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1. Ννζειεπηηθή επηζηήκε (ζεσξία)
 Αηηηόγλσζε 

 Γηάγλσζε          Γλώζε

 Πξόγλσζε

2. Ννζειεπηηθή (επηζηεκνληθή) πξάμε ή θξνληίδα

πγείαο
 Πξόιεςε

 Θεξαπεία

 Απνθαηάζηαζε 



 Ππξήλαο θάζε πξάμεο είλαη ε απόθαζε (εζηθή 
ελέξγεηα), δειαδή ε ειεύζεξε εθινγή κεηαμύ δπν 
ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηώλ (ηεο 
απνρήο από κηα ελέξγεηα ζεσξνύκελεο σο 
πξάμε) ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλόλεο (ή 
αξρέο)

 Οη ελέξγεηεο απνηεινύλ ηα κέζα γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ



 Δίλαη βνπιεηηθή ελέξγεηα, εθδήισζε δειαδή ηεο «ζπλείδεζεο 
πνπ ζέιεη», όπσο νξίδεηαη από ηε ζύγρξνλε ςπρνινγία

 Δίλαη κηα κνξθή αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη 
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά

 Με ηελ πξάμε, ε δξαζηεξηόηεηά κνπ απηή έρεη ζηόρν ηεο ηνπο 
άιινπο αλζξώπνπο θαη απνηέιεζκα όηη, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, 
κεηαβάιισ ηηο ζρέζεηο καδί ηνπο

 Η πξάμε δελ απνρσξίδεηαη από ηνλ πξάμαληα. Γελ κπνξεί λα 
θξηζεί θαζεαπηή, αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξάμαληα

 Δίλαη έλα εζηθό ελέξγεκα θαη «σο εζηθό ελέξγεκα ζε πεξηέρεη, 
όπσο θαη εζύ ηελ πεξηέρεηο»



 Η άπθπψςη σηρ ππάξηρ ή, καλύσεπα, η 
ππάξη ςσην ολόσησά σηρ αναλύεσαι:

1. Σσον καθοπιςμό, δηλαδή ςση διαλογιςσική 
ενέπγεια ποτ διετθύνει σην ππάξη

2. Σσην εκσέλεςη, δηλαδή ςσο ενέπγημα ποτ 
ολοκληπώνει σην ππάξη



 Απουάςειρ ποτ αναυέπονσαι ςε 
πποληπσικέρ παπεμβάςειρ

 Απουάςειρ ποτ αναυέπονσαι ςε 
θεπαπετσικέρ παπεμβάςειρ

 Απουάςειρ ποτ αναυέπονσαι ςε 
παπεμβάςειρ αποκασάςσαςηρ



 Απουάςειρ ποτ αυοπούν ςσο είδορ και ςση 
ςειπά σψν εξεσάςεψν ςσιρ οποίερ τποβάλλεσαι 
ο αςθενήρ

 Ένα είδορ ιδιόστπηρ απόυαςηρ είναι η 
διαγνψςσική

 Η διάγνψςη καθατσή δεν είναι απόυαςη, δεν 
απουαςίζει δηλαδή ο ιασπόρ όσι έναρ άππψςσορ 
πάςφει από ένα ςτγκεκπιμένο νόςημα

 Σση διάγνψςη, η ανσικασάςσαςη σηρ 
«επιςσημονικήρ αβεβαιόσησαρ» από «ςίγοτπη 
βεβαιόσησα» αποσελεί απόυαςη



1. Η επηδίσμε νξηζκέλνπ ζθνπνύ (π.ρ. ε ζεξαπεία ηνπ πάζρνληα)

2. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
επηδησθόκελσλ ζθνπώλ (π.ρ. ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
θαξκάθνπ ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο)

3. Η επηδίσμε ησλ ζθνπώλ θαη ε επηινγή ησλ κέζσλ γίλνληαη ζηα 
πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο πξάμεο 
(π.ρ. ε ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ λνζεκάησλ θαη εθβάζεσλ)

4. Η πξάμε επεξεάδεηαη όρη κόλν από ηελ θαηάζηαζε, αιιά θαη ηε 
γλώζε πνπ έρεη απηόο πνπ ιακβάλεη ηελ απόθαζε

