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Εισαγωγικά σχόλια 

• Προβλήματα στην άσκηση της κλινικής ιατρικής  
– λήψη θεραπευτικών αποφάσεων  

– αξιολόγηση του ατομικού κινδύνου  

• ώστε να επιλεγούν λιγότερο ή περισσότερο 
«επιθετικές» θεραπείες με τις αναπόφευκτες 
ανεπιθύμητες ενέργειες και το κόστος σε 
σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο επίπεδα και  
– να εκτιμηθεί η πρόγνωση 

• Προκύπτει έτσι η ανάγκη αξιολόγησης της 
βαρύτητας της νόσου – δημιουργία σκορ 
βαρύτητας  



Χαρακτηριστικά συστημάτων βαρύτητας 

• Επιπλέον τα σκορ βαρύτητας  

– Εκτιμούν την πιθανότητα (πρόβλεψη) 

θανάτου με βάση μαθηματικά μοντέλα 

• αξιολόγηση της έκβασης του ασθενούς 

– Μετρούν κάτι σημαντικό:  

• θνητότητα,  

• πρόγνωση,  

• σοβαρότητα νόσου, 

• λειτουργική κατάσταση 

 



Πως προκύπτουν τα σκορ; 

• Από κλινικές μελέτες και φιλοδοξούν να 
μεταφέρουν τις παρατηρήσεις από το 
πληθυσμιακό επίπεδο (ομάδες ασθενών 
με ποικίλα χαρακτηριστικά) σε ατομικό 
επίπεδο (ένας ασθενής με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά).  

• Είναι η ποσοτικοποίηση της βαρύτητας της 
νόσου με απτό τρόπο – αριθμητική 
έκφραση της σοβαρότητας της νόσου 

 



Πώς ‘στήνεται’ ένα σύστημα βαρύτητας; 

• Δεξαμενή παραμέτρων ‘εν δυνάμει’ προγνωστικών  
– Φτηνές  

– Αντικειμενικές  

– Αναπαραγώγιμες 

– Εύκολα συλλέξιμες  

• Εφαρμογή των παραμέτρων σε μεγάλες ομάδες 
ασθενών  

• Στατιστικό ‘ξεκαθάρισμα’ (multivariate regression 
analysis)  

• Σχεδιασμός συστήματος και βαθμολόγηση της 
εκτροπής από τη φυσιολογική τιμή  

• Στάθμιση του συστήματος σε μεγάλες ομάδες 



Η αξία ενός συστήματος βαρύτητας 

κρίνεται από 

• Διακριτική ικανότητα (Discrimination) - Ακρίβεια της πρόβλεψης 
– Αν Receiver Operating Characteristic (ROC) curve > 0.8 

– Έχει διακριτική ικανότητα έναντι όλων των άλλων σκορ 
• Π.χ: αν ROC = 0.9 σημαίνει ότι ένας τυχαία επιλεγμένος αποθανών θα έχει 

βαρύτερο σκορ από ένα τυχαία επιβιώσαντα 90% του χρονικού διαστήματος 
νοσηλείας 

• Βαθμονόμηση (Calibration) – στάθμιση  
– Συγκρίνει την παρατηρούμενη θνητότητα με την προβλεπόμενη σε όλο το 

εύρος της βαρύτητας νόσου 

– Π.χ: ακριβής εκτίμηση θνητότητας σε θνητότητες 90%, 50%, και 20%. 

• Πιστότητα (Reliability) 
– Ίδια εκτίμηση μεταξύ του ίδιου και άλλων παρατηρητών  

– Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παρατηρητών είναι μικρότερη η 
πιστότητα 

• Εγκυρότητα δεδομένων που αξιολογούνται (Content validity) 
– Ανακλά πόσο συνοπτικό είναι το μοντέλο είναι  

– Όσο περισσότερες μεταβλητές λαμβάνονται τόσο αυξάνεται η εγκυρότητα 
αλλά μπορεί να μειωθεί η αξιοπιστία και η ευχρηστία 

• Μεθοδολογική σχολαστικότητα (Methodological rigor) 
– Αποφυγή bias στην ανάπτυξη του μοντέλου 



ιδανικό λοιπόν σκορ (δεν υπάρχει) 

