ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

ζηελ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε εθείλε πνπ αθνινπζείηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (Christensen, 1997). 

Σν πξψην κνληέιν πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη απηφ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ην ζηαζεξφ φξν 

θαη ζε θάζε ζηάδην εηζέξρεηαη ε κεηαβιεηή κε ην κηθξφηεξν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ην 

αληίζηνηρν θξηηήξην εηζαγσγήο score statistic, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη κία 

δεδνκέλε νξηαθή ηηκή (π.ρ. 5%). 

Οη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ εηζέιζεη ειέγρνληαη αλ ηθαλνπνηνχλ θάπνην θξηηήξην 

απνκάθξπλζεο. Δάλ σο θξηηήξην απνκάθξπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηαηηζηηθφ ηνπ Wald, 

εμεηάδνληαη φια ηα ζηαηηζηηθά wald ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζην κνληέιν θαη 

απνκαθξχλεηαη ε κεηαβιεηή κε ην κεγαιχηεξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ηνπ Wald, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππεξβαίλεη κία δεδνκέλε νξηαθή ηηκή 

(π.ρ 0.01). 

Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζην κνληέιν κεηαβιεηέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θξηηήξην 

απνκάθξπλζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηελ είζνδν λέαο κεηαβιεηήο. Δάλ αληηζέησο 

θάπνηα κεηαβιεηή έρεη επηιεγεί λα απνκαθξπλζεί θαη ην κνληέιν θαηαιήγεη ζε θάπνηo 

πξνεγνχκελν, ε επηινγή κεηαβιεηψλ παχεη, αιιηψο εθηηκάηαη ην κνληέιν ρσξίο ηελ 

κεηαβιεηή απηή θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη γηα απνκάθξπλζε νη άιιεο κεηαβιεηέο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

κνληέιν κεηαβιεηέο θαη μαλαξρίδεη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο γηα είζνδν κεηαβιεηψλ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ είηε θαηαιήμνπκε ζε θάπνην πξνεγνχκελν κνληέιν είηε 

δελ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ θξηηήξηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 
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Αληί ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηνπ Wald, έλα αθφκε θξηηήξην απνκάθξπλζεο κεηαβιεηψλ είλαη ν 

έιεγρνο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν ην κνληέιν εθηηκάηαη 

χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε δηαδνρηθά θάζε κηαο κεηαβιεηήο θαη ειέγρνπ ηεο κεηαβνιήο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ιφγν ηεο πηζαλνθάλεηαο. 

Ο έιεγρνο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο, γηα ηελ κεδεληθή ππφζεζε φηη νη ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη κεδεληθνί, γίλεηαη κε ηελ δηαίξεζε 

ηεο ηηκήο ηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ ρσξίο ηελ κεηαβιεηή πξνο ηελ ηηκή ηεο 

πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ απηνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ κεηαβιεηή. Δάλ ε κεδεληθή 

ππφζεζε (H0) είλαη αιεζήο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηoο ηθαλνπνηεηηθά κεγάιν ην ζηαηηζηηθφ 

-2lnL αθνινπζεί X
2
 θαηαλνκή κε k βαζκνχο ειεπζεξίαο , φπνπ k είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ φξσλ ηνπ πιήξνπο κνληέινπ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο απφ ην κε πιήξεο. 

Σέινο, εθηφο απφ ην ζηαηηζηηθφ ηνπ Wald θαη ηνπ ιφγνπ ηεο πηζαλνθάλεηαο σο θξηηήξην 

απνκάθξπλζεο κεηαβιεηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν έιεγρνο κε ππφ ζπλζήθε 

ζηαηηζηηθφ. Ο έιεγρνο απηφο, φπσο ν έιεγρνο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο, βαζίδεηαη ζηελ 

δηαθνξά ηεο πηζαλνθάλεηαο κεηαμχ πιήξνπο θαη κε πιήξνπο κνληέισλ, κε ηελ δηαθνξά φηη ν 

έιεγρνο κε ην ππφ ζπλζήθε θξηηήξην γίλεηαη κε βάζε ηνπο δεδνκέλνπο εθηηκεηέο 

παξακέηξσλ. Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ X
2
 ειέγρεη ηελ κεδεληθή ππφζεζε φηη νη 

ζπληειεζηέο ησλ εθηφο ηνπ κνληέινπ κεηαβιεηψλ είλαη κεδεληθνί. Δάλ ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφ, δειαδή αλ πξέπεη λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη φινη νη ζπληειεζηέο είλαη κεδεληθνί είλαη ινγηθφ λα ζπλερίζνπκε ηελ δηαδηθαζία 

κε επηινγή κεηαβιεηψλ. Δάλ δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε φηη νη ζπληειεζηέο 

είλαη κεδεληθνί, ε επηινγή κεηαβιεηψλ δηαθφπηεηαη. Ο έιεγρνο κε θξηηήξην ππφ ζπλζήθε 

ζηαηηζηηθνχ δελ είλαη ηδηαίηεξεο ππνινγηζηηθήο δπζθνιίαο αθνχ δελ απαηηεί επαλεθηίκεζε 

ηνπ κνληέινπ κε ηελ απνπζία θάζε κηαο απφ ηηο κεηαβιεηέο. 

 

Γ. Πξνο ηα Πίζσ Καηά ηάδηα Απάιεηςε Μεηαβιεηώλ 

 

Ζ πξνο ηα πίζσ θαηά ζηάδηα απάιεηςε κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν (backward elimination), 

αληίζεηα κε ηελ πξννδεπηηθή επηινγή κεηαβιεηψλ πνπ μεθηλά ρσξίο ηελ παξνπζία 

κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν, μεθηλά κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν θαη ζηαδηαθά ηηο 

απνκαθξχλεη κε βάζε θάπνην θξηηήξην  (θξηηήξην εμφδνπ). Όπσο ζηελ πξννδεπηηθή επηινγή 

έηζη θαη ζηελ πξνο ηα πίζσ, ζε θάζε ζηάδην νη κεηαβιεηέο ειέγρνληαη γηα είζνδν κε ην Score 
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statistic θαη ειέγρνληαη γηα έμνδν κε ην ζηαηηζηηθφ ηνπ Wald ή ηνπ ιφγνπ ηεο πηζαλνθάλεηαο 

ή ηνπ ππφ ζπλζήθε ζηαηηζηηθνχ. 

 

3.5. Βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο 

 

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο είλαη αλάινγα 

απηψλ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  

• Πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ελδηαθέξνληνο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ην ζεη ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παιηλδξφκεζε. 

• Γηεξεπλψληαη ηα δεδνκέλα γηα ηπρφλ χπαξμε αζπλήζηζησλ θηλήζεσλ ηεο, αθξαίεο ηηκέο, 

ειιείπνπζεο ηηκέο θ. ι. π.  

• Διέγρεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο Λνγηζηηθήο 

Παιηλδξφκεζεο.  

• Γεκηνπξγείηαη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο.  

• Μειεηάηαη ε επίδξαζε θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην κνληέιν.  

• Δμεηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο ηερληθήο θαη δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή λα επεξεάδεη ππεξβνιηθά ηα απνηειέζκαηα.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε, γηα ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο απαηηεί κεγάιν δείγκα, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη αμηφπηζην απνηέιεζκα. Έλαο 

εκπεηξηθφο θαλφλαο αλαθέξεη φηη ην δείγκα ζα πξέπεη λα είλαη 30 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην 

αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκά ην κνληέιν.  

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν γηα 

πξφβιεςε, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δεκηνπξγείηαη ε εμίζσζε ζε έλα κέξνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε έλα επφκελν βήκα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζην ππφινηπν δείγκα. 

 

3.6. Γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια 

 

Σα γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ 

ζπλάθεηαο. Οη κέζνδνη απηέο βνεζνχλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εξκελεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο θαινχ κνληέινπ έρεη πνιιά νθέιε. Όια ηα γεληθεπκέλα 

γξακκηθά κνληέια έρνπλ ηξεηο ζπληζηψζεο: Ζ ηπραία ζπληζηψζα πξνζδηνξίδεη ηε κεηαβιεηή 
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απφθξηζεο Τ έρνληαο ππνζέζεη κηα θαηαλνκή πηζαλφηεηαο γηα απηή. Ζ ζπζηεκαηηθή 

ζπληζηψζα θαζνξίδεη ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα ην κνληέιν. Σέινο, ε ζπλάξηεζε 

ζπλδέζκνπ πξνζδηνξίδεη κηα ζπλάξηεζε απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ Y. 

3.6.1. Η ηπραία ζπληζηώζα 

 

Ζ ηπραία ζπληζηψζα ζε έλα γεληθεπκέλν γξακκηθφ κνληέιν πξνζδηνξίδεη ηε κεηαβιεηή 

απφθξηζεο Τ θαη επηιέγεη κία θαηαλνκή πηζαλνηήησλ γηα απηή. Οη παξαηεξήζεηο 

ζπκβνιίδνληαη ζην Y κε (Τ1, Τ2,…Τn). ε πνιιέο εθαξκνγέο , νη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη 

δίηηκεο, δειαδή έρνπλ ηελ κνξθή «επηηπρία» θαη «απνηπρία». Γεληθφηεξα, θάζε Τi κπνξεί λα 

είλαη ν αξηζκφο ησλ επηηπρηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ. Έηζη, ζα κπνξνχζε 

λα ππνηεζεί κία δησλπκηθή θαηαλνκή γηα ην Τ. ε θάπνηεο εθαξκνγέο, θάζε παξαηήξεζε 

εθθξάδεη θαη πιήζνο. Σφηε κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ε θαηαλνκή ηνπ Τ κπνξεί λα είλαη κία 

δηαθξηηή θαηαλνκή πνπ κπνξεί λα έρεη ζηήξηγκα κφλν ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ αθεξαίσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ε θαηαλνκή κπνξεί λα είλαη ε θαηαλνκή Poisson ή ε 

αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή. ηελ πεξίπησζε πνπ θάζε παξαηήξεζε είλαη ζπλερήο, ηφηε 

κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ε θαηαλνκή ησλ Τ κπνξεί λα είλαη ε θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

3.6.2.  Η ζπζηεκαηηθή ζπληζηώζα 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή ζπληζηψζα ελφο γεληθεπκέλνπ γξακκηθνχ κνληέινπ πξνζδηνξίδεη ηηο 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Απηέο εκθαλίδνληαη γξακκηθά σο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο ζην 

δεμηφ κέινο ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ. Έηζη, αλ απηέο νλνκαζηνχλ {xi} ηφηε, ν γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο  

β0+β1X1+β2X2+…+βnXn 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη ε πξφβιεςε. Βέβαηα, θάπνηα απφ ηα {xi} κπνξεί λα 

εμαξηψληαη κε θάπνηα άιια ζην κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο x3=x1x2, ην νπνίν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ x1 θαη x2 ή επίζεο x3=(x2)
2
 ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ θακππιφγξακκε επηξξνή ηνπ x2. 
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3.6.3.  πλάξηεζε ζπλδέζκνπ 

 

Οξίδεηαη φηη ε πξνζδνθψκελε ηηκή ηνπ Τ, δειαδή ε κέζε ηηκή ηεο θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο, είλαη κ=Δ(Τ). Ο ηξίηνο παξάγνληαο ελφο γεληθεπκέλνπ γξακκηθνχ κνληέινπ, ε 

ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ, πξνζδηνξίδεη κία ζπλάξηεζε g() ε νπνία ζπζρεηίδεη ην κ κε ηελ 

ζπλάξηεζε γξακκηθήο πξφβιεςεο σο εμήο 

 

Ζ ζπλάξηεζε g(), ε ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ, ζπλδέεη ηνλ ηπραίν κε ηνλ κε ηπραίν 

παξάγνληα. Ζ πην απιή ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ είλαη ε g(κ)=κ. Απηή κνληεινπνηεί ηνλ κέζν 

θαηεπζείαλ θαη θαιείηαη ηαπηνηηθφο ζχλδεζκνο ή ηαπηνηηθή ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ. Έηζη ην 

κνληέιν ζα πάξεη ηελ κνξθή  

 

Άιιεο ζπλαξηήζεηο ζπλδέζκνπ επηηξέπνπλ ζην κ λα κελ είλαη γξακκηθή ε ζρέζε ηνπ κε 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ g(κ)=log(κ) 

κνληεινπνηεί ηνλ ινγάξηζκν ηεο κέζεο ηηκήο. Ζ ζπλάξηεζε απηή εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

ζεηηθνχο αξηζκνχο θαη επνκέλσο είλαη θαηάιιειε φηαλ ην κ δελ είλαη αξλεηηθφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δεδνκέλα πνπ κεηξνχλ πιήζνο. Έλα γεληθεπκέλν γξακκηθφ κνληέιν κε απηή ηε 

ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ θαιείηαη ινγαξηζκνγξακκηθφ κνληέιν (loglinear model). Απηφ έρεη 

ηελ κνξθή 

 

Ζ ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ log[κ/(1-κ)] κνληεινπνηεί ηνλ ινγάξηζκν ησλ odds. Απηή είλαη 

θαηάιιειε φηαλ ην κ είλαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη 1, φπσο είλαη θαη ε πηζαλφηεηα. Απηή ε 

ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ θαιείηαη logit. Έλα γεληθεπκέλν γξακκηθφ κνληέιν κε απηή ηε 

ζπλάξηεζε ζπλδέζκνπ νλνκάδεηαη ινγηζηηθφ κνληέιν (logistic regression model). Κάζε 

θαηαλνκή φκσο γηα ην Τ έρεη θαη κία εηδηθή ζπλάξηεζε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ κέζνπ θαη 

θαιείηαη θπζηθή παξάκεηξνο. Γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή γηα παξάδεηγκα είλαη ν ίδηνο ν 

κέζνο. Γηα ηελ δησλπκηθή θαηαλνκή, ε θπζηθή παξάκεηξνο είλαη ην logit. Παξ‟ φι‟ απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο ζπλαξηήζεηο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο.  
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Παξαηεξείηαη, ηέινο, φηη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ελφο γεληθεπκέλνπ γξακκηθνχ 

κνληέινπ δελ ππάξρεη αλαιπηηθή έθθξαζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε εθηίκεζε γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ν αιγφξηζκνο Newton-

Raphson θαη είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά παθέηα. 
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Κεθάιαην 4  Δθαξκνγή ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο 

 

4.1 Έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ππνζέζεσλ πξηλ ηε Λνγηζηηθή Παιηλδξόκεζε 

 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ εθαξκνγήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο παιηλδξφκεζεο. Πξηλ ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ 

ηεο Λνγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί φηη:  

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη είηε πνζνηηθέο είηε πνηνηηθέο (νη νπνίεο ζε έλα 

επφκελν ζηάδην ζα κεηαηξαπνχλ ζε ςεπδνκεηαβιεηέο). 