5. Ο πξάηησλ έρεη θαλόλεο θαη αμίεο, πνπ ηεξαξρνύλ ηνπο 
επηδησθόκελνπο ζθνπνύο 



1. Απουάςειρ με βεβαιόσησα

2. Απουάςειρ τπό κίνδτνο

3. Απουάςειρ τπό αβεβαιόσησα



 Η επηινγή γίλεηαη κεηαμύ ελεξγεηώλ (πξάμεσλ) πνπ 
νδεγνύλ κε βεβαηόηεηα ζε νξηζκέλεο ζπλέπεηεο 
(απνηειέζκαηα ή εθβάζεηο)

 Δπηιέγεηαη ε πξάμε πνπ κεγηζηνπνηεί κηα ζπλάξηεζε 
ρξεζηκόηεηαο, ε νπνία απεηθνλίδεη ηε δνκή πξνηηκήζεσλ 
ηνπ πξάηηνληνο

 Η πξνηίκεζε αλαθέξεηαη ζηνλ αζζελή θαη όρη ζηνλ 
ιεηηνπξγό πγείαο, ν νπνίνο νθείιεη λα αξηζηνπνηεί ηα 
κέζα κόλν θαη όρη λα θαζνξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο πξάμεο, 
πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλνο θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ 
αζζελή



 Κάζε πξάμε νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο δπλαηέο 
εθβάζεηο, πνπ θαζεκηά ηνπο έρεη κηα νξηζκέλε 
ππνθεηκεληθή πηζαλόηεηα λα ζπκβεί

 Κξηηήξην ησλ απνθάζεσλ απηώλ είλαη ην ιεγόκελν 
θξηηήξην ηνπ Bayes

 Η νξζνινγηθόηεηα, δειαδή, ηεο πξάμεο πνπ 
επηιέρζεθε, ζεκειηώλεηαη ζην γεγνλόο όηη ε 
πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηά ηεο δελ μεπεξληέηαη 
από θακία άιιε ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα

 Κξηηήξην, επνκέλσο, ηεο νξζνινγηθόηεηαο είλαη ε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζδνθώκελεο ρξεζηκόηεηαο



 Γελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδνζνύλ ππνθεηκεληθέο πηζαλόηεηεο 
ζηα απνηειέζκαηα (εθβάζεηο) ησλ δπλαηώλ επηινγώλ

 Σηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα θξηηήξηα: 

1. Maximin θξηηήξην: νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο πνπ 
κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκόηεηα ζηε ιηγόηεξν επλντθή πεξίπησζε 

2. Minimax θξηηήξην: επηιέγεηαη ε πξάμε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην 
κέγηζην ηνπ θηλδύλνπ απσιεηώλ ηνπ αζζελνύο 

3. Maximax θξηηήξην: επηιέγεηαη ε πξάμε πνπ κεγηζηνπνηεί ηε 
ρξεζηκόηεηα ζηελ πεξηζζόηεξν επλντθή πεξίπησζε



 Σσην πλειονόσησα σψν πεπιπσώςεψν, ςσιρ 
επιςσήμερ τγείαρ, οι λεισοτπγοί τγείαρ 
καλούνσαι να λάβοτν απουάςειρ τπό 
κίνδτνο



1. Γηαηύπσζε κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ζαθήλεηα ηνπ 
εξσηήκαηνο (δόκεζε ηνπ εξσηήκαηνο). Γηα ηνλ ζθνπό 
απηόλ, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα δέλδξα απνθάζεσλ

2. Απνηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ ησλ δηαθόξσλ εθβάζεσλ. 
Η εθηίκεζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ζπλαθή 
βηβιηνγξαθία. Όηαλ νη πηζαλόηεηεο απηέο δελ 
δηαηίζεληαη, ηόηε δηαηππώλνληαη ππνθεηκεληθέο 
πηζαλόηεηεο

3. Απόδνζε ρξεζηκνηήησλ ζηηο δηάθνξεο εθβάζεηο



4. Στνδταςμόρ πιθανοσήσψν και φπηςιμοσήσψν 
κάθε έκβαςηρ

5. Επιλογή (απόυαςη) μιαρ θεπαπετσικήρ 
ενέπγειαρ ςύμυψνα με έναν κανόνα. 
Επιλέγεσαι, ςτνήθψρ, η ενέπγεια (ππάξη) ποτ 
μεγιςσοποιεί σην πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα

6. Ανάλτςη εταιςθηςίαρ με διαυοπεσικέρ 
πιθανόσησερ ή/και φπηςιμόσησερ, οπόσε και 
δημιοτπγούνσαι διαυοπεσικά ςενάπια 
αναυοπικά με ση λήχη μιαρ απόυαςηρ



