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Μεθοδολογία συλλογής δεικτών υγείας

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος ΥΔΡΙΑ ήταν η αποτύπωση της κατάστασης της υγείας του γενικού

πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς και υπό-ομάδων αυτού, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες υγείας.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋπέθετε τη συλλογή, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, υψηλής

ποιότητας δεδομένων για την υγεία, τη διατροφή και τις συνήθειες διαβίωσης τα οποία θα είναι συγκρίσιμα σε διεθνές

επίπεδο.

Η μεθοδολογία της μελέτης ΥΔΡΙΑ διαμορφώθηκε 

βάσει:

• των προτύπων της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας  με 

εξέταση (European Health Examination Survey, EHES)

• της εμπειρίας προηγούμενων μελετών (EHES Pilot Joint 

ACTION, PILOT – PANEU, EPIC)

Διαμόρφωση μεθοδολογίας ερευνητικών 

διαδικασιών

• Καταγραφή των αρχών σχεδιασμού της μελέτης και των 

πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων σε εγχειρίδιο.

• Διοργάνωση τριήμερου βιωματικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του 

οποίου εκπαιδεύτηκαν 55 λειτουργοί υγείας εργαζόμενοι σε 33 

τοπικές μονάδες υγείας με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην 

έρευνα πεδίου.

Εκπαίδευση ερευνητικού προσωπικού 
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Συλλογή δεδομένων

Σε κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις ΑΠ με μεσοδιάστημα 1 

λεπτού, στο δεξί γυμνό βραχίονα, σε καθιστή θέση, αφού προηγουμένως είχαν 

μετρηθεί οι σφυγμοί. 

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν υδραργυρικά πιεσόμετρα.

Στους συμμετέχοντες δίνονταν οδηγίες να παραμείνουν σιωπηλοί και ακίνητοι πριν 

και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ)

Για κάθε συμμετέχοντα συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο της κατά 

πρόσωπο συνέντευξης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με:

• Δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

• Κατάσταση υγείας

• Επιλογές διαβίωσης

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & τρόπου ζωής

Η καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων βασίστηκε σε 

προτυποποιημένες διαδικασίες και περιελάμβανε τις ακόλουθες μετρήσεις:

▪ Ανάστημα                 ▪ Βάρος σώματος                ▪ Περίμετρος μέσης & ισχίων

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας κατάλληλα, βαθμονομημένα όργανα.

Προσδιορισμός σωματομετρικών χαρακτηριστικών

Σε κάθε συμμετέχοντα έγινε λήψη δείγματος αίματος για τη διενέργεια 

εργαστηριακών αναλύσεων (ολική και HDL χοληστερόλη, γλυκόζη και 

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ουρικό οξύ, κρεατινίνη, ασβέστιο, ολικά λευκώματα, 

τρανσαμινάσες).

Οποιοσδήποτε παράγοντας ήταν δυνατό να επηρεάσει τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων καταγραφόταν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα.

Αιμοληψία – Εργαστηριακές αναλύσεις
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