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

θαη κάιηζηα νη ζπλερείο κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γξακκηθά.  

 

4.2 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε επίζθεςεο ζε θάζε γηαηξό 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ αλ επεξεάδνπλ ηελ αλάγθε επίζθεςεο ζε θάζε γηαηξφ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ πφιε πνπ θαηνηθεί ν αζζελήο (HABITAT) 

 Σν αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ νηθνγέλεηα (NIVEAU) 

 Σν θχιν ηνπ αζζελνχο (SEXE) 

 Ζ ειηθία ηνπ αζζελνχο (AGEMAL_CAT) 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (ACTIV1) 

 Σν επάγγεικα ηνπ αζζελνχο ή ησλ γνλέσλ (ACTIV2) 

 Σν κέζν κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (RESSOUR) 

 Αλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλαγθάζηεθε λα εξγάδεηαη ιηγφηεξν ή λα 

ζηακαηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα (REDACT1) 

 Ζ ρψξα πνπ θαηνηθεί ν αζζελήο (COUNTRY). 
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Πξηλ δνζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα κνληέια 

ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Δπεηδή ζηηο ρψξεο Λνπμεκβνχξγν θαη Ρνπκαλία ππάξρνπλ πνιιέο ειιείπνπζεο ηηκέο, 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηειηθή αλάιπζε. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε 

επηινγή θειηψλ (Select Cases) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη ππφινηπεο ρψξεο. 

 Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαδηθαζία επηινγήο κνληέισλ (BackWard 

Wald) (ελφηεηα 3.4) παξνπζηάδνληαη θαηάιιεινη πίλαθεο πνπ εμεγνχλ δχν κνληέια. 

πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη απνηειέζκαηα απφ ην κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ αιιά θαη ην κνληέιν κφλν κε ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα επαξθέο κνληέιν. 

 Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην α=5%. 

 Σέινο, αλαθέξεηαη φηη φινη νη πίλαθεο κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κνληέισλ πνπ 

πξνζαξκφζηεθαλ, δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

4.2.1 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ θαξδηνιόγν 

 

ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ηεο αλάιπζεο. Όπσο 

θαίλεηαη ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγείηαη ηειηθά είλαη ζεκαληηθφ ελψ θαίλεηαη πσο νη 

ζπληειεζηέο Cox & Snell R Square θαη Nagelkerke R Square δελ είλαη πνιχ κεγάινη. 

 

Πίνακασ 4-1: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 61,090 28 ,000 

Block 61,090 28 ,000 

Model 61,090 28 ,000 

Step 7
a
 Step -3,700 2 ,157 

Block 41,152 9 ,000 

Model 41,152 9 ,000 
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Πίνακασ 4-2: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 4-3: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,456 8 ,903 

7 1,309 7 ,988 

 

ηνλ Πίλαθα 4-3 θαίλεηαη φηη απφ ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ην 

p-value είλαη αξθεηά κεγάιν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή θαη επνκέλσο ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

θξίλεηαη θαιή. 

Σέινο, παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο νξζήο ηαμηλφκεζεο απφ φπνπ θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ 

είλαη αξθεηά κεγάιν. 

 
Πίνακασ 4-4: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-cardiology Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

cardiology 

No 37 49 43,0 

Yes 13 164 92,7 

Overall Percentage   76,4 

Step 7 need of consultation-

cardiology 

No 31 55 36,0 

Yes 19 158 89,3 

Overall Percentage   71,9 

 

Σν 71.9% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είραλ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ θαξδηνιφγν 

ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζχκθσλα κε ην εθηηκψκελν κνληέιν logit. Γεληθά, ζρεδφλ ην 72% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζην αλ είραλ ή φρη αλάγθε γηα επίζθεςε ζε θαξδηνιφγν κε 

βάζε ην εθηηκψκελν κνληέιν logit. Παξ‟ φι‟ απηά ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ζηελ 

θαηεγνξία «Με-αλάγθεο επίζθεςεο», πνπ είλαη 36%, είλαη κηθξφ. 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 271,358
a
 ,207 ,289 

7 291,296
b
 ,145 ,202 
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Ζ ρψξα, ε ειηθία θαη ην αλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο άθεζε ηελ εξγαζία ηνπ είηε σο 

αζζελήο, είηε γηα λα θξνληίζεη αζζελή εθηηκήζεθαλ σο νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ θαξδηνιφγν.  

 

4.2.2 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

ελδνθξηλνιόγν 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ αξθεηά κεγάινπ πνζνζηνχ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν (31.3%) θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη θακία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ θαίλεηαη 

λα επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε γηα αλάγθε ζηνλ ελδνθξηλνιφγν, θάλνπλ θαη ηνλ αιγφξηζκν 

εθηίκεζεο λα κελ θηάζεη ζε κία ιχζε ζε είθνζη επαλαιήςεηο. Έηζη, δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη επαξθέο κνληέιν. Υαξαθηεξηζηηθά δίλνληαη νη 

αθφινπζνη πίλαθεο: 

 

Πίνακασ 4-5: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 28,039 28 ,462 

Block 28,039 28 ,462 

Model 28,039 28 ,462 

Step 10
a
 Step -5,983 2 ,050 

 
Πίνακασ 4-6: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 209,492
a
 ,101 ,170 

10 237,531
b
 ,000 ,000 

 
Πίνακασ 4-7: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 12,848 8 ,117 

10 ,000 0 . 
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4.2.3 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ παηδίαηξν 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη νη κεηαβιεηέο 

AGEMAL_CAT θαη ACTIV1 έρνπλ θειηά ρσξίο παξαηεξήζεηο απηφ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιά έρνπλ ηεξάζηηα ηππηθά ζθάικαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα. Δπνκέλσο ε απξφζεθηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Μεηά απφ ηελ δηαγξαθή απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη 

πίλαθεο: 

 

Πίνακασ 4-8: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 58,527 22 ,000 

Block 58,527 22 ,000 

Model 58,527 22 ,000 

Step 5
a
 Step -1,381 1 ,240 

Block 49,764 13 ,000 

Model 49,764 13 ,000 

 
Πίνακασ 4-9: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 317,087
a
 ,192 ,258 

5 325,851
b
 ,166 ,223 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν ππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ βαζίδεηαη ζηηο 20 

επαλαιήςεηο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
Πίνακασ 4-10: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,043 8 ,429 

5 4,507 8 ,809 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4-10 φπνπ γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ, 

παίξλνπκε p-value αξθεηά κεγάιν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν 
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ζεκαίλεη φηη ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή θαη επνκέλσο θξίλεηαη φηη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη θαιή. 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 4-11 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ηαμηλφκεζεο γηα ην κνληέιν απηφ: 

 

Πίνακασ 4-11: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-paediatrics Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

paediatrics 

No 116 38 75,3 

Yes 50 70 58,3 

Overall Percentage   67,9 

Step 5 need of consultation-

paediatrics 

No 109 45 70,8 

Yes 40 80 66,7 

Overall Percentage   69,0 

 

εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ 69% ζεσξείηαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ νξζήο 

ηαμηλφκεζεο. 

 

4.2.4 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ αλ θαη ν αξηζκφο ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ είλαη κεγάινο, 

κπνξεί λα πξνθχςεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ κνληέιν. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη 

παξαθάησ: 

Πίνακασ 4-12: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 45,260 28 ,021 

Block 45,260 28 ,021 

Model 45,260 28 ,021 

Step 8
a
 Step -5,126 3 ,163 

Block 20,662 7 ,004 

Model 20,662 7 ,004 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 4-12 παξαηεξείηαη φηη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

πξνζαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα δεδνκέλα καο αιιά εξκελεχεη κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαζψο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ Cox & Snell R
2
 θαη Nagelkerke R

2
 

( Πίλαθαο 4-13) είλαη πνιχ κηθξέο. Βέβαηα απφ ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ζηνλ Πίλαθα 4-13 

βιέπνπκε φηη απηέο δελ είλαη πνιχ κεγάιεο . 

 

Πίνακασ 4-13: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 292,688
a
 ,158 ,219 

8 317,287
b
 ,076 ,104 

 

Δπίζεο, απφ ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ παίξλνπκε p-value αξθεηά 

κεγάιν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε κεδεληθή 

ππφζεζε γίλεηαη δεθηή θαη επνκέλσο θξίλεηαη φηη ε πξνζαξκνγή είλαη θαιή. Σα 

απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-14. 

 
Πίνακασ 4-14: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,993 8 ,537 

8 4,167 6 ,654 

 
Πίνακασ 4-15: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-

physiotherapy Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

physiotherapy 

No 152 21 87,9 

Yes 56 34 37,8 

Overall Percentage   70,7 

Step 8 need of consultation-

physiotherapy 

No 152 21 87,9 

Yes 65 25 27,8 

Overall Percentage   67,3 
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Παξαηεξείηαη φηη απφ ηνλ Πίλαθα 4-15, ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο ζηελ θαηεγνξία 

«yes» είλαη ζρεηηθά ρακειφ. 

 

4.2.5 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή 

 

Δδψ θαίλεηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή είλαη 

ην θξάηνο θαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο. Σα απνηειέζκαηα γηα ην κνληέιν απηφ θαίλνληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

Πίνακασ 4-16: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 71,325 28 ,000 

Block 71,325 28 ,000 

Model 71,325 28 ,000 

Step 8
a
 Step -6,131 4 ,190 

Block 52,316 7 ,000 

Model 52,316 7 ,000 

 
Πίνακασ 4-17: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 278,031
a
 ,238 ,323 

8 297,041
a
 ,180 ,245 

Πίνακασ 4-18: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 4,291 8 ,830 

8 ,979 7 ,995 

 

Πξνθαλψο ε αξθεηά κεγάιε p-value πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4-18 εθθξάδεη ηελ αξθεηά 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. 
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Σέινο, ν πίλαθαο νξζήο ηαμηλφκεζεο δίλεηαη παξαθάησ θαη φπσο θαίλεηαη ην ηειηθφ 

πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο μεπεξλά ην 70%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ απηφ είλαη 

αξθεηά κεγάιν. 

 

Πίνακασ 4-19: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-

psychotherapy Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

psychotherapy 

no 137 26 84,0 

yes 42 58 58,0 

Overall Percentage   74,1 

Step 8 need of consultation-

psychotherapy 

no 116 47 71,2 

yes 31 69 69,0 

Overall Percentage   70,3 

 

 

4.2.6 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

ινγνζεξαπεπηή 

 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη γηα ηελ ινβαθία 

δελ ππάξρνπλ θαζφινπ απνηειέζκαηα ζε κία θαηεγνξία. Γηα ην ιφγν απηφ ηελ αθήλνπκε 

εθηφο αλάιπζεο. Σν ίδην φκσο ηζρχεη θαη γηα ηελ κεηαβιεηή AGEMAL_CAT. Αθήλνληαο θαη 

απηήλ εθηφο αξρηθνχ κνληέινπ, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

Πίνακασ 4-20: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 54,382 27 ,001 

Block 54,382 27 ,001 

Model 54,382 27 ,001 

Step 7
a
 Step -3,824 3 ,281 

Block 35,168 8 ,000 

Model 35,168 8 ,000 



91 

 

Πίνακασ 4-21: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 259,039
a
 ,194 ,273 

7 278,253
b
 ,130 ,183 

 
Πίνακασ 4-22: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,968 8 ,345 

7 2,746 7 ,907 

 

Μπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνπο Πίλαθεο 4-21 θαη 4-22 φηη ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα. 

Πίνακασ 4-23: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-

speechtherapy Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

speechtherapy 

No 157 16 90,8 

Yes 47 32 40,5 

Overall Percentage   75,0 

Step 7 need of consultation-

speechtherapy 

No 157 16 90,8 

Yes 57 22 27,8 

Overall Percentage   71,0 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ην ηειηθφ πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο είλαη αξθεηά κεγάιν. 