• Απλό,  

• Ακριβές,  

• Αξιόπιστο, 

• Αντικειμενικό,  

• Αποτελεσματικό,  

• Αναπαραγώγιμο και  

• Εφαρμόσιμο σε όλους τους ασθενείς  



Δυνητικές χρήσεις συστημάτων 

βαρύτητας 

• RCTs & κλινικές μελέτες  
– Σύγκριση διαφορετικών RCTs & κλινικών μελετών, νέα φάρμακα & τεχνικές   

– Καθορισμός μεγέθους δείγματος μελέτης  

– Διαστρωμάτωση τυχαιοποίησης ασθενών σε μελέτες 

– Τυχαιοποίηση ασθενών 

– Εκτίμηση επιτυχίας/αποτυχίας θεραπείας σε υποομάδες ασθενών  

• Διοικητικά /διαχειριστικά θέματα 
– Χρήση πόρων – κόστος τμήματος 

– Αξιολόγηση οξύτητας νόσου και παροχής υπηρεσιών υγείας  

– Χρηματοδότηση μονάδων υγείας, Κατανομή πόρων  

• Εκτίμηση απόδοσης Μονάδας υγείας  
– Ποιότητα 

– Σύγκριση απόδοσης μονάδων υγείας – σύγκριση τμημάτων  

– Αποτελεσματικότητα 

• Εκτίμηση πρόγνωσης ασθενούς και επιλογή θεραπείας  
– Έκβαση – πρόγνωση έκβασης  

– Διαλογή 

– Θεραπευτικές αποφάσεις / εντατικοποίηση αγωγής  

– Απόσυρση & Συγκράτηση θεραπείας  



καρδιολογία  

• Βαρύτητα, θνητότητα – πρόγνωση – 
έκβαση – θεραπευτικές επιλογές – 
θεραπευτικοί χειρισμοί & αλγόριθμοι  

– οξέα ισχαιμικά σύνδρομα,  

– σε καρδιοπαθείς που πρόκειται να 
υποβληθούν σε καρδιακές ή εξωκαρδιακές 
χειρουργικές επεμβάσεις,  

– στο θρομβοεμβολικό και αιμορραγικό κίνδυνο 
αρρώστων με κολπική μαρμαρυγή,  

– στην εκτίμηση του κινδύνου θανάτου ασθενών 
με οξεία πνευμονική θρομβοεμβολή 



Καρδιολογικά σκορ βαρύτητας 

(συνήθη) 

• Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 
– TIMI risk score  

– TIMI Risk Index (TRI) ή Simple Risk Index (SRI):  

– Grace risk model  

– PURSUIT risk score, EMMACE risk score, GUSTO risk score  

• Β. Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου 
– Ι. Εξωκαρδιακές επεμβάσεις:  

• Goldman Risk Index 

• RCRI (Lee Index) 

• Gupta MICA NSQIP database risk model 

• ACS-NSQIP universal surgical risk calculator  

– ΙΙ. Καρδιακές επεμβάσεις:  
• EuroSCORE II  

• Γ. Κολπική μαρμαρυγή 
– Θρομβωτικό επεισόδιο: CHA2DS2-VASc score  

– Αιμορραγία: HAS-BLED score  

• Δ. Πνευμονική θρομβοεμβολική νόσος 
– PESI και sPESI  



Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

Thrombolysis In Myocardial Infarction  
• TIMI risk score  

• 7 ή 9 μεταβλητές με 
ανεξάρτητη προγνωστική 
σημασία 

• Κάθε μια από αυτές 
βαθμολογείται με 1 όταν 
είναι παρούσα και η 
άθροιση δίνει το τελικό 
σκορ (μέχρι 7 ή 14) 
 

 

• Μνημοτεχνικός κανόνας 

για το TIMI risk score: 

• A: Age 

• M: Markers 

• E: ECG 

• R: Risk factors 

• I: Ischemia 

• C: Coronary artery disease 

• A: Aspirin 

 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2012 



TIMI risk score 

 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2012 



Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

• TIMI risk score NSTEMI/UA  
– Σκορ 0/1 – 4,7% 

– Σκορ 2 – 8,3% 

– Σκορ 3 – 13,2% 

– Σκορ 4 – 19,9% 

– Σκορ 5 – 26,2% 

– Σκορ 6/7 – 40,9% 

• Υψηλότερες τιμές συνδυάζονται με 
πιο σοβαρή αγγειογραφικά 
στεφανιαία νόσο.  