1. Οι δτνασέρ ενέπγειερ ή ππάξειρ

2. Οι εκβάςειρ ή ςτνέπειερ ή αποσελέςμασα 
σψν ππάξεψν

3. Οι ππαγμασικέρ κασαςσάςειρ ποτ 
ανσιςσοιφούν ςσα νοςήμασα από σα οποία 
ππαγμασικά πάςφει ο αςθενήρ και σα 
οποία ο λεισοτπγόρ τγείαρ δεν γνψπίζει με 
βεβαιόσησα, αλλά ςσα οποία μποπεί να 
πποςδώςει οπιςμένερ (από ση 
βιβλιογπαυία ή σην εμπειπία σοτ) 
τποκειμενικέρ πιθανόσησερ



 Σσιρ απουάςειρ τπό κίνδτνο, ο αςθενήρ 
πποςδίδει σιμέρ ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ ποτ 
να εκυπάζοτν σον βαθμό πποσίμηςηρ 
(επιθτμησόσησαρ) ςσιρ εκβάςειρ ατσέρ

 Η «τποκειμενική αξία» ποτ δίνεσαι από σον 
αςθενή ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ υέπεσαι με 
σον όπο «φπηςιμόσησα» (utility)

 Π.φ., ςε μια κλίμακα φπηςιμόσησαρ ποτ 
λαμβάνει σιμέρ 0-1, ο αςθενήρ πποςδίδει 
ςσον θάνασο φπηςιμόσησα ίςη με 0, ενώ ςσην 
πλήπη ίαςη πποςδίδει φπηςιμόσησα ίςη με 1



 Το γινόμενο σηρ πιθανόσησαρ μιαρ έκβαςηρ επί ση 
φπηςιμόσησά σηρ υέπεσαι ψρ πποςδοκώμενη 
φπηςιμόσησα (expected utility) σηρ έκβαςηρ

 Η πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα μιαρ απόυαςηρ 
ιςούσαι με σο άθποιςμα σψν γινομένψν (πιθανόσησα 
x φπηςιμόσησα) σψν επιμέποτρ κλαδιών ποτ 
κασαλήγοτν ςσον κόμβο σύφηρ ςσον οποίο κασαλήγει 
η ςτγκεκπιμένη απόυαςη

 Ο σπόπορ τπολογιςμού σηρ πποςδοκώμενηρ 
φπηςιμόσησαρ, όφι σηρ έκβαςηρ, αλλά σηρ ππάξηρ 
ποτ οδήγηςε ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ, γίνεσαι είσε με 
σα δένσπα απόυαςηρ, ςτνηθέςσεπα, είσε με σοτρ 
πίνακερ ή μήσπερ απουάςεψν



 Μεσά σον τπολογιςμό σηρ πποςδοκώμενηρ 
φπηςιμόσησαρ κάθε επιλογήρ (απόυαςηρ), 
επιλέγεσαι η απόυαςη με σην μεγαλύσεπη 
πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα, ποτ 
βελσιςσοποιεί σην πιθανόσησα επίσετξηρ σηρ 
καλύσεπηρ δτνασήρ έκβαςηρ

 Αποσελεί κπισήπιο για ση λήχη μιαρ κλινικήρ 
απόυαςηρ τπό κίνδτνο

 Χπηςιμοποιείσαι όσαν μποπεί να αποδοθεί 
κάποια πιθανόσησα ςσην ππαγμασικόσησα 
(απουάςειρ τπό κίνδτνο)



Απόθαζη Πιθανές εκβάζεις Πιθανόηηηα Χρηζιμόηηηα
Προζδοκώμενη 

τρηζιμόηηηα

Χειροσργική

θεραπεία

1. Πλήρης ίαζη 0,80 1 0,80 Χ 1

2. Ελαθρά μεηεγτειρηηικά ενοτλήμαηα 0,06 0,9 0,06 Χ 0,9

3. Σοβαρές μεηεγτειρηηικές επιπλοκές 0,03 0,4 0,03 Χ 0,4

4. Υποηροπή έλκοσς 0,10 0,6 0,10 Χ 0,6

5. Θάναηος 0,01 0 0,01 Χ 0

Σσνηηρηηική

θεραπεία

1. Χωρίς ενοτλήμαηα 0,90 0,9 0,90 Χ 0,9

2. Επιπλοκές ή ανεπιθύμηηες ενέργειες 0,10 0,5 0,10 Χ 0,5



 Υπολογίζεσαι η πποςδοκώμενη 
φπηςιμόσησα κάθε έκβαςηρ ςε κάθε 
απόυαςη

 Υπολογίζεσαι η ςτνολική πποςδοκώμενη 
φπηςιμόσησα κάθε απόυαςηρ, έπεισα από 
σο άθποιςμα σψν πποςδοκώμενψν 
φπηςιμοσήσψν σψν διαυόπψν εκβάςεψν