Παξ‟ νι‟ απηά ην πνζνζηφ νξζήο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ θαηεγνξία «yes» είλαη αξθεηά κηθξφ 

ζε ζρέζε κε απηφ ηεο θαηεγνξίαο «Με-αλάγθεο επίζθεςεο ». 

 

4.2.7 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ νθζαικίαηξν 

 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δεκηνπξγνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα. Οη κεηαβιεηέο 

AGEMAL_CAT θαη ACTIV1 εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάιπζε, θαζψο νη απνθξηλφκελνη γηα ηελ 

επίζθεςε ζηνλ νθζαικίαηξν ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα κφλν θαηεγνξία απηψλ θαζηζηψληαο 
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έηζη αδχλαηε ηε ρξήζε ηνπο σο κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν. Μεηά απφ ηελ δηαγξαθή απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη  πίλαθεο: 

 

Πίνακασ 4-24: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 19,075 22 ,641 

Block 19,075 22 ,641 

Model 19,075 22 ,641 

Step 8
a
 Step -1,204 1 ,272 

 
Πίνακασ 4-25: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 302,561
a
 ,067 ,097 

8 321,636
b
 ,000 ,000 

 
Πίνακασ 4-26: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,482 8 ,705 

8 ,000 0 . 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαίλεηαη φηη θακία κεηαβιεηή δελ θξίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ην ηειηθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη απηφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

κφλν ηελ ζηαζεξά. Παξ‟ νι‟ απηά παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο νξζήο ηαμηλφκεζεο: 

 

Πίνακασ 4-27: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-orthoptics Percentage 

Correct  no yes 

Step 1 need of consultation-

orthoptics 

No 192 7 96,5 

Yes 71 4 5,3 

Overall Percentage   71,5 

Step 8 need of consultation-

orthoptics 

No 199 0 100,0 

Yes 75 0 ,0 

Overall Percentage   72,6 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4-27 είλαη αλακελφκελα θαζψο ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε 

δελ είλαη έλα θαιφ κνληέιν. 

 

4.2.8 Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν 

 

Σέινο, γηα ηελ επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαίλνληαη 

ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

Πίνακασ 4-28: Σιμζσ του ελζγχου καλισ προςαρμογισ του αρχικοφ και τελικοφ μοντζλου τθσ προσ τα πίςω διαδικαςίασ 
επιλογισ μοντζλων  

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 42,936 28 ,035 

Block 42,936 28 ,035 

Model 42,936 28 ,035 

Step 8
a
 Step -4,162 3 ,245 

Block 22,232 7 ,002 

Model 22,232 7 ,002 

 

Πίνακασ 4-29: Δείκτεσ προςαρμογισ των μοντζλων 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 246,655
a
 ,151 ,226 

8 267,359
b
 ,081 ,121 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4-28 βιέπνπκε φηη ην κνληέιν είλαη ζεκαληηθφ ελψ απφ ηνλ Πίλαθα 4-29 

βιέπνπκε φηη νη δείθηεο πξνζαξκνγήο δελ παίξλνπλ πνιχ κεγάιεο ηηκέο.  

 

Πίνακασ 4-30: Hosmer and Lemeshow τεςτ 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,693 8 ,884 

8 6,399 7 ,494 

 

Απφ ην ηεζη ησλ Hosmer and Lemeshow θαίλεηαη φηη ηα δεδνκέλα πξνζαξκφδνληαη ζην 

κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ελψ απφ ηνλ Πίλαθα 4-31 ην πνζνζηφ 76.8 νξζήο 
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ηαμηλφκεζεο είλαη πνιχ κεγάιν. Παξ‟ νι‟ απηά ην πνζνζηφ 7.9 νξζήο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ 

θαηεγνξία «Με-αλάγθεο επίζθεςεο» είλαη πνιχ κηθξφ. 

 

Πίνακασ 4-31: Πίνακασ ταξινόμθςθσ 

 Observed Predicted 

 need of consultation-dentistry Percentage 

Correct  No yes 

Step 1 need of consultation-

dentistry 

no 12 51 19,0 

yes 5 195 97,5 

Overall Percentage   78,7 

Step 8 need of consultation-

dentistry 

no 5 58 7,9 

yes 3 197 98,5 

Overall Percentage   76,8 

 

 

4.3 πλνπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε επίζθεςεο 

ζε θάζε ηαηξό 

 

ηνλ Πίλαθα 4-32, δεκηνπξγήζεθαλ φιεο νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (εηδηθφηεηα ηαηξνχ) 

θαη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ φια ηα κνληέια 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Γίπια απφ θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεκεηψλεηαη εάλ απηή 

επεξεάδεη ή φρη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ειέγρεηαη πνηεο είλαη νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζε θάζε έλα κνληέιν φπσο πξνέθπςαλ ζχκθσλα κε ηελ 

κέζνδν BackWard: (Wald). 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4-32 ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε κία πξψηε εηθφλα είλαη φηη 

ηειηθά ε ρψξα πνπ θαηνηθεί ν αζζελήο είλαη κία ζεκαληηθή κεηαβιεηή θαζψο παξνπζηάδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε αξθεηά κνληέια. Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο ζε φια ηα κνληέια. Απηέο είλαη νη κεηαβιεηέο 

HABITAT, NIVEAU θαη RESSOUR. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ην θχιν ησλ αζζελψλ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζε κφλν έλα κνληέιν (ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ηεο επίζθεςεο ζε 

ςπρνζεξαπεπηή) ελψ ζηα ππφινηπα παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή. 
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Πίνακασ 4-32: Μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθν επίςκεψθ ςε κάκε ειδικότθτα ιατροφ. 

Δηδηθφηεηα  

    αλ. κεηαβιεηή 

COUNTRY SEXE AGEMAL_CAT ACTIV1 ACTIV2 REDACT1 

cardiology 

_consultation 
√ - √ - - √ 

endocrinology

_consultation 
- - - - - - 

paediatrics 

_consultation 
√ - √ √ √ - 

physiotherapy 

_consultation 
√ - - - - √ 

psychotherapy

_consultation 
√ √ - - - - 

speechtherapy 

_consultation 
√ - √ - - √ 

orthoptics 

_consultation 
- - √ √ - - 

dentistry 

_consultation 
√ - - - - √ 

 

Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα επίζθεςεο ζηνλ θαξδηνιφγν Τ, θαηαιήμακε ζην κνληέιν: 

 

φπνπ νη X1,X2 θαη X3 είλαη δείθηξηεο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπ αζζελή, ηελ ειηθία ηνπ θαηά θαηεγνξία θαη ην αλ ππήξμε ε αλάγθε θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο λα κεηψζεη ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ ή λα ζηακαηήζεη ηελ εξγαζία αληίζηνηρα. Οη 

δείθηξηεο κεηαβιεηέο παίξλνπλ ηελ ηηκή 1 αλ ην ελ ιφγσ άηνκν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία i ηεο 

αληίζηνηρεο επεμεγεκαηηθήο κεηαβιεηήο θαη 0 δηαθνξεηηθά. Οη εθηηκεηέο κεγίζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Γ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο αλαθνξάο ηζρχεη β17=β23=β32=0.  
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 Παξφκνηα, νξίδνληαη θαη ηα ππφινηπα κνληέια. ην Παξάξηεκα Γ δίλνληαη νη 

εθηηκεηέο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ ζπληειεζηψλ φισλ ησλ κνληέισλ ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ πξνζαξκφζακε. 

 Ζ εξκελεία ησλ ζπληειεζηψλ θάζε κνληέινπ βαζίδεηαη ζην odds ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, γηα ην παξαπάλσ κνληέιν 

έρνπκε: 

  Σν odds λα παξνπζηαζηεί αλάγθε επίζθεςεο ζε θαξδηνιφγν είλαη exp(1,480)=4.392 

θνξέο κεγαιχηεξν γηα έλαλ αζζελή ζην Βέιγην (Country=1) απ‟ φηη ζηε νπεδία 

(Country=7). Δπίζεο, ν ιφγνο απηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,319 έσο 14,623 κε 

πηζαλφηεηα 95%. 

 Σν odds λα παξνπζηαζηεί αλάγθε επίζθεςεο ζε θαξδηνιφγν είλαη exp(2,374)= 10,743 

θνξέο κεγαιχηεξν γηα έλαλ αζζελή ζηελ Οπγγαξία (Country=4) απ‟ φηη ζηε νπεδία 

(Country=7). Δπίζεο, ν ιφγνο απηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,246 έσο 51,393 κε 

πηζαλφηεηα 95%. 

 εκεηψλεηαη φηη αλ θάπνηνο ήζειε λα ππνινγίζεη ην ιφγν ησλ odds κεηαμχ δχν άιισλ 

ρσξψλ, δελ ζα είρε παξά λα δηαηξέζεη ηα odds ηνπο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν λέεο 

κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. Πξνθαλψο, 

απηφ ηζρχεη ιφγσ ηνπ νξηζκνχ ησλ odds. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην ηειηθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη λα έρεη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ 

κηθξά ηππηθά ζθάικαηα θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη θαη εδψ. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί 

θάηη αληίζεην πξέπεη λα ειεγρζεί κήπσο ζπκβαίλεη θάηη ζην κνληέιν. Έηζη, γηα ηελ ηξίηε 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ κέλεη ζην ηειηθφ κνληέιν, ηελ κεηαβιεηή AGEMAL_CAT, αλ θαη 

ε εξκελεία είλαη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ψζηε λα κελ γίλεη ιάζνο 

ζηελ θαηεγνξία αλαθνξάο, ζα πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί θαζψο 

βιέπνπκε φηη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη ζρεηηθά κεγάιν θαη γηα ηηο δχν θαηλνχξηεο 

κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Απηφ ηζρχεη θαζψο ε θαηεγνξία αλαθνξάο, πνπ είλαη θαη ε 

κεγαιχηεξε ειηθηαθά νκάδα, έρεη κφιηο 6 παξαηεξήζεηο. Απηφ ακέζσο νδεγεί ζηελ ππνςία 

κήπσο ε θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα νκαδνπνηεζεί κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε 

θαηεγνξία. Σελ νλνκάδνπκε AGEMAL_CAT_CARDIOLOGY. Ο Πίλαθαο 4-33 πνπ 

παξνπζηάδεη ηηο λέεο εθηηκήζεηο είλαη ηψξα ν αθφινπζνο: 
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4-33: Εκτιμιςεισ παραμζτρων του μοντζλου λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ τθσ ανάγκθσ επίςκεψθσ ςε καρδιολόγο (τελικό 
μοντζλο) 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο 

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

 

1 

2 

Μεταβλητή         

COUNTRY  ( )   17,918 6 ,006    

COUNTRY(1) 1,452 ,602 5,811 1 ,016 4,272 1,312 13,912 

COUNTRY(2) 1,509 ,496 9,263 1 ,002 4,524 1,712 11,960 

COUNTRY(3) 1,846 ,502 13,497 1 ,000 6,333 2,366 16,953 

COUNTRY(4) 2,452 ,798 9,445 1 ,002 11,609 2,431 55,447 

COUNTRY(5) 2,302 ,707 10,609 1 ,001 9,995 2,501 39,940 

COUNTRY(6) 

COUNTRY(7) – κατηγορία αναφοράς 

AGEMAL_CAT_CARD.  ( ) 

1,434 

0 

,776 3,412 1 ,065 4,195 ,916 19,210 

AGM_C_CARD.(1) 

AGM_C_CARD.(2) – κατ. αναφοράς 

REDACT1   ( ) 

,989 

0 

,313 9,996 1 ,002 2,688 1,456 4,962 

REDACT1(1) 

REDACT1(2) – κατηγορία αναφοράς 

-,662 

0 

,293 5,096 1 ,024 ,516 ,290 ,916 

Constant -1,197 ,495 5,843 1 ,016 ,302   

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4-33, ηψξα νη εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη πνιχ θαιχηεξεο θαη 

ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο έρεη κηθξφηεξν εχξνο ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

ζην αξρηθφ κνληέιν ( Πίλαθα Γ1, Παξάξηεκα Γ). Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή 0,989 πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο λέαο κεηαβιεηήο, ε εξκελεία είλαη ίδηα. πγθεθξηκέλα, ην odds λα 

παξνπζηαζηεί αλάγθε επίζθεςεο ζε θαξδηνιφγν είλαη exp(0,989)= 2,688 θνξέο κεγαιχηεξν 

γηα έλαλ αζζελή πνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ 20 εηψλ απ‟ φηη έλαλ αζζελή πνπ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 20 εηψλ. Δπίζεο ν ιφγνο απηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,456 έσο 4,962 κε 

πηζαλφηεηα 95%. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιακε λα 

νκαδνπνηήζνπκε θαη ηηο ρψξεο. Παξ‟ νι‟ απηά, ε εξκελεία ζα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή ηφηε 

θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζχλζεηε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ θξηηεξίσλ νκαδνπνίεζεο ησλ 

ρσξψλ, πνπ πξνθαλψο δε ζα ήηαλ απιά γεσγξαθηθά.  
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Σέινο, ηνλίδεηαη φηη απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα ππφινηπα κνληέια πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη λα γίλνπλ νκαδνπνηήζεηο ψζηε λα πξνθχςνπλ θαιχηεξα κνληέια.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α1 

Καηάινγνο δίηηκσλ κεηαβιεηψλ ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ δεδνκέλσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ ζε 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. 