• Βασίζεται σε μεγάλο αριθμό 
ασθενών και έχει χρησιμοποιηθεί 
σε πολλές μελέτες.  

• Θεωρείται καταξιωμένο και 
ευρέως εφαρμοζόμενο 
δεδομένης και της ευχρηστίας 
του. 

• TIMI risk score STEMI  
– 0 βαθμοί – 0,8% 

– 1 βαθμός – 1,6% 

– 2 βαθμοί – 2,2% 

– 3 βαθμοί – 4,4% 

– 4 βαθμοί – 7,3% 

– 5 βαθμοί – 12% 

– 6 βαθμοί – 16% 

– 7 βαθμοί – 23% 

– 8 βαθμοί – 27% 

– 9-14 βαθμοί – 36% 

• Η προγνωστική ακρίβεια του στην 
πρόβλεψη της ενδονοσοκομειακής 
θνητότητας είναι η ίδια ανεξάρτητα 
από το αν ο ασθενής θα 
υποβληθεί σε θρομβόλυση ή 
πρωτογενή αγγειοπλαστική, 
υποεκτιμά όμως τη θνητότητα σε 
εκείνους που δεν κατέστη δυνατή 
η επαναιμάτωση. 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2015 



Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

• TIMI Risk Index (TRI) ή Simple Risk Index (SRI):  

TRI (SRI) = (καρδιακή συχνότητα x 
[ηλικία/10]2)/συστολική πίεση 

 

• TRI < 30 χαμηλού κινδύνου 

• TRI ≈ 31-59 ενδιάμεσου κινδύνου 

• TRI > 60 υψηλού κινδύνου 

• Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα αυξάνεται βαθμιαία 
από 0,6 σε 60% από τις χαμηλότερες (0-9) προς τις 
υψηλότερες (80) τιμές του δείκτη σε ασθενείς που 
επαναιματώθηκαν, και από 1,9 σε 52,2% σε ασθενείς 
που δεν επαναιματώθηκαν.  



Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

• Grace risk model  

• Global Registry of Acute Coronary Events  
1. Ηλικία 

2. Κρεατινίνη ορού 

3. Καρδιακή συχνότητα 

4. Συστολική αρτηριακή πίεση 

5. Killip class (κατηγοριοποίηση της καρδιακής ανεπάρκειας 

επί οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου) 

6. Μετατόπιση του διαστήματος ST στο ΗΚΓ 

7. Καρδιακή ανακοπή στην εισαγωγή 

8. Αύξηση δεικτών μυοκαρδιακής νέκρωσης  

Granger CB, et al. Predictors of hospital mortality in the global registry of acute coronary events. Arch Intern Med 

2003;163:2345–53. 

Eagle KA, et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: estimating the risk of 6- month 

postdischarge death in an international registry. JAMA 2004; 291:2727–33. 



Grace risk model online calculator 

 



0 h/3 h rule-out algorithm of non-ST-elevation acute 

coronary syndromes using high-sensitivity cardiac troponin 

assays 

 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2015 



Risk criteria 

mandating invasive 

strategy in NSTE-

ACS 

2015 ESC Guidelines for the management 

of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment 

elevation. European Heart Journal 2015 

An early invasive strategy 

(<24 h) is recommended in 

patients with GRACE score 

>140. 

An invasive strategy (<72 h) 

is recommended in patients 

with GRACE risk score > 109 

and <140 



TIMI vs. GRACE risk score 

• TIMI is simple to use, but its discriminative 
accuracy is inferior to that of the GRACE 
risk score and the GRACE 2.0 risk 
calculation.  

