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Περιεχόμενο Μαθήματος  

Βασικές επιδημιολογικές έννοιες και σχεδιασμοί επιδημιολογικών μελετών. Μέτρα 

νοσηρότητας: μέτρα συχνότητας εμφάνισης μιας νόσου (επιπολασμός, επίπτωση), μέτρα 

κινδύνου, μέτρα σχετικού κινδύνου. Μελέτες κοορτής: ρυθμός εμφάνισης μιας νόσου, 

σύγκριση μέσω της χρήσης rate ratios, έλεγχος υποθέσεων, έκθεση με περισσότερα  από ένα 

επίπεδα, στρωματοποιημένη ανάλυση, έλεγχος για συγχυτικούς παράγοντες. Ανάλυση 

επιβίωσης: περικομμένες παρατηρήσεις, μέθοδος lifetable, μέθοδος Kaplan-Meier, έλεγχος 

log-rank και άλλοι στατιστικοί έλεγχοι για τη σύγκριση καμπυλών επιβίωσης, εκτιμητής 

Nelson Aalen, μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox. Μελέτες ασθενών – μαρτύρων: 

προοπτική και αναδρομική προσέγγιση, ανάλυση μελετών ασθενών – μαρτύρων, εξομοίωση, 

επιλογή μαρτύρων. 

Προαπαιτούμενα 

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. Για 

τις προγραμματιστικές ασκήσεις του μαθήματος, απαιτείται εμπειρία προγραμματισμού σε 

R. 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν ποιος είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός για μία συγκεκριμένη 
επιδημιολογική / ιατρική μελέτη 

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα και στατιστικές μεθόδους προκειμένου να 
οδηγηθούν σε ορθολογικά συμπεράσματα. 
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, εργασία μελέτης και προγραμματισμού στο σπίτι 
(προς παράδοση). 

Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής 

εξέτασης (80%) και του βαθμού των εργασίας (βάρος 20%). 

 