Φχιιν “Questio”: 

ΓΙΣΙΜΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΗ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ 

REJ1, REJ2, REJ3, REJ4 REJ 

Q11_1_A, Q11_1_B, Q11_1_C, Q11_1_D, Q11_1_NO Q11_1 

Q11_2_A, Q11_2_B, Q11_2_C, Q11_2_D, Q11_1_E, Q11_2_F Q11_2 

Q11_3_A, Q11_3_B, Q11_3_C Q11_3 

Q11_4_A, Q11_4_B, Q11_4_C, Q11_4_D, Q11_4_NO Q11_4 

Q11_5_A, Q11_5_B, Q11_5_C, Q11_5_D, Q11_5_NO Q11_5 

Q11_6_A, Q11_6_B, Q11_6_C, Q11_6_D, Q11_6_NO Q11_6 

Q11_7_A, Q11_7_B, Q11_7_C, Q11_7_D, Q11_7_NO Q11_7 

Q11_8_A, Q11_8_B, Q11_8_C, Q11_8_D, Q11_8_NO Q11_8 

Q11_9_A, Q11_9_B, Q11_9_C, Q11_9_D, Q11_9_NO Q11_9 

Q11_10_A, Q11_10_B, Q11_10_C, Q11_10_D, Q11_10_NO Q11_10 

Q12_1_A, Q12_1_B, Q12_1_C, Q12_1_D, Q1_1_NO Q12_1 

Q12_2_A, Q12_2_B, Q12_2_C, Q12_2_D, Q12_2_NO Q12_2 

Q12_3_A, Q12_3_B, Q12_3_C, Q12_3_D, Q12_3_NO Q12_3 

Q12_4_A, Q12_4_B, Q12_4_C, Q12_4_D, Q12_4_NO Q12_4 

Q12_5_A, Q12_5_B, Q12_5_C, Q12_5_D, Q12_5_NO Q12_5 

Q12_6_A, Q12_6_B, Q12_6_C, Q12_6_D, Q12_6_NO Q12_6 

Q12_7_A, Q12_7_B, Q12_7_C, Q12_7_D, Q12_7_NO Q12_7 

Q12_8_A, Q12_8_B, Q12_8_C, Q12_8_D, Q12_8_NO Q12_8 

Q12_9_A, Q12_9_B, Q12_9_C, Q12_9_D, Q12_9_NO Q12_9 

Q12_10_A, Q12_10_B, Q12_10_C, Q12_10_D, Q12_10_NO Q12_10 

Q12_11_A, Q12_11_B, Q12_11_C, Q12_11_D, Q12_11_NO Q12_11 

Q12_12_A, Q12_12_B, Q12_12_C, Q12_12_D, Q12_12_NO Q12_12 

Q13_1_A, Q13_1_B, Q13_1_C, Q13_1_D, Q13_1_NO Q13_1 

Q13_2_A, Q13_2_B, Q13_2_C, Q13_2_D, Q13_2_NO Q13_2 

Q13_3_A, Q13_3_B, Q13_3_C, Q13_3_D, Q13_3_NO Q13_3 

Q13_4_A, Q13_4_B, Q13_4_C, Q13_4_D, Q13_4_NO Q13_4 

Q13_5_A, Q13_5_B, Q13_5_C, Q13_5_D, Q13_5_NO Q13_5 

Q13_6_A, Q13_6_B, Q13_6_C, Q13_6_D, Q13_6_NO Q13_6 

Q13_7_A, Q13_7_B, Q13_7_C, Q13_7_D, Q13_7_NO Q13_7 

Q13_8_A, Q13_8_B, Q13_8_C, Q13_8_D, Q13_8_NO Q13_8 
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Q13_9_A, Q13_9_B, Q13_9_C, Q13_9_D, Q13_9_NO Q13_9 

HABITAT1, HABITAT2, HABITAT3, HABITAT4 HABITAT 

DEM1, DEM2, DEM3, DEM4 DEM 

NIVEAUa, NIVEAUb, NIVEAUc NIVEAU 

ACTIV1a, ACTIV1b, ACTIV1c, ACTIV1d, ACTIV1no ACTIV1 

ACTIV3a, ACTIV3b ACTIV3 

RESSOURa, RESSOURb, RESSOURc, RESSOURd RESSOUR 

 

 

Φχιιν “Consuldata”: 

ΓΙΣΙΜΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΚH 

ΜΔΣΑΒΛΗΣH 

ACCES1, ACCES2, ACCES3, ACCES4, ACCES5  ACCESS 

NBSUFF1, NBSUFF2, NBSUFF3, NBSUFF4, NBSUFF5 NBSUFF 

COUT11, COUT12, COUT13 COUT1 

COUT21, COUT21 COUT2 

LIEU1, LIEU2, LIEU3, LIEU4, LIEU5 LIEU 

ORIG1, ORIG2, ORIG3 ORIG 

DIST1, DIST2 DIST 

TRAJ1, TRAJ2, TRAJ3 TRAJ 

DELAI1, DELAI2, DELAI3, DELAI4 DELAI 

ATTENTE1, ATTENTE2, ATTENTE3, ATTENTE4 ATTENTE 

RAISON1, RAISON2, RAISON3,  RAISON4, RAISON5, 

RAISON6, RAISON7, RAISON8, RAISON9, RAISON10 

RAISONS 
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ΠΙΝΑΚΑ Α2 

Καηάινγνο κεηαβιεηψλ πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ. 

Φχιιν “Questio”: 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΔΠΑΝΑΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΔ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

REJ1, REJ2, REJ3, REJ4, REJ1-REJ3, REJ1-REJ4, 

REJ2-REJ3, REJ3-REJ4, REJ1-REJ2-REJ3, REJ2-

REJ3-REJ4, REJ1-REJ2-REJ3- REJ4 

REJ 

DEM1, DEM2, DEM3, DEM4, DEM1-DEM4 DEM 

 

Φχιιν “Consuldata”: 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΔΠΑΝΑΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΔ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

LIEV1,LIEV2,LIEV3,LIEV4,LIEV5,LIEV1-

LIEV2,LIEV1-LIEV5,LIEV2-LIEV3,LIEV2-

LIEV4,LIEV2-LIEV5,LIEV3-LIEV4,LIEV3-

LIEV5,LIEV4-LIEV5,LIEV1-LIEV3-LIEV4,LIEV1-

LIEV3-LIEV5,LIEV2-LIEV4-LIEV5,LIEV3-LIEV4-

LIEV5 

LIEV 

TRAJ1, TRAJ2, TRAJ3, TRAJ1-TRAJ2, TRAJ1-

TRAJ3 

TRAJ 

RAISONS1,RAISONS2,RAISONS3,RAISONS4, 

RAISONS5,RAISONS6,RAISONS7,RAISONS8, 

RAISONS9,RAISONS10,RAISONS1-

RAISONS3,RAISONS5-RAISONS6-

RAISONS9,RAISONS1-RAISONS2-RAISONS3-

RAISONS7,RAISONS1-RAISONS3-RAISONS4-

RAISONS8,RAISONS1-RAISONS4-RAISONS5-

RAISONS6,RAISONS5-RAISONS6-

RAISONS10,RAISONS1-RAISONS3-RAISONS5-

RAISONS7-RAISONS8,RAISONS1-RAISONS4-

RAISONS5-RAISONS6-RAISONS9,RAISONS1-

RAISONS3-RAISONS6-RAISONS9-

RAISONS10,RAISONS1-RAISONS5-RAISONS6-

RAISONS8-RAISONS9-RAISONS10,RAISONS1-

RAISONS2-RAISONS5-RAISONS6-RAISONS8-

RAISONS9-RAISONS10 

RAISONS 
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Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή LIEV θαη ηε κεηαβιεηή REJ , γηα λα ζπκπηπρζνχλ νη πνιιαπιέο 

επηινγέο νκαδνπνηήζεθαλ θάπνηνη ζπλδπαζκνί. 
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ΠΙΝΑΚΑ Α3 

Καηάινγνο κεηαβιεηψλ ηνπ αξρείνπ ησλ δεδνκέλσλ (code book). 

 

Variable name Variable Coding instructions 

cl code number of 

questionnaire 

None 

OBS a/a of questionnaire by 

country 

None 

COUNTRY country 1=Belgium, 2=France, 3=Germany, 

4=Hungary, 5=Italy, 

6=Luxembourg, 7=Romania, 

8=Slovakia, 9=Sweden 

CONS_K 

K=1,…, 28 

 

1 cardiology, 

2pneumonology, 

3nephrology,  

4 internal pathology, 

5haematology,  

6 oncology, 

7rheumatology,  

8 podiatrics,  

9 ophthalmology, 

10dermatology, 

11 psychiatry, 

12paediatrics, 

13 geriatrics,  

14 genetics,  

15 gastroenterology,  

16 endocrinology-diabetes,  

17 hepatology,  

18 urology,  

19 gynecology-obstetrics,  

20 immunology-allergies, 

21 neurology-epilepsy,  

22 stomatology-

gnathoprosopologia,  

23 otorhinolaryngology, 

24 pain relief, 

 25 nutrition,  

26 emergency services,  

27 orthopaedics,  

28 rehabilitation 

consultation- K 0=no, 1=yes 

 

EXAM_H examinations- H 0=no, 1=yes 
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H=1,…, 12 

 

1 biological-biochemics 

analysis (blood, nurine etc), 

2 microbiological tests 

(bacteria, viruses, parasites, 

fungus),  

3 genetic test/chromosomes 

tests,  

4 biopsies-test Pap-

cytological analysis,  

5 simple x-rays, 

6 special imaging tests (PET 

scan/MRI),  

7 ultrasounds, 

8 test Doppler,  

9 electrocardiogram (ECG),  

10 electroencephalogram-

evoked potentials (EEG), 

11 electromyography 

(EMG) , 

12 functional tests 

(respiratory, muscle etc) 

  

SOIN_Z 

Z=1,…, 13 

 

1 nursing,  

2 physiotherapy-

rehabilitation, 

3 injections/infusions,  

4 psychotherapy,  

5 occupational therapy,  

6 psychomotor therapy,  

7 speech therapy, 

8 vision therapy-orthoptists,  

9 dentistry,  

10 surgical procedures, 

11 glasses, contact lenses 

etc, 

12 hearing aids, 

13 internal or external 

intentions 

care-Z  0=no, 1=yes 

 

HOSPI hospitalization for last 

24 months 

0=no, 1=yes 

NBHOSP number of times 

hospitalization 

None 

NBJHOSP total number of days 

hospitalization 

None 



105 

 

REJET rejection by health 

professionals because 

of the disease 

0=no, 1=yes 

REJ causes of rejection 1=physical causes, 2=behaviour, 

3=communication problems, 

4=professional‟s reluctance 

because of the disease,  
2*

combinations: 13, 14, 23, 34, 123, 

1234 

ASSIST need of a social 

worker for last 12 

months 

0=no, 1=yes 

Q11_1 access in the supply of 

a social worker 

1=easy, 2=very easy, 3=difficult, 

4=very difficult, 5=impossible 

Q11_2 vehicle of the social 

worker 

1=medical vehicle, 2=association, 

3=social care, 4=insurance 

company, 5=professional vehicle, 

6=religious vehicle 

Q11_3 place of meetings with 

the social worker 

1=at social worker‟s office, 2=at 

home, 3=by phone 

Q11_4 response of a social 

worker for 

information on social, 

legal and financial 

rights 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q11_5 response of a social 

worker for referral to 

other services 

(psychological 

support, care at home 

etc) 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q11_6 response of a social 

worker for 

information on 

specialised technical 

support (conversion at 

home and at car, pets 

etc) 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q11_7 response of a social 

worker for assistance 

with financial paper 

work (approval 

liability or 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

                                                           
2
 
*  

Οη ζπλδπαζκνί είλαη πάληα ζε αχμνπζα ηάμε θαηεγνξηψλ, πρ. 14=1+4 θαη 1234=1+2+3+4. 
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compensation, grants 

etc) 

Q11_8 response of a social 

worker for assistance 

with exceptional 

financial support 

(purchase a weelchair, 

home conversions, 

medical opinion or 

care abroad etc) 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q11_9 response of a social 

worker for support in 

finding personal 

assistance (in 

domiciliary care, 

personal care etc) 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q11_10 response of a social 

worker for support for 

social integration 

(school, recreation, 

professional athletics 

etc) 