• The GRACE risk score provides the most 
accurate stratification of risk both on 
admission and at discharge 

• While the value of risk scores as prognostic 
assessment tools is undisputed, the impact 
of risk score implementation on patient 
outcomes has not been adequately 
investigated 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2015 



Α. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 

• PURSUIT risk score 
– η ηλικία (0-14 βαθμοί), το άρρεν φύλο (1 βαθμός), η 

επιδείνωση της κατηγορίας στηθάγχης κατά Canadian 
Cardiovascular Society (CCS class) τις προηγούμενες 6 
εβδομάδες (0-2 βαθμοί), η καρδιακή συχνότητα εισαγωγής 
(0-5 βαθμοί), η συστολική αρτηριακή πίεση εισαγωγής (0-
2 βαθμοί), η κατάσπαση του διαστήματος ST (1-3 βαθμοί) 
και, τέλος, η παρουσία σημείων καρδιακής ανεπάρκειας 
(2-3 βαθμοί).  

• EMMACE risk score  
– ηλικία, η συστολική αρτηριακή πίεση και η καρδιακή 

συχνότητα   

• GUSTO risk score  
– ηλικία, η καρδιακή συχνότητα, το κλάσμα εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας όπως προκύπτει από την 
κοιλιογραφία, το προηγούμενο έμφραγμα και η εκδήλωση 
κατά τη νοσηλεία καρδιακής ανεπάρκειας ή πνευμονικού 
οιδήματος. 

• Χρησιμοποιούνται ελάχιστα στην κλινική πράξη  

 



Bleeding risk assessment 
Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse 

outcomes with Early implementation of the ACC/AHA guidelines 

• Ασθενείς με 
θρομβόλυση 
κινδυνεύουν από 
αιμορραγία! 

• CRUSADE 

• ACUITY 

• HORIZONS-AMI 

• Use of the CRUSADE 
bleeding risk score 
may be considered in 
patients undergoing 
coronary angiography 
to quantify bleeding 
risk 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2015 

•http://www.crusadebleedingscore.org  

http://www.crusadebleedingscore.org/


Β. Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου: 

 Ι. Εξωκαρδιακές επεμβάσεις 

• Goldman Risk Index 
• Ένα από τα 

μειονεκτήματα του σκορ 
αυτού ήταν η αδυναμία 
να προβλέψει τον 
κίνδυνο σε αγγειακές 
επεμβάσεις 

Goldman L, et. al. Multifactorial index of 

cardiac risk in noncardiac surgical 

procedures. NEngl J Med 1977; 297:845 

0-5 Points: Class I 1% Complications 

6-12 Points: Class II 7% Complications 

13-25 Points: Class III 14% Complications 

26-53 Points: Class IV 78% Complications 



Β. Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου: 

 Ι. Εξωκαρδιακές επεμβάσεις 

• RCRI (Lee Index) 
 

 

Κίνδυνος για Θάνατο, Μη θανατηφόρο 

Έμφραγμα, & Μη θανατηφόρο ανακοπή 



Β. Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου: 

 Ι. Εξωκαρδιακές επεμβάσεις 

• Gupta MICA NSQIP database 
risk model:  

– Είδος επέμβασης 

– Λειτουργικό στάδιο 
(εξαρτημένος ή μη ασθενής) 

– Κρεατινίνη ορού 

– Κατηγορία φυσικής 
κατάστασης κατά American 
Society of Anesthesiologists 
(ASA class) 

– Ηλικία 

• διαθέτει online calculator και 
αξιολογήθηκε σε 257.385 
ασθενείς  

• ACS-NSQIP universal 
surgical risk calculator  

• 20 σχετικές με τον άρρωστο 
μεταβλητές και το είδος της 
επέμβασης  

• Αν και πιο πλήρες από τα 
υπόλοιπα σκορ είναι πιο 
δύσχρηστο, ενώ δεν έχει 
αξιολογηθεί επαρκώς ακόμη. 

 



American College of Surgeons-NSQIP 

universal surgical risk calculator 

 



Β. Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου: 

 ΙΙ. Καρδιακές επεμβάσεις:  

• EuroSCORE II 
• European System for Cardiac Operative Risk Evaluation  

Nashef SA, et al. EuroSCORE II. Eur J Cardiothorac Surg 2012; 41:734–45.  



EuroSCORE II και άλλα σκορ 

• Η εισαγωγή του EuroSCORE II έλυσε το πρόβλημα υπερεκτίμησης 
της θνητότητας που παρουσίαζαν οι προγενέστερες μορφές του.  