 Επιλέγεσαι η απόυαςη με ση μεγαλύσεπη 
ςτνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα



 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
φειποτπγικήρ θεπαπείαρ = 
0,8+0,054+0,012+0,06+0,0=0,926

 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
ςτνσηπησικήρ θεπαπείαρ = 
0,810+0,05=0,860

 Επιλέγεσαι η φειποτπγική θεπαπεία



Απόθαζη Πιθανές εκβάζεις Πιθανόηηηα Χρηζιμόηηηα
Προζδοκώμενη 

τρηζιμόηηηα

Χειροσργική

θεραπεία

1. Πλήρης ίαζη 0,70 1 0,70 Χ 1

2. Ελαθρά μεηεγτειρηηικά ενοτλήμαηα 0,06 0,9 0,06 Χ 0,9

3. Σοβαρές μεηεγτειρηηικές επιπλοκές 0,13 0,4 0,13 Χ 0,4

4. Υποηροπή έλκοσς 0,10 0,6 0,10 Χ 0,6

5. Θάναηος 0,01 0 0,01 Χ 0

Σσνηηρηηική

θεραπεία

1. Χωρίς ενοτλήμαηα 0,95 0,9 0,95 Χ 0,9

2. Επιπλοκές ή ανεπιθύμηηες ενέργειες 0,05 0,5 0,05 Χ 0,5



 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
φειποτπγικήρ θεπαπείαρ = 
0,7+0,054+0,052+0,06+0,0=0,866

 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
ςτνσηπησικήρ θεπαπείαρ = 0,855+0,025=0,888

 Επιλέγεσαι η ςτνσηπησική θεπαπεία

 Η αλλαγή ςσιρ πιθανόσησερ σψν εκβάςεψν 
οδήγηςε και ςε διαυοπεσική απόυαςη



Απόθαζη Πιθανές εκβάζεις Πιθανόηηηα Χρηζιμόηηηα
Προζδοκώμενη 

τρηζιμόηηηα

Χειροσργική

θεραπεία

1. Πλήρης ίαζη 0,80 1 0,80 Χ 1

2. Ελαθρά μεηεγτειρηηικά ενοτλήμαηα 0,06 0,6 0,06 Χ 0,6

3. Σοβαρές μεηεγτειρηηικές επιπλοκές 0,03 0,1 0,03 Χ 0,1

4. Υποηροπή έλκοσς 0,10 0,2 0,10 Χ 0,2

5. Θάναηος 0,01 0 0,01 Χ 0

Σσνηηρηηική

θεραπεία

1. Χωρίς ενοτλήμαηα 0,90 0,9 0,90 Χ 0,9

2. Επιπλοκές ή ανεπιθύμηηες ενέργειες 0,10 0,5 0,10 Χ 0,5



 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
φειποτπγικήρ θεπαπείαρ = 
0,8+0,036+0,003+0,02+0,0=0,859

 Στνολική πποςδοκώμενη φπηςιμόσησα 
ςτνσηπησικήρ θεπαπείαρ = 0,810+0,05=0,860

 Επιλέγεσαι η ςτνσηπησική θεπαπεία

 Η αλλαγή ςσιρ φπηςιμόσησερ σψν εκβάςεψν 
οδήγηςε και ςε διαυοπεσική απόυαςη



 Ττφαιοποιημένερ ελεγφόμενερ δοκιμέρ

 Μελέσερ κοόπσηρ (μελέσερ 
παπακολούθηςηρ)

 Εθνικέρ βάςειρ δεδομένψν

 Μεσα-αναλύςειρ

 Γνώμη ειδικών

 Εκσίμηςη σψν επετνησών ποτ λαμβάνοτν 
σην απόυαςη



 Απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηε ινγηθή θαη ρξνληθή 
αιιεινπρία ηνπ θιηληθνύ πξνβιήκαηνο, γηα ην νπνίν 
θαιείηαη ν ιεηηνπξγόο πγείαο λα πάξεη απόθαζε θαη 
εθθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή πνπ ζα 
αθνινπζήζεη