1=fully, 2=a good grade, 3=a little, 

4=not at all, 5=no opinion 

Q12_1 providing occasional 

care related to the rare 

disease (surgery, 

prosthesis, 

orthopaedics, etc) 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_2 providing frequent 

care related to the rare 

diseases 

(physiotherapy, 

speech therapy, 

psychotherapy etc) 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_3 offering patients the 

option of grouping 

consultations or tests 

on the same day in the 

specialised centre, and 

organising the 

appointments 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_4 coordinating the 

sharing of medical 

information on the 

patient between all 

professionals who 

care for him/her in the 

specialised centre 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 
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Q12_5 facilitating the follow-

up of patients at 

different stages of 

their life by easing the 

passage from 

paediatric care to adult 

care, or from adult 

care to geriatric care 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_6 informing patients 

about their rights and 

guiding them toward 

social services , 

schools, leisure 

activities, or 

vocational guidance, 

etc 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_7 creating material for 

teachers, employers, 

social services, 

insurance companies 

and the general public 

to inform them about 

patients' needs and 

improve the social 

integration of patients 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_8 collaborating with 

research teams 

working on the rare 

disease (in particular 

for clinical studies) 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_9 monitoring the current 

needs of the patient 

community of this rare 

disease (through 

surveys or registers of 

patients) 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_10 training local 

professionals in 

responding to the 

specific needs of 

patients and supplying 

their contact 

information to patients 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q12_11 coordinating the 

sharing of medical 

information between 

health professionals of 

the specialised centre 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 
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and local health 

professionals, to 

facilitate the 

continuity of the 

patients ' follow-up 

Q12_12 communicating with 

other specialised 

centres and 

professional networks 

to harmonise 

treatments and 

research at the 

national and European 

levels 

1=of no use, 2=of little use, 

3=useful, 4=essential, 5=no opinion 

Q13_1 a single national 

centre would be 

preferable it could 

gather all the medical 

skills and 

competences and the 

most up-to-date 

equipment in a same 

location 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_2 rather than 

concentrating all the 

expertise and 

competences in a 

single national centre 

sharing them between 

several centres would 

be preferable , 

because more 

accessible to patients 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_3 to maintain the skills 

and experience of its 

professionals, a 

specialised centre 

must follow a high 

number of patients 

affected by a specific 

disease 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_4 rare diseases are not 

well known by the 

majority of health 

professionals; it is 

therefore preferable to 

travel to a specialised 

centre for 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 
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consultations and 

most specialised care 

Q13_5 quality relationships is 

as important as skills 

and competences, 

therefore, a local 

professional is 

preferable because of 

freedom of choice 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_6 the main hurdles in 

travelling to a 

specialised centre are 

the cost of transport 

and/or the need to be 

accompanied by 

someone 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_7 the main hurdles in 

travelling to a 

specialised centre are 

the time needed to get 

there and/or physical 

difficulties 

encountered by the 

patient (pain, fatigue, 

and injuries) 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_8 the role of the general 

practitioner consists 

mainly in looking 

after health problems 

not related to the rare 

disease 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

Q13_9 a specialised centre 

should involve patient 

organisations to 

benefit from their 

knowledge of daily 

life and needs of 

patients 

1=strongly disagree, 2=partially 

disagree, 3=partially agree, 

4=strongly agree, 5=no opinion 

AUTEUR who complete the 

questionnaire 

1=the patient, 2=a relative, 

3=personal care assistant, 4=other 

AGEMAL_CAT age of the patient 1=0 to 20 years old, 2=20 to 40 

years old, 3=40 to 80 years old 

SEXE gender of the patient 1=male, 2=female 

AGEDIAG_CAT age of the patient at 

diagnosis 

1=0 to 10 years old, 2=10 to 20 

years old, 3=20 to 80 years old 

HABITAT where does the patient 

live 

1=village or city of less than 1.000 

inhabitants, 2= city of 1.000 to 
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100.000 inhabitants, 3= city of 

more than 100.000 inhabitants, 4= 

capital city 

DEMENAG forced to move 

because of the disease 

0=no, 1=yes 

DEM causes of being forced 

to move 

1=to a more adapted house, 2= to a 

specially adapted care centre, 3= to 

get nearer to specialists of the 

disease, 4= to get closer to a 

relative 
*
combinations: 14 

FAMADU total number of adults 

in the family 

None 

FAMENF total number of 

children in the family 

None 

FAMMAL number of patients in 

the family 

None 

NIVEAU highest level of 

education in the 

family 

1=primary education, 2= 

secondary/professional education, 

3= university/higher education 

ACTIV1 activities of patient or 

parents 

1=working, 2= unemployed, 3= 

never working, 4= retired, 5= 

student 

ACTIV2 occupations of patient 

or parents 

1=farmer/fisherman, 

2=craftsman/tradesman, 3=senior 

management, 4=middle 

management, 5=office work or 

services, 6=skilled worker, 

7=unskilled worker 

ACT3 specification sector of 

occupation 

1=health/research professional, 2= 

teacher 

RESSOUR net family income per 

month, from all 

sources (salary, 

allowances etc) 

1= <630 euros, 2= from 630 euros 

to 1.600 euros, 3= from 1.600 euros 

to 3.900 euros, 4=>3.900 euros 

REDACT1 because of the disease 

a member of the 

family have work less 

or stop his/her 

professional activity 

0=no, 1=yes 

REDACT2 a member of the 

family have work less 

or stop his/her 

professional activity 

as patient or to take 

care of a relative 

1=patient, 2=take care of a relative 

ACCESS_T access to 1=very easy, 2=easy, 3=difficult, 
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Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry  

consultations- T 

 

4=very difficult, 5=impossible 

 

NBSUFF_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

adequacy of the 

number of 

consultations- T 

1=well adapted, 2=sufficient, 

3=insufficient, 4=very insufficient, 

5=no opinion 

 

  

COUT1_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

cover of personal cost- 

T 

1=nil, 2=partial, 3=total 

TARIFLC_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

cost in local currency 

per consultation- T 

None 



112 

 

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

TARIFEURO_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

cost per consultation 

in euros- cardiology 

None 

COUT2_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

opinion about the 

amount of personal 

cost- T 

1=acceptable, 2=excessive 

kkm_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

distance-kilometres 

from home- T 

None 
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5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

ORIG_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

geographical area of 

consultation- T 

1=same region, 2=other region, 

3=other country 

DIST_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

opinion about 

distance- T 

1=acceptable, 2=excessive 

DELAI_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

time to obtain the first 

appointment- 

cardiology 

1=very short, 2=short, 3=long, 

4=very long 
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8 dentistry 

DUREE_T 

 Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

waiting time till the 

first appointment in 

months- T 

None 

ATTENT_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

response of 

consultations to 

expectations- T 

1=fully, 2=partially, 3=poorly, 

4=not at all 

LIEV_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

location of 

consultation- T 

1=at home, 2= private practice, 3= 

hospital, 4= clinic, 5= specialized 

centre for the disease,  
*
combinations: 12, 15, 23, 24, 25, 

34, 35, 45, 134, 135, 245, 345 

TRAJ_T 

Τ=1,…, 8 

 

travel alone or with 

other- T 

1=alone, 2= with a relative/friend, 

3= with professional assistance or 

transport, 
*
combinations: 12, 13 
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1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

RAISONS_T 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

reasons of no access- 

T 

1= professional could not be found 

or unavailable, 2= lack of 

prescription, 3= excessive waiting 

time, 4= personal cost incurred too 

high, 5= location of the sessions 

too far, 6= excessive time of 

journey, 7= nobody available to 

accompany, 8= cost of journey too 

high, 9= lack of suitable transport, 

10= travelling too difficult due to 

health reasons,  
*
combinations: 13, 569, 1237, 

1348, 1456, 5610, 13578, 14569, 

136910, 1568910, 12568910 

Τ_consultation 

Τ=1,…, 8 

 

1cardiology,  

2 endocrinology,  

3paediatrics,  

4 physiotherapy,  

5psychotherapy,  

6 speechtherapy,  

7 orthoptics, 

8 dentistry 

 

need of consultation-Τ 0=no, 1=yes 

  

num_cons_cat number of the eight 

consultations in need 

1=0 to 2 consultations, 2=3 to 5 

consultations, 3=6 to 8 

consultations 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

 

ΠΙΝΑΚΔ ΤΝΑΦΔΙΑ 2
νπ

 ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (α) 

need of consultation-cardiology * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

need of consultation-cardiology no 64 69 133 

yes 128 122 250 

Total 192 191 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (β) 

need of consultation-endocrinology * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

need of consultation-

endocrinology 

no 167 154 321 

yes 25 37 62 

Total 192 191 383 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (γ) 

need of consultation-paediatrics * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

need of consultation-

paediatrics 

no 103 112 215 

yes 89 79 168 

Total 192 191 383 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * gender of the patient 

Crosstabulation 

 
gender of the patient 

Total male female 

need of consultation-physiotherapy no 136 117 253 

yes 56 74 130 

Total 192 191 383 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

need of consultation-

psychotherapy 

no 133 113 246 

yes 59 78 137 

Total 192 191 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * gender of the patient 

Crosstabulation 

 
gender of the patient 

Total male female 

need of consultation-speechtherapy no 138 137 275 

yes 54 54 108 

Total 192 191 383 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (δ) 

need of consultation-orthoptics * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

need of consultation-orthoptics no 144 128 272 

yes 48 63 111 

Total 192 191 383 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.13 (ε) 

need of consultation-dentistry * gender of the patient Crosstabulation 

 
gender of the patient 

Total male female 

need of consultation-dentistry no 49 50 99 

yes 143 141 284 

Total 192 191 383 

 

 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (α) 

need of consultation-cardiology * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

cardiology 

no 98 2 4 14 7 125 

yes 197 13 5 17 8 240 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (β) 

need of consultation-endocrinology * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

endocrinology 

no 246 13 8 26 12 305 

yes 49 2 1 5 3 60 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (γ) 

need of consultation-paediatrics * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

paediatrics 

no 148 8 6 30 11 203 

yes 147 7 3 1 4 162 

Total 295 15 9 31 15 365 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

physiotherapy 

no 187 11 7 23 10 238 

yes 108 4 2 8 5 127 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

psychotherapy 

no 183 6 8 25 11 233 

yes 112 9 1 6 4 132 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

speechtherapy 

no 206 8 7 29 10 260 

yes 89 7 2 2 5 105 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (δ) 

need of consultation-orthoptics * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

orthoptics 

no 202 7 8 27 14 258 

yes 93 8 1 4 1 107 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.14 (ε) 

need of consultation-dentistry * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of consultation-

dentistry 

no 73 2 2 10 7 94 

yes 222 13 7 21 8 271 

Total 295 15 9 31 15 365 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (α) 

need of consultation-cardiology * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

cardiology 

no 12 28 62 25 127 

yes 24 52 120 39 235 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (β) 

need of consultation-endocrinology * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

endocrinology 

no 29 70 151 52 302 

yes 7 10 31 12 60 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (γ) 

need of consultation-paediatrics * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

paediatrics 

no 23 44 101 36 204 

yes 13 36 81 28 158 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

physiotherapy 

no 31 58 111 41 241 

yes 5 22 71 23 121 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

psychotherapy 

no 26 52 108 45 231 

yes 10 28 74 19 131 

Total 36 80 182 64 362 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

speechtherapy 

no 31 55 124 50 260 

yes 5 25 58 14 102 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (δ) 

need of consultation-orthoptics * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

orthoptics 

no 24 57 133 45 259 

yes 12 23 49 19 103 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.15 (ε) 

need of consultation-dentistry * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of consultation-

dentistry 

no 11 20 52 12 95 

yes 25 60 130 52 267 

Total 36 80 182 64 362 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (α) 

need of consultation-cardiology * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-cardiology no 4 44 84 132 

yes 1 107 140 248 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (β) 

need of consultation-endocrinology * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-

endocrinology 

no 5 129 184 318 

yes 0 22 40 62 

Total 5 151 224 380 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (γ) 

need of consultation-paediatrics * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-paediatrics no 4 84 127 215 

yes 1 67 97 165 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-

physiotherapy 

no 5 103 144 252 

yes 0 48 80 128 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-

psychotherapy 

no 3 101 141 245 

yes 2 50 83 135 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-

speechtherapy 

no 5 110 159 274 

yes 0 41 65 106 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (δ) 

need of consultation-orthoptics * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-orthoptics no 3 105 163 271 

yes 2 46 61 109 

Total 5 151 224 380 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.16 (ε) 

need of consultation-dentistry * highest level of education in the family Crosstabulation 

 
highest level of education in the family 

Total primary education secondary/professional education university/higher education 

need of consultation-dentistry no 1 39 59 99 

yes 4 112 165 281 

Total 5 151 224 380 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (α) 

need of consultation-cardiology * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

cardiology 

no 15 40 33 5 4 0 0 10 29 136 

yes 22 67 84 18 26 1 4 15 15 252 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (β) 

need of consultation-endocrinology * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

endocrinology 

no 30 84 104 21 22 1 1 22 40 325 

yes 7 23 13 2 8 0 3 3 4 63 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (γ) 

need of consultation-paediatrics * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

paediatrics 

no 25 70 46 11 15 0 0 16 37 220 

yes 12 37 71 12 15 1 4 9 7 168 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

physiotherapy 

no 26 67 66 18 25 0 0 23 33 258 

yes 11 40 51 5 5 1 4 2 11 130 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

psychotherapy 

no 25 49 91 11 11 0 1 21 41 250 

yes 12 58 26 12 19 1 3 4 3 138 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

speechtherapy 

no 29 61 80 17 25 1 1 25 40 279 

yes 8 46 37 6 5 0 3 0 4 109 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (δ) 

need of consultation-orthoptics * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

orthoptics 

no 30 76 74 14 24 1 3 19 36 277 

yes 7 31 43 9 6 0 1 6 8 111 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.17 (ε) 

need of consultation-dentistry * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of 

consultation-

dentistry 

no 5 40 26 11 6 0 3 6 6 103 

yes 32 67 91 12 24 1 1 19 38 285 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (α) 

need of consultation-cardiology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-cardiology no 72 53 9 134 

yes 189 57 3 249 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (β) 

need of consultation-endocrinology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-

endocrinology 

no 211 99 12 322 

yes 50 11 0 61 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (γ) 

need of consultation-paediatrics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-paediatrics no 105 98 12 215 

yes 156 12 0 168 

Total 261 110 12 383 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-

physiotherapy 

no 162 82 10 254 

yes 99 28 2 129 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-

psychotherapy 

no 156 80 11 247 

yes 105 30 1 136 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-

speechtherapy 

no 163 102 10 275 

yes 98 8 2 108 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (δ) 

need of consultation-orthoptics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-orthoptics no 170 91 12 273 

yes 91 19 0 110 

Total 261 110 12 383 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.18 (ε) 