• Σε μια συγκριτική αξιολόγηση 19 αλγορίθμων πρόγνωσης κινδύνου 
σε 4.351 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, το EuroSCORE είχε την υψηλότερη διακριτική ισχύ 
έναντι των υπολοίπων.  

• ACEF (Age, Creatinine, Ejection Fraction): για εκλεκτικές 
επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς δίνει εξίσου καλά αποτελέσματα  

• Το Mayo Clinic Risk Score (MCRS) χρησιμοποιεί επτά μεταβλητές 
σε αρρώστους που θα υποβληθούν είτε σε αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη είτε σε διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική.  

• STS: Short-Term Risk Calculator, Society of Thoracic Surgeons: 
CABG, Valve, Valve+CABG model 

• Όταν συγκρίθηκε με το STS σκορ σε 300.000 ασθενείς προς 
αορτοστεφανιαία παράκαμψη έδωσε μέτρια αποτελέσματα.  

• Το μοντέλο Amber για επεμβάσεις αορτικής και/ή μιτροειδούς 
βαλβίδας με ή χωρίς ταυτόχρονη αορτοστεφανιαία παράκαμψη 
(Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland, 
32.839 ασθενείς μεταξύ 1995 και 2003) και διατίθεται διαδικτυακά. 



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

• Κίνδυνος για θρομβοεμβολικά επεισόδια 
ανεξαρτήτως από το αν πρόκειται για παροξυσμική, 
εμμένουσα ή μόνιμη μορφή και από το αν πρόκειται για 
συμπτωματικά ή σιωπηλά επεισόδια.  

• Ο απόλυτος κίνδυνος ΑΕΕ σε ασθενείς χωρίς 
αντιθρομβωτική αγωγή υπολογίζεται σε 4-5% ανά έτος  

• Τα αντιπηκτικά μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο 
εμβολικού ΑΕΕ (η βαρφαρίνη μειώνει τον κίνδυνο κατά 
τα 2/3), με κόστος όμως την αύξηση του κινδύνου 
μειζόνων αιμορραγιών (με κυριότερη την 
ενδοκρανιακή).  

• Είναι επομένως απαραίτητο να σταθμίζεται ο κίνδυνος 
θρομβοεμβολής με τον κίνδυνο αιμορραγίας, ώστε να 
παρέχεται στον ασθενή καθαρό όφελος από την 
αντιπηκτική αγωγή.  



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

• Η εισαγωγή στην κλινική πράξη των νεότερων από του 
στόματος αντιπηκτικών έχει αναθερμάνει το 
ενδιαφέρον για την ακριβέστερη εκτίμηση των ενδείξεων 
και αντενδείξεων μιας τέτοιας θεραπείας.  

• Υπάρχουν αλλά αναμένονται και άλλες σχετικές μελέτες  

• Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σήμερα σκορ εκτίμησης 
θρομβοεμβολικού κινδύνου σε ασθενείς με μη 
βαλβιδική (προσθετική βαλβίδα, ρευματική στένωση 
μιτροειδούς) κολπική μαρμαρυγή είναι το CHA2DS2-
VASc score 

• Για την εκτίμηση της πιθανότητας σοβαρής 
αιμορραγίας από τη λήψη αντιπηκτικών εφαρμόζεται το 
HAS-BLED score 

 



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

θρομβοεμβολή 

• CHA2DS2-VASc score (Birmingham 2009)   

 

Lip GY, et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a 

novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation Chest. 2010;137(2):263-72  



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

αιμορραγία  

• HAS-BLED score  

 

• έχει μεγαλύτερη 

διακριτική ισχύ από 

άλλα ανάλογα σκορ 

(HEMORRHAGES, 

ATRIA), παραμένει 

όμως μέτρια (C-

statistics 0,70). 



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

θρομβοεμβολή vs. αιμορραγία  

  

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. 

European Heart Journal 2012 



Γ. Κολπική μαρμαρυγή 

θρομβοεμβολή vs. αιμορραγία 

 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. 