 Αξρίδεη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απνηειείηαη 
από:

1. Κόκβνπο (ρξνληθά ζεκεία) απνθάζεσλ θαη ηύρεο

2. Κιαδηά ή κνλνπάηηα πνπ ζπλδένπλ ηνπο θόκβνπο

3. Δθβάζεηο (ηειηθά απνηειέζκαηα) ησλ απνθάζεσλ



 Απεικονίζει:

1. Χψποφπονικά σο κλινικό ππόβλημα

2. Όλα σα ενδεφόμενα αναυοπικά με όλερ σιρ 
δτνασέρ επιλογέρ (απουάςειρ)

3. Όλερ σιρ δτνασέρ ςτνέπειερ ατσών σψν   
επιλογών, ποτ δεν ετπίςκονσαι κάσψ από σον 
έλεγφο σοτ απουαςίζονσορ

4. Την σελική έκβαςη



 Υπνδειώλεη έλα ρξνληθό ζεκείν, ζην νπνίν ν 

απνθαζίδσλ κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ ηξόπν δξάζεο, 

κεηαμύ δηαθόξσλ άιισλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ

 Σπκβνιίδεηαη κε έλα θελό ηεηξάγσλν,   

ρνξήγεζε αληηβίσζεο

όρη ρνξήγεζε αληηβίσζεο



 Υπνδειώλεη έλα ρξνληθό ζεκείν ζηε δηαδηθαζία 
ιήςεο ηεο απόθαζεο, ζην νπνίν κπνξεί λα 
εκθαληζζνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα γεγνλόηα, πνπ 
είλαη εθηόο ηνπ ειέγρνπ ηνπ απνθαζίδνληνο

 Σπκβνιίδεηαη κε έλαλ θελό θύθιν, Ο

 Πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη όια ηα ελδερόκελα 
αθόκε θαη ηα απηνλόεηα ζε όιεο ηηο δπλαηέο 
επηινγέο



 Γηαθιαδίδνληαη από ηνπο θόκβνπο (απόθαζεο ή 
ηύρεο)

 Απεηθνλίδνπλ ηελ εηδηθή αιιεινπρία ησλ ζπκβάλησλ 
(απνθάζεηο, ηπραία ζπκβάληα) ζην ππό ιύζε θιηληθό 
πξόβιεκα

 Τα κνλνπάηηα πνπ εθπνξεύνληαη από έλα θόκβν 
ηύρεο δελ ειέγρνληαη από ηνλ απνθαζίδνληα θαη 
είλαη πεξηνρέο αβεβαηόηεηαο σο πξνο ην ππό ιύζε 
πξόβιεκα, πνπ όκσο κπνξνύλ λα πξνζεγγηζζνύλ 
πηζαλνινγηθά



 Δθθξάδνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα ησλ 
θαηαγεγξακκέλσλ απνθάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
θιηληθό πξόβιεκα

 Καη απηή ε παξάκεηξνο είλαη εθηόο ηνπ ειέγρνπ 
ηνπ απνθαζίδνληνο είλαη όκσο ζπλέπεηα ηεο 
απόθαζήο ηνπ

 Κάζε θιαδί νδεγεί ηειηθά ζε έλαλ αληίζηνηρν θόκβν 
ηύρεο, πνπ ηα θιαδηά ηνπ απεηθνλίδνπλ ηα 
ελδερόκελα ηεο έθβαζεο



 Τα ππό ζπδήηεζε ελδερόκελα σο πξνο ηε λόζν είλαη ε 

ύπαξμε ή όρη ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο (Κ+, Κ-)

 Τν ζεξαπεπηηθό πξόβιεκα είλαη ε απόθαζε ρνξήγεζεο 

ή κε ρνξήγεζεο αληηβίσζεο (Α+, Α-)

Σσπεπσοκοκκική κτνάγφη Ανσιβίψςη

+ +

+ -

- +

- -



Αληηβίσζε

Όρη αληηβίσζε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Φ=0,9

Φ=0,5

Φ=0

Φ=1

P(N+) = 0,5

1-P(N+) = 0,5

P(N+) = 0,5

1-P(N+) = 0,5



 Πηζαλόηεηα ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο=0,5

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,5x0,9)+(0,5x0,5)=0,45+0,25=0,70

