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Τφποσ:  Παραδόςεισ και πρακτικι εξάςκθςθ ςε Η/Υ  
 
Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματοσ: 
- Η απόκτθςθ κεμελιωμζνθσ γνώςθσ των ςτατιςτικών εννοιών και μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν βιοϊατρικι ζρευνα και ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ 
Υγείασ.  

- Η ικανότθτα ερμθνείασ των αποτελεςμάτων ςτατιςτικών αναλφςεων κακώσ 
επίςθσ και θ τεκμθριωμζνθ κριτικι αξιολόγθςθ τθσ ςτατιςτικισ μεκοδολογίασ 
των δθμοςιευμάτων τθσ βιοϊατρικισ.  

- Η απόκτθςθ ευχζρειασ ςτθ χριςθ του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS για τθν 
ςτατιςτικι επεξεργαςία  ερευνθτικών δεδομζνων. 

 
Τι δεξιότητεσ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ ςτο τζλοσ 
του μαθήματοσ: 
 
- Να προετοιμάηει, οργανώνει και διαχειρίηεται λογιςτικά φφλλα και αρχεία 

δεδομζνων ςε ςτατιςτικά πακζτα. 
- Να περιγράφει ςυνοπτικά ζνα ςφνολο δεδομζνων με κατάλλθλα αρικμθτικά 

μζτρα. 
- Να παρουςιάηει δεδομζνα και ερευνθτικά αποτελζςματα με κατάλλθλουσ 

πίνακεσ και διαγράμματα. 
- Να χρθςιμοποιεί βαςικά εργαλεία ςτατιςτικισ ςυμπεραςματολογίασ 

(διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ και p-values) ωσ δείκτεσ αβεβαιότθτασ των 
ερευνθτικών αποτελεςμάτων. 

- Να επιλζγει και να εφαρμόηει ελζγχουσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 
κατάλλθλουσ για το δεδομζνα υπό μελζτθ και ςε ςχζςθ με τα ερευνθτικά 
ερωτιματα τθσ μελζτθσ. 

- Να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί κατάλλθλα μζτρα ςυςχζτιςθσ δφο μεταβλθτών. 
- Να διακρίνει ανάμεςα ςτθ ςτατιςτικι και τθν κλινικι ςθμαντικότθτα. 
- Να αξιολογεί κριτικά τθ ςτατιςτικι μεκοδολογία και τα αποτελζςματα 

δθμοςιευμζνων ερευνθτικών εργαςιών. 
 
 
Περιεχόμενο του μαθήματοσ:   
- Περιγραφικι ςτατιςτικι (κατανομζσ ςυχνοτιτων, μζτρα κεντρικισ κζςθσ και 

διαςποράσ, μεταςχθματιςμοί). 



- Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι ςυμπεραςματολογία: α) εκτιμθτικι: δειγματολθπτικι 
κατανομι, τυπικό ςφάλμα, διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ β) ζλεγχοι ςτατιςτικών 
υποκζςεων: επίπεδο ςθμαντικότθτασ, τιμι p, ςφάλματα τφπου Ι & ΙΙ. 

- Ανάλυςθ ποςοτικών δεδομζνων. Σφγκριςθ μζςων όρων ςε ανεξάρτθτα και 
εξαρτθμζνα δείγματα. t-test.  

- Συςχζτιςθποςοτικώνμεταβλθτών(Pearsoncorrelation, Spearmancorrelation) 

- Ανάλυςθ ποιοτικών δεδομζνων. Τεςτ χι-τετράγωνο. Σχετικόσ κίνδυνοσ, 
oddsratio. Αξιολόγθςθ διαγνωςτικών τεςτ: ευαιςκθςία και ειδικότθτα, κετικι 
και αρνθτικι προγνωςτικι αξία 

 

Μετά από το κεωρθτικό μζροσ τθσ κάκε ενότθτασ, γίνεται το αντίςτοιχο εργαςτιριο 
ςτουσ Η/Υ με τθ χριςθ του λογιςμικοφ πακζτου SPSS και με διάφορα Applets. 

 

Δημοςιευμζνεσ εργαςίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ αςκήςεισ ςτη διδαςκαλία 
ςτη διδαςκαλία του μαθήματοσ: 

- Πλικοσ παραδειγμάτων από δθμοςιευμζνεσ βιοϊατρικζσ μελζτεσ 
χρθςιμοποιοφνται για να αναδείξουν τισ ςτατιςτικζσ ιδζεσ, ζννοιεσ και μεκόδουσ 
που πραγματεφεται το μάκθμα. 

- Αρχεία δεδομζνων (ι υποςφνολα αυτών) από ερευνθτικζσ μελζτεσ των 
διδαςκόντων χρθςιμοποιοφνται για το πρακτικό μζροσ του μακιματοσ μεχριςθ 
του λογιςμικοφ πακζτου SPSS. 
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Παριςιάνου Α.Ε., 2015 

3. Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι με Ζμφαςθ ςτισ Επιςτιμεσ Υγείασ, Α. Σαχλάσ, Σ. 
Μπερςίμθσ, Εκδόςεισ Τηιόλα, 2018 

4. Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι με Χριςθ του IBMSPSS 23: Με Ζμφαςθ ςτισ Επιςτιμεσ 
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Campbell & Walters Wiley, 2007 

 
Διδακτικζσ και μαθηςιακζσ μζθοδοι:  Διαλζξεισ, ςεμινάρια (επίλυςθ αςκιςεων), 
εργαςτιρια (Η/Υ). 

 
Μζθοδοι Αξιολόγηςησ / Βαθμολόγηςησ:  Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου 
 
Γλώςςα διδαςκαλίασ: Ελλθνικι 
 
Διδάςκοντεσ: Γ. Χλουβεράκθσ, Ε. Κριτςωτάκθσ 



 

 
 


