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Επιστηµονική µέθοδος
- αµερόληπτη και αντικειµενική
- αρχή διαψευσιµότητας

Ταξινόµηση στρατηγικών
ως προς το στόχο
- βασική
- εφαρµοσµένη
ως προς το πλαίσιο
- εργαστηριακό πλαίσιο
- φυσικό πλαίσιο
ως προς το σχεδιασµό
- πείραµα
(εξαρτηµένη, ανεξάρτητη µεταβλητή,
οµάδα ελέγχου, πειραµατική οµάδα,
τυχαία κατανοµή)
- συναφειακή έρευνα
(θετική – αρνητική συνάφεια, αίτιο –
αιτιατό)
- περιγραφική έρευνα
(νατουραλιστική παρατήρηση)
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Ταξινόµηση στρατηγικών
ως προς τον τρόπο συλλογής δεδοµένων
- αυτοαναφοράς
ερωτηµατολόγιο
συνέντευξη
(ευαισθησία, εγκυρότητα,
αξιοπιστία)
- παρατήρησης

Μελέτη ατοµικής περίπτωσης
εντατική µελέτη µεµονωµένου ασθενή
πρώτο στάδιο – διατύπωση υποθέσεων
πηγές δεδοµένων
- ιστορικό, κλινική συνέντευξη
- ψυχολογικά τεστ
- ψυχιατρικές συνεντεύξεις
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Ερευνητικό σχέδιο ενός
υποκειµένου
έγκυρα συµπεράσµατα για ατοµικές
περιπτώσεις
µέτρο σύγκρισης το ίδιο το υποκείµενο
επαναλαµβανόµενες µετρήσεις – χρονική
σειρά
ορίζεται εκ των προτέρων:
- η παρέµβαση
- η συµπεριφορά-στόχος
βασικές φάσεις:
- βασικού επιπέδου (αντιπροσωπευτικό)
(συχνότητα, ένταση, διάρκεια)
- παρέµβασης ή θεραπείας
σχέδια:
Α–Β
Α–Β–Α
Α–Β–Α–Β
πολλαπλό βασικό επίπεδο
επιβεβαίωση ότι η παρέµβαση προκαλεί
την αλλαγή
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Οµαδικός πειραµατικός
σχεδιασµός
σύγκριση οµάδων σε διαφορετική
παρέµβαση
θέµατα δεοντολογίας
«ανενεργές» παρεµβάσεις στην οµάδα
ελέγχου
τυχαία ένταξη σε οµάδες
- προέλεγχος
- εξίσωση κατά ζεύγη
ύστερος έλεγχος ή µετέλεγχος
- στατιστικά σηµαντική διαφορά
- πηγές σφάλµατος
(τυχαίο – συστηµατικό)
- εξωγενείς µεταβλητές
- αντιπροσωπευτικότητα
- επίδραση του ερευνητή
(µεροληψία, διπλά τυφλό σχέδιο)
- προσδοκία υποκειµένων
- επανέλεγχος
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Μέτα - ανάλυση
υστερογενής ανάλυση των αναλύσεων
αξιολόγηση σειράς ερευνών
µέγεθος επίδρασης

Επιδηµιολογία
η µελέτη της κατανοµής και των
καθοριστικών παραγόντων της
συχνότητας και της εµφάνισης
των νόσων στον άνθρωπο
επικράτηση
πόσοι άνθρωποι νοσούν ένα ορισµένο
διάστηµα
επίπτωση
τα νέα περιστατικά σε ένα ορισµένο
διάστηµα
στόχοι:
- επικράτηση παθήσεων
- χαρακτηριστικά πληθυσµού
- αιτιολογικοί µηχανισµοί
- αποτελεσµατικότητα παρεµβάσεων
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Στόχοι κλινικών µελετών
- µελέτη αποτελέσµατος
- συγκριτική µελέτη
- µελέτη διαδικασίας
- χαρακτηριστικά ασθενή
- χαρακτηριστικά θεραπευτή

Συστηµατική προσέγγιση
διαδοχική εφαρµογή των διαφόρων
ερευνητικών σχεδιασµών

∆εοντολογία
δικαιώµατα, εξαπάτηση, δυσφορία
επιτροπές δεοντολογίας
συγκατάθεση (ενηµερωµένη)
- περιγραφή µελέτης
- κίνδυνοι – ωφέλειες
- απόσυρση χωρίς επιπτώσεις
- ανωνυµία
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