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα κε ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,5x0)+(0,5x1)=0+0,5=0,5

 Δπηιέγεηαη ε ρνξήγεζε αληηβίσζεο 



 Σσην ανάλτςη εταιςθηςίαρ (sensitivity 
analysis) μεσαβάλλονσαι οι σιμέρ ποτ 
μποπούν να λάβοτν οι πιθανόσησερ και οι 
φπηςιμόσησερ, έσςι ώςσε να εκσιμηθεί η 
επίδπαςη ποτ θα έφοτν οι μεσαβολέρ ατσέρ 
ςσην σελική απόυαςη



Αληηβίσζε

Όρη αληηβίσζε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Φ=0,9

Φ=0,5

Φ=0

Φ=1

P(N+) = 0,8

1-P(N+) = 0,2

P(N+) = 0,8

1-P(N+) = 0,2



 Πηζαλόηεηα ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο=0,8

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,8x0,9)+(0,2x0,5)=0,72+0,1=0,82

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα κε ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,8x0)+(0,2x1)=0+0,2=0,2

 Δπηιέγεηαη ε ρνξήγεζε αληηβίσζεο 



Αληηβίσζε

Όρη αληηβίσζε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Σηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Με ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε

Φ=0,9

Φ=0,5

Φ=0

Φ=1

P(N+) = 0,2

1-P(N+) = 0,8

P(N+) = 0,2

1-P(N+) = 0,8



 Πηζαλόηεηα ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο=0,2

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,2x0,9)+(0,8x0,5)=0,18+0,4=0,58

 Σπλνιηθή πξνζδνθώκελε ρξεζηκόηεηα κε ρνξήγεζεο αληηβίσζεο=

=(0,2x0)+(0,8x1)=0+0,8=0,8

 Δπηιέγεηαη λα κελ ρνξεγεζεί αληηβίσζε



 Αποςαυηνίζεσαι η ποπεία σηρ κασάςσαςηρ 
σηρ τγείαρ ενόρ αςθενούρ με σο δένσπο 
απουάςεψν

 Μαθημασική πποςέγγιςη σηρ λήχηρ 
απόυαςηρ λαμβάνονσαρ τπόχη σόςο ση 
γνώμη σοτ αςθενούρ (με σην απόδοςη 
φπηςιμοσήσψν) όςο και σην τπάπφοτςα 
βιβλιογπαυία (με σην απόδοςη 
πιθανοσήσψν)



 Απόδοςη πιθανοσήσψν
◦ Σε απκεσέρ πεπιπσώςειρ δεν τπάπφοτν επαπκή δεδομένα 

για να αποδοθούν οι πιθανόσησερ ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ

◦ Αποδίδονσαρ τποκειμενικέρ πιθανόσησερ, ατξάνεσαι η 
πιθανόσησα σοτ ςυάλμασορ

 Απόδοςη φπηςιμοσήσψν
◦ Σε απκεσέρ πεπιπσώςειρ οι αςθενείρ ππέπει να 

αποδώςοτν φπηςιμόσησερ ςε κασαςσάςειρ σιρ οποίερ δεν 
έφοτν βιώςει

◦ Διαυοπεσικέρ σεφνικέρ και κλίμακερ απόδοςηρ 
φπηςιμοσήσψν μποπεί να οδηγήςοτν ςε διαυοπεσική 
απόυαςη



 Η βαθμολογία ςε ένα μάθημα λαμβάνει βαθμούρ Α, Β, Γ και 
Δ. Οι φπηςιμόσησερ λαμβάνοτν σιμέρ 1 έψρ 5

 Έναρ υοισησήρ μποπεί να επιλέξει:

1. Να μην παπακολοτθήςει σο μάθημα και να βαθμολογηθεί 
με Β

2. Να μην παπακολοτθήςει σο μάθημα και να ςσπίχει ένα 
νόμιςμα. Εάν πποκύχει κοπώνα σόσε θα βαθμολογηθεί με 
Α, ενώ εάν πποκύχει γπάμμασα σόσε θα βαθμολογηθεί με 
Γ

3. Να παπακολοτθήςει σο μάθημα και να ςτμμεσάςφει ςσιρ 
εξεσάςειρ όποτ μποπεί να βαθμολογηθεί με Α, Β, Γ ή Δ