 

need of consultation-dentistry * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

need of consultation-dentistry no 70 27 3 100 

yes 191 83 9 283 

Total 261 110 12 383 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (α) 

need of consultation-cardiology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-cardiology no 97 23 6 126 

yes 215 15 4 234 

Total 312 38 10 360 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (β) 

need of consultation-endocrinology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-

endocrinology 

no 260 33 10 303 

yes 52 5 0 57 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (γ) 

need of consultation-paediatrics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-paediatrics no 162 31 9 202 

yes 150 7 1 158 

Total 312 38 10 360 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (δ) 

need of consultation-physiotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-

physiotherapy 

no 208 23 7 238 

yes 104 15 3 122 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (ε) 

need of consultation-psychotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-

psychotherapy 

no 195 25 9 229 

yes 117 13 1 131 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (ζη) 

need of consultation-speechtherapy * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-

speechtherapy 

no 213 33 9 255 

yes 99 5 1 105 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (δ) 

need of consultation-orthoptics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-orthoptics no 213 33 10 256 

yes 99 5 0 104 

Total 312 38 10 360 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.19 (ε) 

need of consultation-dentistry * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

need of consultation-dentistry no 83 9 2 94 

yes 229 29 8 266 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (α) 

access to consultations-cardiology * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

cardiology 

very easy 29 32 61 

easy 77 70 147 

difficult 11 15 26 

very 

difficult 

1 0 1 

impossible 8 3 11 

Total 126 120 246 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (β) 

access to consultations-endocrinology * gender of the 

patient Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 5 5 10 

easy 9 17 26 

difficult 3 5 8 

impossible 8 10 18 

Total 25 37 62 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (γ) 

access to consultations-paediatrics * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

paediatrics 

very easy 44 26 70 

easy 34 46 80 

difficult 6 4 10 

impossible 4 2 6 

Total 88 78 166 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * gender of the 

patient Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 24 17 41 

easy 14 39 53 

difficult 6 9 15 

very 

difficult 

2 1 3 

impossible 10 8 18 

Total 56 74 130 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * gender of the 

patient Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 7 21 28 

easy 28 32 60 

difficult 10 10 20 

very 

difficult 

4 2 6 

impossible 10 13 23 

Total 59 78 137 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * gender of the 

patient Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 17 15 32 

easy 12 16 28 

difficult 13 9 22 

very 

difficult 

2 4 6 

impossible 9 10 19 

Total 53 54 107 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (δ) 

access to consultations-orthoptics * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

orthoptics 

very easy 12 15 27 

easy 19 24 43 

difficult 10 10 20 

very difficult 1 2 3 

impossible 6 12 18 

Total 48 63 111 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ 

ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.20 (ε) 

access to consultations-dentistry * gender of the patient 

Crosstabulation 

 

gender of the 

patient 

Total male female 

access to consultations-

dentistry 

very easy 65 55 120 

easy 64 66 130 

difficult 11 13 24 

very difficult 2 3 5 

impossible 1 4 5 

Total 143 141 284 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (α) 

access to consultations-cardiology * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

cardiology 

very easy 17 25 6 7 55 

easy 42 64 22 11 139 

difficult 5 14 6 1 26 

impossible 2 8 1 0 11 

Total 66 111 35 19 231 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (β) 

access to consultations-endocrinology * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 3 5 1 1 10 

easy 5 13 3 4 25 

difficult 0 3 5 0 8 

impossible 7 7 2 0 16 

Total 15 28 11 5 59 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (γ) 

access to consultations-paediatrics * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

paediatrics 

very easy 19 27 13 8 67 

easy 18 42 7 7 74 

difficult 4 4 0 1 9 

impossible 3 2 1 0 6 

Total 44 75 21 16 156 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 12 21 3 4 40 

easy 11 26 7 6 50 

difficult 4 6 3 1 14 

very difficult 0 2 0 1 3 

impossible 6 8 2 1 17 

Total 33 63 15 13 124 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 6 16 3 2 27 

easy 13 28 6 8 55 

difficult 4 10 5 1 20 

very difficult 3 2 1 0 6 

impossible 11 8 3 1 23 

Total 37 64 18 12 131 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 6 14 8 3 31 

easy 4 14 5 3 26 

difficult 7 13 1 2 23 

very difficult 2 1 0 2 5 

impossible 11 7 1 0 19 

Total 30 49 15 10 104 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (δ) 

access to consultations-orthoptics * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

orthoptics 

very easy 4 16 2 2 24 

easy 12 19 5 5 41 

difficult 7 7 4 2 20 

very difficult 1 1 1 0 3 

impossible 7 7 1 2 17 

Total 31 50 13 11 105 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.21 (ε) 

access to consultations-dentistry * where does the patient live Crosstabulation 

 

where does the patient live 

Total 

village or city of 

less than 1.000 

inhabitants 

city of  1.000 to 

100.000 

inhabitants 

city of more 

than 100.000 

inhabitants capital city 

access to consultations-

dentistry 

very easy 35 57 12 10 114 

easy 29 59 23 9 120 

difficult 5 15 3 1 24 

very difficult 3 1 0 0 4 

impossible 2 3 0 0 5 

Total 74 135 38 20 267 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (α) 

access to consultations-cardiology * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

cardiology 

very easy 58 1 0 2 0 61 

easy 110 7 3 14 8 142 

difficult 19 4 0 0 0 23 

impossible 7 1 1 1 0 10 

Total 194 13 4 17 8 236 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (β) 

access to consultations-endocrinology * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 10 0 0 0 0 10 

easy 19 0 0 4 2 25 

difficult 6 1 1 0 0 8 

impossible 14 1 0 1 1 17 

Total 49 2 1 5 3 60 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (γ) 

access to consultations-paediatrics * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

paediatrics 

very easy 63 3 1 0 2 69 

easy 67 4 2 1 2 76 

difficult 10 0 0 0 0 10 

impossible 5 0 0 0 0 5 

Total 145 7 3 1 4 160 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 37 0 1 1 1 40 

easy 42 2 0 4 3 51 

difficult 13 1 0 1 0 15 

very difficult 3 0 0 0 0 3 

impossible 13 1 1 2 1 18 

Total 108 4 2 8 5 127 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 28 0 0 0 0 28 

easy 44 5 0 5 3 57 

difficult 16 1 1 0 1 19 

very difficult 4 2 0 0 0 6 

impossible 19 1 0 1 0 21 

Total 111 9 1 6 4 131 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 30 1 1 0 0 32 

easy 20 3 0 1 2 26 

difficult 18 1 0 1 1 21 

very difficult 6 0 0 0 0 6 

impossible 14 2 1 0 2 19 

Total 88 7 2 2 5 104 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (δ) 

access to consultations-orthoptics * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

orthoptics 

very easy 24 2 0 1 0 27 

easy 35 3 0 2 1 41 

difficult 16 3 0 0 0 19 

very difficult 2 0 0 1 0 3 

impossible 16 0 1 0 0 17 

Total 93 8 1 4 1 107 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.22 (ε) 

access to consultations-dentistry * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access to consultations-

dentistry 

very easy 101 4 1 6 5 117 

easy 96 6 6 12 3 123 

difficult 19 1 0 1 0 21 

very difficult 3 1 0 1 0 5 

impossible 3 1 0 1 0 5 

Total 222 13 7 21 8 271 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (α) 

access to consultations-cardiology * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

primary 

education 

secondary/profes

sional education 

university/higher 

education 

access to consultations-

cardiology 

very easy 0 26 35 61 

easy 0 63 84 147 

difficult 1 8 16 25 

very difficult 0 0 1 1 

impossible 0 8 2 10 

Total 1 105 138 244 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (β) 

access to consultations-endocrinology * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

secondary/professio

nal education 

university/higher 

education 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 4 6 10 

easy 9 17 26 

difficult 3 5 8 

impossible 6 12 18 

Total 22 40 62 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (γ) 

access to consultations-paediatrics * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

primary 

education 

secondary/profes

sional education 

university/higher 

education 

access to consultations-

paediatrics 

very easy 1 26 42 69 

easy 0 30 48 78 

difficult 0 7 3 10 

impossible 0 2 4 6 

Total 1 65 97 163 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

secondary/professio

nal education 

university/higher 

education 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 17 24 41 

easy 17 34 51 

difficult 3 12 15 

very difficult 1 2 3 

impossible 10 8 18 

Total 48 80 128 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

primary 

education 

secondary/profes

sional education 

university/higher 

education 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 0 11 17 28 

easy 2 17 39 58 

difficult 0 8 11 19 

very difficult 0 2 4 6 

impossible 0 11 12 23 

Total  2 49 83 134 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

secondary/professio

nal education 

university/higher 

education 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 10 22 32 

easy 7 20 27 

difficult 10 12 22 

very difficult 3 3 6 

impossible 10 8 18 

Total 40 65 105 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (δ) 

access to consultations-orthoptics * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

primary 

education 

secondary/profes

sional education 

university/higher 

education 

access to consultations-

orthoptics 

very easy 0 10 17 27 

easy 2 18 21 41 

difficult 0 8 12 20 

very difficult 0 2 1 3 

impossible 0 8 10 18 

Total 2 46 61 109 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.23 (ε) 

access to consultations-dentistry * highest level of education in the family Crosstabulation 

 

highest level of education in the family 

Total 

primary 

education 

secondary/profes

sional education 

university/higher 

education 

access to consultations-

dentistry 

very easy 3 52 64 119 

easy 1 48 80 129 

difficult 0 7 16 23 

very difficult 0 2 3 5 

impossible 0 3 2 5 

Total 4 112 165 281 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (α) 

access to consultations-cardiology * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

cardiology 

very easy 9 19 25 2 0 0 0 0 6 61 

easy 12 39 47 12 15 0 2 14 8 149 

difficult 0 4 9 2 8 1 2 0 0 26 

very 

difficult 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

impossible 0 4 1 1 3 0 0 1 1 11 

Total 21 67 82 17 26 1 4 15 15 248 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (β) 

access to consultations-endocrinology * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

endocrinology 

very easy 1 6 3 0 0 0 0 0 10 

easy 3 8 6 1 4 1 2 2 27 

difficult 0 3 1 0 3 1 0 0 8 

impossible 3 6 3 1 1 1 1 2 18 

Total 7 23 13 2 8 3 3 4 63 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (γ) 

access to consultations-paediatrics * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

paediatrics 

very easy 4 12 44 2 2 0 2 4 0 70 

easy 6 18 25 10 10 0 2 5 4 80 

difficult 0 5 1 0 1 1 0 0 2 10 

impossible 2 2 1 0 1 0 0 0 0 6 

Total 12 37 71 12 14 1 4 9 6 166 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

physiotherapy 

very easy 2 14 19 0 1 0 2 1 2 41 

easy 7 17 21 1 0 1 1 1 4 53 

difficult 1 3 7 1 1 0 0 0 2 15 

very 

difficult 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

impossible 0 5 4 3 3 0 1 0 2 18 

Total 11 40 51 5 5 1 4 2 11 130 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

psychotherapy 

very easy 2 13 8 1 1 0 1 2 0 28 

easy 6 25 7 6 10 1 1 2 2 60 

difficult 0 9 3 3 5 0 0 0 0 20 

very 

difficult 

1 3 1 0 1 0 0 0 0 6 

impossible 3 7 7 2 2 0 1 0 1 23 

Total 12 57 26 12 19 1 3 4 3 137 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY ROMANIA SWEDEN 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 3 10 17 1 0 1 0 32 

easy 2 16 7 0 0 1 2 28 

difficult 1 10 5 3 2 1 1 23 

very 

difficult 

0 2 2 1 0 0 1 6 

impossible 2 8 6 0 3 0 0 19 

Total 8 46 37 5 5 3 4 108 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (δ) 

access to consultations-orthoptics * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access to 

consultations-

orthoptics 

very easy 0 7 15 2 0 0 2 1 27 

easy 2 12 17 4 2 0 3 3 43 

difficult 2 6 6 2 3 0 0 1 20 

very 

difficult 

0 2 1 0 0 0 0 0 3 

impossible 3 4 4 1 1 1 1 3 18 

Total 7 31 43 9 6 1 6 8 111 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.24 (ε) 

access to consultations-dentistry * country Crosstabulation 

 

country 

Tota

l 

BELGIU

M 

FRANC

E 

GERMAN

Y 

HUNGAR

Y 

ITAL

Y 

LUXEMBOUR

G 

ROMANI

A 

SLOVAKI

A 

SWEDE

N 

access to 

consultations

-dentistry 

very easy 18 22 51 4 5 0 0 3 18 121 

easy 9 33 32 7 16 1 1 13 18 130 

difficult 4 8 6 1 2 0 0 2 1 24 

very 

difficult 

0 3 0 0 1 0 0 0 1 5 

impossibl

e 

1 1 2 0 0 0 0 1 0 5 

Total 32 67 91 12 24 1 1 19 38 285 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (α) 

access to consultations-cardiology * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 20 years old 