European Heart Journal 2012 



• Antithrombotic 

strategies in 

patients with 

non-ST-

elevation acute 

coronary 

syndromes 

(NSTE-ACS) 

and non-

valvular atrial 

fibrillation 

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal 2015 



Recommendations for 

combining antiplatelet 

agents and anticoagulants 

in non-ST-elevation acute 

coronary syndrome 

patients requiring chronic 

oral anticoagulation 

2015 ESC Guidelines for the management of 

acute coronary syndromes in patients 

presenting without persistent ST-segment 

elevation. European Heart Journal 2015 



Δ. Πνευμονική θρομβοεμβολική νόσος 

Pulmonary Embolism Severity Index 

• PESI και sPESI 



Classification of patients with acute PE based 

on early mortality risk 

• Patients not suffering from shock or hypotension require further risk stratification after 
the diagnosis of PE has been confirmed. In these patients, risk assessment 
should begin with a validated clinical score, preferably the PESI or sPESI. 

• Low-risk patients in the PESI Class I or II, and probably those with sPESI of 0, should 
be considered for early discharge and outpatient treatment, if this appears 
feasible based on the patient’s anticipated compliance as well as his/her family and 
social background. 

• Normotensive patients in the PESI Class III or higher, or sPESI of at least 1, in whom 
the echocardiogram (or CT angiogram) or the cardiac troponin test—or both—are 
normal, belong to an intermediate-low-risk group. 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

European Heart Journal 2014; 35, 3033–3080 



Risk-

adjusted 

management 

strategies in 

acute PE 

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

European Heart Journal 2014; 35, 3033–3080 



Συμπεράσματα 

• Η διαστρωμάτωση κινδύνου στην καρδιολογία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι τα κλινικά σύνδρομα 
συνδυάζονται  
– με υψηλή θνητότητα 

– θεραπείες υψηλού κόστους και/ή  

– συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές 

• Ο ρόλος ενός συστήματος βαρύτητας είναι να διακρίνει 
τους χαμηλού από τους υψηλού κινδύνου 
αρρώστους· με τον τρόπο αυτό ο γιατρός είναι 
καλύτερα προετοιμασμένος και ο ασθενής και οι 
οικείοι του καλύτερα πληροφορημένοι.  

• Επιπλέον, οι πόροι της υγείας διανέμονται καλύτερα 
και η σχέση κόστους/οφέλους γίνεται ευνοϊκότερη.  

• Κανένα σκορ δεν είναι ιδανικό και επιπλέον η μεταβολή 
των χαρακτηριστικών των ασθενών αλλά και των 
ιατρικών πρακτικών καθιστά αναγκαία τη συχνή 
αναπροσαρμογή τους. 



Συμπεράσματα 
καλή χρήση συστημάτων βαρύτητας 

• Κλινικές μελέτες – κλινική έρευνα (φάρμακα – τεχνικές) 

• Διαχείριση μονάδας υγείας  
– Χρήση πόρων, Κατανομή πόρων, Στελέχωση 

• Αξιολόγηση μονάδας υγείας (ποιότητα, audits) 

• Διαχείριση ασθενούς  
– Πρόγνωση – έκβαση (πάντα υπάρχει μία πιθανότητα επιβίωσης, δεν 

μπορεί να γίνει πρόγνωση για κάτι που δεν μετράται αντικειμενικά 
ιδιαίτερα σε ατομικό επίπεδο)  

– Καθοδήγηση θεραπείας 

– Βοήθεια σε πολύ δύσκολες στιγμές – επικοινωνία μεταξύ ιατρών – 
ασθενούς & περιβάλλοντος   

• Πηγές λαθών – περιορισμοί  
– Τα συστήματα βαρύτητας δεν συμπεριλαμβάνουν την προτίμηση των 

ασθενών και του περιβάλλοντος τους (που δεν μπορούν να εισαχθούν 
σε μαθηματικά μοντέλα), δεν προβλέπουν την πρόγνωση - επιβίωση 
μετά την νοσηλεία και δεν προβλέπουν την ποιότητα ζωής μετά το 
οποιοδήποτε συμβάν  

– Προσοχή στην αξιολόγηση μονάδων υγείας λόγω διαφορετικότητας 
νοσοκομείων, συστημάτων υγείας, χωρών κλπ 

 



Συστήματα βαρύτητας:  

Εργαλεία ή ‘σε δουλειά να βρισκόμαστε;’ 

• Υποκαθίσταται η κλινική κρίση;  

• Εργαλεία (στην υπηρεσία της κλινικής 

κρίσης!) 