Απνρώξεζε από ην κάζεκα

Α

Β

Νόκηζκα

Γ

Α

Γ

Σπκκεηνρή ζην κάζεκα

Β

Γ



Απνρώξεζε από ην κάζεκα

Α

P=0,5

P=0,5

Β

Νόκηζκα

Γ

Α

P=0,3

Γ

Σπκκεηνρή ζην κάζεκα

Β

Γ

P=0,1

P=0,6

P=0,2

P=0,3

P=0,3

P=0,2



Απνρώξεζε από ην κάζεκα

Α

P=0,5

P=0,5

Β

Νόκηζκα

Γ

Α

P=0,3

Γ

Σπκκεηνρή ζην κάζεκα

Β

Γ

P=0,1

P=0,6

P=0,2

P=0,3

P=0,3

P=0,2

Φ=3

Φ=5

Φ=2

Φ=5

Φ=4

Φ=2

Φ=1

ΠΦ=1,2

ΠΦ=0,35

ΠΧ=1,62



Απνρώξεζε από ην κάζεκα

Α

P=0,5

P=0,5

Β

Νόκηζκα

Γ

Α

P=0,1

Γ

Σπκκεηνρή ζην κάζεκα

Β

Γ

P=0,4

P=0,5

P=0,2

P=0,3

P=0,3

P=0,2



Απνρώξεζε από ην κάζεκα

Α

P=0,5

P=0,5

Β

Νόκηζκα

Γ

Α

P=0,1

Γ

Σπκκεηνρή ζην κάζεκα

Β

Γ

P=0,4

P=0,5

P=0,2

P=0,3

P=0,3

P=0,2

Φ=3

Φ=5

Φ=2

Φ=5

Φ=4

Φ=2

Φ=1

ΠΦ=0,4

ΠΧ=1,4

ΠΦ=1,35



 Έναρ επαγγελμασίαρ τγείαρ σπτπήθηκε με 
βελόνα ποτ πποηγοτμένψρ είφε φπηςιμοποιηθεί 
για ση λήχη αίμασορ από αςθενή και τπάπφει 
τποχία μόλτνςηρ με σον HIV

 Το επώσημα είναι εάν ππέπει να φοπηγηθεί ή όφι 
φημειοππουύλαξη ςσον επαγγελμασία τγείαρ 

 Η φημειοππουύλαξη μποπεί να επιυέπει 
ανεπιθύμησερ ενέπγειερ όπψρ νατσία, εμεσόρ, 
διάπποια, πονοκέυαλορ κ.ά.



Φεκεηνπξνθύιαμε -

Φεκεηνπξνθύιαμε + 

HIV +

HIV -

Αλεπ. ελέξγεηεο +

Αλεπ. ελέξγεηεο -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -



Φεκεηνπξνθύιαμε -

Φεκεηνπξνθύιαμε + 

HIV +

HIV -

P=0,003

P=0,997

Αλεπ. ελέξγεηεο +

P=0,63

P=0,37

Αλεπ. ελέξγεηεο -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,00015

P=0,99985

P=0,00015

P=0,99985



Φεκεηνπξνθύιαμε -

Φεκεηνπξνθύιαμε + 

HIV +

HIV -

P=0,003

P=0,997

Αλεπ. ελέξγεηεο +

P=0,63

P=0,37

Αλεπ. ελέξγεηεο -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,00015

P=0,99985

P=0,00015

P=0,99985

Φ=0

Φ=1

Φ=0

Φ=0

Φ=0,7

Φ=0,2

ΠΧ=0,997

ΠΦ=0,515



Φεκεηνπξνθύιαμε -

Φεκεηνπξνθύιαμε + 

HIV +

HIV -

P=0,003

P=0,997

Αλεπ. ελέξγεηεο +

P=0,63

P=0,37

Αλεπ. ελέξγεηεο -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,00015

P=0,99985

P=0,00015

P=0,99985

Φ=0

Φ=1

Φ=0

Φ=0

Φ=0,9

Φ=0,7



Φεκεηνπξνθύιαμε -

Φεκεηνπξνθύιαμε + 

HIV +

HIV -

P=0,003

P=0,997

Αλεπ. ελέξγεηεο +

P=0,63

P=0,37

Αλεπ. ελέξγεηεο -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,00015

P=0,99985

P=0,00015

P=0,99985

Φ=0

Φ=1

Φ=0

Φ=0

Φ=0,9

Φ=0,7

ΠΧ=0,997

ΠΦ=0,825



 Υπάπφει η δτνασόσησα πποςτμπσψμασικού ελέγφοτ για σον HIV

 Το επώσημα είναι εάν ππέπει να ππαγμασοποιηθεί ή όφι 
πποςτμπσψμασικόρ έλεγφορ

 Ο επιπολαςμόρ σοτ HIV είναι 5% (ππώσο ςενάπιο) ή 20% (δεύσεπο 
ςενάπιο)