20 to 40 years 

old 

40 to 80 years 

old 

access to consultations-

cardiology 

very easy 49 11 1 61 

easy 111 34 2 147 

difficult 19 6 0 25 

very difficult 1 0 0 1 

impossible 6 5 0 11 

Total 186 56 3 245 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (β) 

access to consultations-endocrinology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 9 1 10 

easy 21 5 26 

difficult 7 0 7 

impossible 13 5 18 

Total 50 11 61 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (γ) 

access to consultations-paediatrics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 

access to consultations-paediatrics very easy 67 3 70 

easy 74 6 80 

difficult 10 0 10 

impossible 3 3 6 

Total 154 12 166 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 20 years old 

20 to 40 years 

old 

40 to 80 years 

old 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 32 8 1 41 

easy 39 13 1 53 

difficult 12 2 0 14 

very difficult 3 0 0 3 

impossible 13 5 0 18 

Total 99 28 2 129 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 20 years old 

20 to 40 years 

old 

40 to 80 years 

old 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 20 8 0 28 

easy 46 13 1 60 

difficult 17 2 0 19 

very difficult 4 2 0 6 

impossible 18 5 0 23 

Total 105 30 1 136 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 20 years old 

20 to 40 years 

old 

40 to 80 years 

old 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 29 2 1 32 

easy 28 0 0 28 

difficult 20 1 1 22 

very difficult 5 1 0 6 

impossible 15 4 0 19 

Total 97 8 2 107 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (δ) 

access to consultations-orthoptics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 

access to consultations-orthoptics very easy 22 5 27 

easy 38 5 43 

difficult 16 3 19 

very difficult 2 1 3 

impossible 13 5 18 

Total 91 19 110 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.25 (ε) 

access to consultations-dentistry * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 20 years old 

20 to 40 years 

old 

40 to 80 years 

old 

access to consultations-

dentistry 

very easy 83 31 6 120 

easy 82 45 3 130 

difficult 20 3 0 23 

very difficult 2 3 0 5 

impossible 4 1 0 5 

Total 191 83 9 283 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (α) 

access to consultations-cardiology * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

20 to 80 years 

old 

access to consultations-

cardiology 

very easy 56 2 1 59 

easy 124 9 2 135 

difficult 24 2 0 26 

very difficult 1 0 0 1 

impossible 9 2 0 11 

Total 214 15 3 232 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (β) 

access to consultations-endocrinology * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

access to consultations-

endocrinology 

very easy 8 1 9 

easy 23 1 24 

difficult 6 1 7 

impossible 15 2 17 

Total 52 5 57 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (γ) 

access to consultations-paediatrics * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

20 to 80 years 

old 

access to consultations-

paediatrics 

very easy 64 2 0 66 

easy 70 4 0 74 

difficult 10 0 0 10 

impossible 4 1 1 6 

Total 148 7 1 156 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (δ) 

access to consultations-physiotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

20 to 80 years 

old 

access to consultations-

physiotherapy 

very easy 30 6 2 38 

easy 45 6 0 51 

difficult 12 1 0 13 

very difficult 2 0 0 2 

impossible 15 2 1 18 

Total 104 15 3 122 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (ε) 

access to consultations-psychotherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

20 to 80 years 

old 

access to consultations-

psychotherapy 

very easy 24 3 1 28 

easy 52 7 0 59 

difficult 17 2 0 19 

very difficult 5 0 0 5 

impossible 19 1 0 20 

Total 117 13 1 131 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (ζη) 

access to consultations-speechtherapy * age of the patient Crosstabulation 

 

age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

20 to 80 years 

old 

access to consultations-

speechtherapy 

very easy 28 2 0 30 

easy 27 1 0 28 

difficult 20 0 1 21 

very difficult 5 1 0 6 

impossible 18 1 0 19 

Total 98 5 1 104 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (δ) 

access to consultations-orthoptics * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 

access to consultations-orthoptics very easy 25 1 26 

easy 39 2 41 

difficult 18 0 18 

very difficult 1 0 1 

impossible 16 2 18 

Total 99 5 104 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.26 (ε) 

access to consultations-dentistry * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

access to consultations-

dentistry 

very easy 95 12 3 110 

easy 105 16 5 126 

difficult 20 1 0 21 

very difficult 4 0 0 4 

impossible 5 0 0 5 

Total 229 29 8 266 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.27 (α) 

need of a social worker for last 12 months * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

need of a social worker for 

last 12 months 

no 222 6 6 22 7 263 

yes 73 9 3 9 8 102 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.27 (β) 

need of a social worker for last 12 months * occupations of patient or parents Crosstabulation 

 

occupations of patient or parents 

Total farmer/fisherman craftsman/tradesman 

senior 

management 

middle 

management 

office 

work or 

services 

skilled 

worker 

unskilled 

worker 

need of a social 

worker for last 12 

months 

no 3 32 53 58 50 18 10 224 

yes 1 10 11 18 34 10 5 89 

Total 4 42 64 76 84 28 15 313 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.27 (γ) 

need of a social worker for last 12 months * rejection by health professionals because of the disease 

Crosstabulation 

 
rejection by health professionals because of the disease 

Total no yes 

need of a social worker for last 12 

months 

no 260 18 278 

yes 88 17 105 

Total 348 35 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.27 (δ) 

need of a social worker for last 12 months * net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) Crosstabulation 

 
net family income per month, from all sources (salary, allowances etc) 

Total <630 euros from 630 euros to 1.600 euros from 1.600 euros to 3.900 euros >3.900 euros 

need of a social worker for 

last 12 months 

no 21 60 130 52 263 

yes 15 20 52 11 98 

Total 36 80 182 63 361 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.27 (ε) 

need of a social worker for last 12 months * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

need of a 

social worker 

for last 12 

months 

no 19 81 104 16 9 1 2 16 31 279 

yes 18 25 13 7 20 0 2 9 13 107 

Total 37 106 117 23 29 1 4 25 44 386 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.28 (α) 

access in the supply of a social worker * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

access in the supply of a 

social worker 

very easy 18 2 0 3 3 26 

easy 34 2 0 3 4 43 

difficult 12 1 1 1 1 16 

very difficult 2 1 0 1 0 4 

impossible 0 0 2 1 0 3 

Total 66 6 3 9 8 92 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.28 (β) 

access in the supply of a social worker * rejection by health professionals because of the disease 

Crosstabulation 

 

rejection by health professionals because 

of the disease 

Total no yes 

access in the supply of a social 

worker 

very easy 22 4 26 

easy 37 6 43 

difficult 15 1 16 

very difficult 3 1 4 

impossible 1 3 4 

Total 78 15 93 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.28 (γ) 

access in the supply of a social worker * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

access in the supply of 

a social worker 

very easy 5 8 3 0 3 1 2 5 27 

easy 9 9 4 1 9 0 4 8 44 

difficult 2 3 3 2 5 0 1 0 16 

very 

difficult 

1 0 0 2 1 0 0 0 4 

impossible 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

Total 17 22 10 7 18 1 7 13 95 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (α) 

number of the eight consultations in need * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 102 3 7 18 7 137 

3 to 5 consultations 149 7 1 13 8 178 

6 to 8 consultations 44 5 1 0 0 50 

Total 295 15 9 31 15 365 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (β) 

number of the eight consultations in need * country Crosstabulation 

 
country 

Total BELGIUM FRANCE GERMANY HUNGARY ITALY LUXEMBOURG ROMANIA SLOVAKIA SWEDEN 

number of 

the eight 

consultations 

in need 

0 to 2 

consultations 

21 35 32 8 9 0 0 14 32 151 

3 to 5 

consultations 

11 58 64 13 17 1 1 10 9 184 

6 to 8 

consultations 

5 14 21 2 4 0 3 1 3 53 

Total 37 107 117 23 30 1 4 25 44 388 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (γ) 

number of the eight consultations in need * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 69 70 10 149 

3 to 5 consultations 144 36 2 182 

6 to 8 consultations 48 4 0 52 

Total 261 110 12 383 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (δ) 

number of the eight consultations in need * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 107 23 7 137 

3 to 5 consultations 159 12 3 174 

6 to 8 consultations 46 3 0 49 

Total 312 38 10 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (ε) 

number of the eight consultations in need * access to consultations-endocrinology Crosstabulation 

 
access to consultations-endocrinology 

Total very easy easy difficult impossible 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 1 0 0 0 1 

3 to 5 consultations 9 12 3 4 28 

6 to 8 consultations 0 15 5 14 34 

Total 10 27 8 18 63 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (ζη) 

number of the eight consultations in need * access to consultations-physiotherapy Crosstabulation 

 
access to consultations-physiotherapy 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 6 5 1 0 0 12 

3 to 5 consultations 24 39 10 1 5 79 

6 to 8 consultations 11 9 4 2 13 39 

Total 41 53 15 3 18 130 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (δ) 

number of the eight consultations in need * access to consultations-psychotherapy Crosstabulation 

 
access to consultations-psychotherapy 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 0 8 1 0 0 9 

3 to 5 consultations 18 44 13 3 4 82 

6 to 8 consultations 10 8 6 3 19 46 

Total 28 60 20 6 23 137 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (ε) 

number of the eight consultations in need * access to consultations-orthoptics Crosstabulation 

 
access to consultations-orthoptics 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 0 3 0 0 0 3 

3 to 5 consultations 22 25 12 1 4 64 

6 to 8 consultations 5 15 8 2 14 44 

Total 27 43 20 3 18 111 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.29 (ζ) 

number of the eight consultations in need * access to consultations-dentistry Crosstabulation 

 
access to consultations-dentistry 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

number of the eight 

consultations in need 

0 to 2 consultations 47 43 4 1 1 96 

3 to 5 consultations 62 66 9 4 1 142 

6 to 8 consultations 12 21 11 0 3 47 

Total 121 130 24 5 5 285 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.30 (α) 

hospitalization for last 24 months * need of consultation-cardiology Crosstabulation 

 
need of consultation-cardiology 

Total no yes 

hospitalization for last 24 months no 93 151 244 

yes 21 78 99 

Total 114 229 343 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.30 (β) 

hospitalization for last 24 months * need of consultation-paediatrics Crosstabulation 

 
need of consultation-paediatrics 

Total no yes 

hospitalization for last 24 months no 145 99 244 

yes 44 55 99 

Total 189 154 343 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.30 (γ) 

hospitalization for last 24 months * need of consultation-physiotherapy Crosstabulation 

 
need of consultation-physiotherapy 

Total no yes 

hospitalization for last 24 months no 168 76 244 

yes 53 46 99 

Total 221 122 343 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.30 (δ) 

hospitalization for last 24 months * need of consultation-psychotherapy Crosstabulation 

 
need of consultation-psychotherapy 

Total no yes 

hospitalization for last 24 months no 171 73 244 

yes 50 49 99 

Total 221 122 343 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.30 (ε) 

hospitalization for last 24 months * need of consultation-speechtherapy Crosstabulation 

 
need of consultation-speechtherapy 

Total no yes 

hospitalization for last 24 months no 182 62 244 

yes 59 40 99 

Total 241 102 343 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.31 (α) 

rejection by health professionals because of the disease * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

rejection by health 

professionals because of the 

disease 

no 269 13 5 29 15 331 

yes 24 2 4 2 0 32 

Total 293 15 9 31 15 363 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.31 (β) 

rejection by health professionals because of the disease * country Crosstabulation 

 

country 

Total 

BELGIU

M FRANCE 

GERMA

NY 

HUNGAR

Y ITALY 

LUXEMBO

URG 

ROMANI

A 

SLOVAKI

A 

SWEDE

N 

rejection by health 

professionals because of the 

disease 

no 30 92 114 16 27 1 3 23 43 349 

yes 5 14 3 6 3 0 1 2 1 35 

Total 35 106 117 22 30 1 4 25 44 384 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (α) 

forced to move because of the disease * country Crosstabulation 

 

country 

Total 

BELGIU

M 

FRANC

E 

GERMAN

Y 

HUNGAR

Y ITALY 

LUXEMBOU

RG 

ROMAN

IA 

SLOVAKI

A 

SWEDE

N 

forced to move because of 

the disease 

no 35 98 108 19 30 1 1 21 40 353 

yes 2 6 8 3 0 0 3 2 4 28 

Total 37 104 116 22 30 1 4 23 44 381 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (β) 

forced to move because of the disease * number of the eight consultations in need Crosstabulation 

 

number of the eight consultations in need 

Total 

0 to 2 

consultations 

3 to 5 

consultations 

6 to 8 

consultations 

forced to move because of the 

disease 

no 134 176 43 353 

yes 12 7 9 28 

Total 146 183 52 381 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (γ) 

forced to move because of the disease * need of consultation-endocrinology Crosstabulation 

 
need of consultation-endocrinology 

Total no yes 

forced to move because of the 

disease 

no 303 50 353 

yes 17 11 28 

Total 320 61 381 

 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (δ) 

forced to move because of the disease * access to consultations-cardiology Crosstabulation 

 
access to consultations-cardiology 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

forced to move because of 

the disease 

no 57 134 21 0 11 223 

yes 4 13 4 1 0 22 

Total 61 147 25 1 11 245 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (ε) 

forced to move because of the disease * access to consultations-physiotherapy Crosstabulation 

 
access to consultations-physiotherapy 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

forced to move because of 

the disease 

no 36 52 13 2 15 118 

yes 5 0 2 1 3 11 

Total 41 52 15 3 18 129 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (ζη) 

forced to move because of the disease * access to consultations-orthoptics Crosstabulation 

 
access to consultations-orthoptics 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

forced to move because of 

the disease 

no 27 41 18 2 15 103 

yes 0 2 1 1 3 7 

Total 27 43 19 3 18 110 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.32 (δ) 

forced to move because of the disease * age of the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

forced to move because of the 

disease 

no 241 101 9 351 

yes 19 6 3 28 

Total 260 107 12 379 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.33 (α) 

age of the patient * activities of patient or parents Crosstabulation 

 
activities of patient or parents 

Total working unemployent never working retired student 

age of the patient 0 to 10 years old 247 15 4 14 13 293 

0 to 20 years old 25 0 2 8 2 37 

20 to 80 years old 4 0 1 5 0 10 

Total 276 15 7 27 15 340 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.33 (β) 

age of the patient * country Crosstabulation 

 

country 

Total BELGIUM FRANCE 

GERMA

NY 

HUNGAR

Y 

ITAL

Y 

LUXEMBO

URG 

ROMANI

A 

SLOVAKI

A 

SWEDE

N 

age of the patient 0 to 10 years old 27 87 104 15 27 1 3 20 28 312 

0 to 20 years old 2 12 3 7 2 0 1 1 10 38 

20 to 80 years old 2 3 2 1 1 0 0 0 1 10 

Total 31 102 109 23 30 1 4 21 39 360 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.33 (γ) 

age of the patient * access to consultations-paediatrics Crosstabulation 

 
access to consultations-paediatrics 

Total very easy easy difficult impossible 

age of the patient 0 to 10 years old 64 70 10 4 148 

0 to 20 years old 2 4 0 1 7 

20 to 80 years old 0 0 0 1 1 

Total 66 74 10 6 156 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.33 (δ) 

age of the patient * access in the supply of a social worker Crosstabulation 

 
access in the supply of a social worker 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

age of the patient 0 to 10 years old 22 35 12 3 0 72 

0 to 20 years old 2 6 4 0 2 14 

20 to 80 years old 1 1 0 0 1 3 

Total 25 42 16 3 3 89 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (α) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity 

* forced to move because of the disease Crosstabulation 

 
forced to move because of the disease 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 141 3 144 

yes 208 24 232 

Total 349 27 376 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (β) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * age of 

the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 20 years old 20 to 40 years old 40 to 80 years old 

because of the disease a 

member of the family have work 

less or stop his/her professional 

activity 

no 86 54 4 144 

yes 171 55 7 233 

Total 257 109 11 377 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (γ) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * age of 

the patient Crosstabulation 

 
age of the patient 

Total 0 to 10 years old 0 to 20 years old 20 to 80 years old 

because of the disease a 

member of the family have work 

less or stop his/her professional 

activity 

no 111 17 7 135 

yes 196 21 2 219 

Total 307 38 9 354 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (δ) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity 

* need of consultation-cardiology Crosstabulation 

 
need of consultation-cardiology 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 64 81 145 

yes 66 168 234 

Total 130 249 379 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (ε) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * 

need of consultation-paediatrics Crosstabulation 

 
need of consultation-paediatrics 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 94 51 145 

yes 118 116 234 

Total 212 167 379 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (ζη) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * 

need of consultation-physiotherapy Crosstabulation 

 
need of consultation-physiotherapy 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 108 37 145 

yes 142 92 234 

Total 250 129 379 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (δ) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * 

need of consultation-speechtherapy Crosstabulation 

 
need of consultation-speechtherapy 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 116 29 145 

yes 158 76 234 

Total 274 105 379 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (ε) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional 

activity * need of consultation-dentistry Crosstabulation 

 
need of consultation-dentistry 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 51 94 145 

yes 48 186 234 

Total 99 280 379 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (ζ) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * access to 

consultations-physiotherapy Crosstabulation 

 
access to consultations-physiotherapy 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 11 18 0 0 8 37 

yes 30 34 15 3 10 92 

Total 41 52 15 3 18 129 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (η) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * need of a social worker for last 12 months 

 
need of a social worker for last 12 months 

Total no yes 

because of the disease a member of 

the family have work less or stop 

his/her professional activity 

no 115 29 144 

yes 159 75 234 

Total 274 104 378 
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2.34 (θ) 

because of the disease a member of the family have work less or stop his/her professional activity * access in the supply of a social worker 

 
access in the supply of a social worker 

Total very easy easy difficult very difficult impossible 

because of the disease a member 

of the family have work less or 

stop his/her professional activity 

no 6 13 5 0 3 27 

yes 20 30 11 4 0 65 

Total 26 43 16 4 3 92 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζε θάζε 

πξνζαξκνζκέλν κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Πίλαθαο Γ1: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

θαξδηνιόγν 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

COUNTRY (Χ1)   16,835 6 ,010    

COUNTRY(1) 1,480 ,614 5,815 1 ,016 4,392 1,319 14,623 

COUNTRY(2) 1,437 ,501 8,238 1 ,004 4,206 1,577 11,219 

COUNTRY(3) 1,810 ,506 12,785 1 ,000 6,109 2,265 16,474 

COUNTRY(4) 2,374 ,799 8,838 1 ,003 10,743 2,246 51,393 

COUNTRY(5) 2,247 ,708 10,059 1 ,002 9,457 2,359 37,907 

COUNTRY(6) 1,438 ,794 3,281 1 ,070 4,212 ,889 19,961 

COUNTRY(7)–κατηγορία αναφοράς 0        

AGEMAL_CAT (Χ2)   11,025 2 ,004    

AGEMAL_CAT(1) 2,407 1,160 4,306 1 ,038 11,100 1,143 107,815 

AGEMAL_CAT(2) 1,510 1,170 1,666 1 ,197 4,527 ,457 44,846 

AGEMAL_CAT(3) )–κατ. αναφοράς 0        

REDACT1 ( )         

REDACT1(1) -,686 ,295 5,404 1 ,020 ,504 ,283 ,898 

REDACT1(2) –κατηγορία αναφοράς 0        

Constant -2,566 1,206 4,529 1 ,033 ,077   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, AGEMAL_CAT, ACTIV1, ACTIV2, 

RESSOUR, REDACT1. 

 

  



160 

 

Πίλαθαο Γ2: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

παηδίαηξν 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

COUNTRY (Χ1)   30,713 6 ,000    

COUNTRY(1) 1,266 ,702 3,250 1 ,071 3,548 ,895 14,059 

COUNTRY(2) 1,469 ,603 5,935 1 ,015 4,344 1,333 14,162 

COUNTRY(3) 2,641 ,609 18,823 1 ,000 14,024 4,254 46,233 

COUNTRY(4) 3,119 ,797 15,334 1 ,000 22,627 4,749 107,807 

COUNTRY(5) 2,164 ,698 9,617 1 ,002 8,703 2,217 34,164 

COUNTRY(6) ,823 ,883 ,870 1 ,351 2,278 ,404 12,851 

COUNTRY(7)–κατηγορία αναφοράς 0        

ACTIV2 (Χ2)   11,973 6 ,063    

ACTIV2(1) 2,149 1,365 2,480 1 ,115 8,574 ,591 124,373 

ACTIV2(2) ,391 ,919 ,182 1 ,670 1,479 ,244 8,955 

ACTIV2(3) ,508 ,889 ,327 1 ,568 1,662 ,291 9,501 

ACTIV2(4) ,889 ,879 1,023 1 ,312 2,432 ,435 13,610 

ACTIV2(5) 1,508 ,870 3,009 1 ,083 4,520 ,822 24,849 

ACTIV2(6) 1,382 ,944 2,144 1 ,143 3,982 ,626 25,311 

ACTIV2(7) –κατηγορία αναφοράς 0        

REDACT1 ( )         

REDACT1(1) -,650 ,281 5,350 1 ,021 ,522 ,301 ,906 

REDACT1(2) –κατηγορία αναφοράς 0        

Constant -2,790 1,008 7,658 1 ,006 ,061   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, ACTIV2, RESSOUR, REDACT1. 
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Πίλαθαο Γ3: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ θπζηνζεξαπεπηή 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

COUNTRY (Χ1)   12,338 6 ,055    

COUNTRY(1) -,065 ,595 ,012 1 ,914 ,938 ,292 3,011 

COUNTRY(2) ,285 ,475 ,358 1 ,550 1,329 ,523 3,375 

COUNTRY(3) ,506 ,471 1,157 1 ,282 1,659 ,660 4,173 

COUNTRY(4) -1,169 ,865 1,827 1 ,177 ,311 ,057 1,693 

COUNTRY(5) -,880 ,688 1,635 1 ,201 ,415 ,108 1,598 

COUNTRY(6) -1,557 1,131 1,896 1 ,169 ,211 ,023 1,933 

COUNTRY(7)–κατηγορία αναφοράς 0        

REDACT1 ( )         

REDACT1(1) -,632 ,283 4,987 1 ,026 ,532 ,305 ,926 

REDACT1(2) –κατηγορία αναφοράς 0        

Constant -,498 ,420 1,410 1 ,235 ,608   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, AGEMAL_CAT, ACTIV1, ACTIV2, 

RESSOUR, REDACT1. 
 

Πίλαθαο Γ4: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζε ςπρνζεξαπεπηή 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

COUNTRY (Χ1)   39,855 6 ,000    

COUNTRY(1) 1,678 ,854 3,861 1 ,049 5,355 1,004 28,552 

COUNTRY(2) 2,903 ,775 14,024 1 ,000 18,235 3,990 83,336 

COUNTRY(3) 1,213 ,784 2,393 1 ,122 3,364 ,723 15,647 

COUNTRY(4) 3,079 ,906 11,561 1 ,001 21,735 3,684 128,214 

COUNTRY(5) 2,970 ,851 12,170 1 ,000 19,500 3,675 103,474 

COUNTRY(6) 1,002 1,080 ,860 1 ,354 2,722 ,328 22,597 

COUNTRY(7)–κατηγορία αναφοράς 0        

SEXE ( )         

SEXE(1) -,676 ,290 5,431 1 ,020 ,508 ,288 ,898 

SEXE(2) –κατηγορία αναφοράς 0        

Constant -2,173 ,749 8,409 1 ,004 ,114   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, AGEMAL_CAT, ACTIV1, ACTIV2, 

RESSOUR, REDACT1. 



162 

 

Πίλαθαο Γ5: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

ινγνζεξαπεπηή 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

COUNTRY (Χ1)   11,595 5 ,041    

COUNTRY(1) ,829 ,741 1,253 1 ,263 2,291 ,537 9,783 

COUNTRY(2) 1,650 ,615 7,195 1 ,007 5,206 1,559 17,382 

COUNTRY(3) ,951 ,611 2,422 1 ,120 2,589 ,781 8,576 

COUNTRY(4) 1,131 ,803 1,987 1 ,159 3,099 ,643 14,943 

COUNTRY(5) ,287 ,759 ,143 1 ,705 1,333 ,301 5,902 

COUNTRY(6)–κατηγορία αναφοράς 0        

AGEMAL_CAT (Χ2)   14,034 2 ,001    

AGEMAL_CAT(1) ,548 1,171 ,219 1 ,640 1,730 ,174 17,159 

AGEMAL_CAT(2) -1,123 1,234 ,829 1 ,363 ,325 ,029 3,650 

AGEMAL_CAT(3) –κατ. αναφοράς 0        

REDACT1 ( )         

REDACT1(1) -,535 ,311 2,964 1 ,085 ,586 ,319 1,077 

REDACT1(2) –κατ. αναφοράς 0        

Constant -1,850 1,218 2,307 1 ,129 ,157   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, AGEMAL_CAT, ACTIV1, ACTIV2, 

RESSOUR, REDACT1. 

 

Πίλαθαο Γ6: Δμέηαζε παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάγθε γηα επίζθεςε ζηνλ 

νδνληίαηξν 

 

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Επίπεδο Μεταβλητή         

(i) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COUNTRY (Χ1)   16,860 6 ,010    

COUNTRY(1) -,314 ,825 ,145 1 ,703 ,730 ,145 3,678 

COUNTRY(2) -1,497 ,663 5,103 1 ,024 ,224 ,061 ,820 

COUNTRY(3) -,410 ,684 ,359 1 ,549 ,664 ,174 2,537 

COUNTRY(4) -2,007 ,798 6,318 1 ,012 ,134 ,028 ,643 

COUNTRY(5) -,695 ,799 ,758 1 ,384 ,499 ,104 2,386 

COUNTRY(6) -,496 1,001 ,245 1 ,620 ,609 ,086 4,334 
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7 

 

1 

2 

 

COUNTRY(7)–κατηγορία αναφοράς 0        

REDACT1 ( )         

REDACT1(1) -,695 ,306 5,162 1 ,023 ,499 ,274 ,909 

REDACT1(2) –κατ. αναφοράς 0        

Constant 2,354 ,632 13,881 1 ,000 10,529   

a. Variable(s) entered on step 1: COUNTRY, HABITAT, NIVEAU, SEXE, AGEMAL_CAT, ACTIV1, ACTIV2, 

RESSOUR, REDACT1. 
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