 P(HIV+/TEST+)=0,97

 P(HIV-/TEST+)=0,03

 P(HIV+/TEST-)=0,0012

 P(HIV-/TEST-)=0,9988



Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο +

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο -

Test +

Test -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -HIV +

HIV -



Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο +

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο -

Test +

P=0,05

P=0,95

Test -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,97

P=0,03

P=0,0012

P=0,9988

HIV +

HIV -

P=0,05

P=0,95



Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο +

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο -

Test +

P=0,05

P=0,95

Test -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,97

P=0,03

P=0,0012

P=0,9988

HIV +

HIV -

P=0,05

P=0,95

Φ=20

Φ=60

Φ=0

Φ=80

Φ=0

Φ=100

ΠΦ=19,4

ΠΦ=1,8

ΠΦ=1,06

ΠΦ=0

ΠΦ=79,9

ΠΦ=75,9

ΠΦ=76,96

ΠΦ=0

ΠΦ=95

ΠΧ=95



Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο +

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο -

Test +

P=0,2

P=0,8

Test -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,97

P=0,03

P=0,0012

P=0,9988

HIV +

HIV -

P=0,2

P=0,8



Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο +

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο -

Test +

P=0,2

P=0,8

Test -

HIV +

HIV -

HIV +

HIV -

P=0,97

P=0,03

P=0,0012

P=0,9988

HIV +

HIV -

P=0,2

P=0,8

Φ=20

Φ=60

Φ=0

Φ=80

Φ=0

Φ=100

ΠΦ=19,4

ΠΦ=1,8

ΠΦ=4,24

ΠΦ=0

ΠΦ=79,9

ΠΦ=75,9

ΠΧ=80,14

ΠΦ=0

ΠΦ=80

ΠΦ=80
Σε ένα πληθτςμό 
με μεγαλύσεπο 
επιπολαςμό, η 

απόυαςη 
μεσαβάλλεσαι 



 Η πιθανόσησα βποφήρ είναι 0,6

 Οι φπηςιμόσησερ λαμβάνοτν σιμέρ από 0 έψρ 100 

 Οι φπηςιμόσησερ ποτ πποςδίδονσαι ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ 
παποτςιάζονσαι ςσον πίνακα

 Θα παίπνασε ομππέλα;

Ομππέλα Βποφή Χπηςιμόσησα 

+ + 33

+ - 67

- + 0

- - 100





 Η πιθανόσησα βποφήρ είναι 0,5

 Οι φπηςιμόσησερ λαμβάνοτν σιμέρ από 0 έψρ 100 

 Οι φπηςιμόσησερ ποτ πποςδίδονσαι ςσιρ διάυοπερ εκβάςειρ 
παποτςιάζονσαι ςσον πίνακα

 Θα παίπνασε ομππέλα;

Ομππέλα Βποφή Χπηςιμόσησα 

+ + 30

+ - 60

- + 0

- - 100





 Αςθενήρ με έλκορ σοτ ςσομάφοτ μποπεί είσε να λάβει ςτνσηπησική 
θεπαπεία είσε να φειποτπγηθεί

 Οι πιθανόσησερ και οι φπηςιμόσησερ ποτ πποςδίδονσαι ςσιρ διάυοπερ 
εκβάςειρ παποτςιάζονσαι ςσον πίνακα

 Ποια είναι η καλύσεπη απόυαςη για σον αςθενή;

Απόθαζη Πιθανές εκβάζεις Πιθανόηηηα Χρηζιμόηηηα

Χειροσργική

θεραπεία

1. Πλήρης ίαζη 0,80 1

2. Ελαθρά μεηεγτειρηηικά ενοτλήμαηα 0,06 0,9

3. Σοβαρές μεηεγτειρηηικές επιπλοκές 0,03 0,4

4. Υποηροπή έλκοσς 0,10 0,6

5. Θάναηος 0,01 0

Σσνηηρηηική

θεραπεία

1. Χωρίς ενοτλήμαηα 0,90 0,9

2. Επιπλοκές ή ανεπιθύμηηες ενέργειες 0,10 0,5




