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ΑΒΓ της μεθοδολογίας της έρευνας και αποθετήριο ερευνητικών μεθόδων 

Εισαγωγή  

Η "ΑΒΓ της μεθοδολογίας της έρευνας και αποθετήριο ερευνητικών μεθόδων" έχει ως στόχο να παρέχει μια σειρά εισαγωγικών 

πηγών με στόχο την υποστήριξη των κλινικών λειτουργών υγείας  που εργάζονται στην ανακουφιστική φροντίδα, να κατανοήσουν 

καλύτερα, να αναλάβουν και να αξιοποιήσουν την έρευνα. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εφαρμογή των βασικών ικανοτήτων στην 

έρευνα, όπως αυτές περιγράφονται στο πλαίσιο RESPACC Framework.  Το "ΑΒΓ" βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου RESPACC, 

συμπεριλαμβανομένων των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων σχετικά με τη μετατροπή κλινικών ιδεών σε έρευνα καθώς και των σχεδίων 

μαθημάτων από αυτές τις διαλέξεις.   

Οι πηγές που παρατίθενται εδώ παρέχουν μια βάση για την καθοδήγηση των κλινικών ιατρών και αποτελούν σημείο εκκίνησης. Οι πηγές 

αυτές δεν αποσκοπούν να είναι ολοκληρωμένες ή εξαντλητικές, αλλά παρουσιάζονται με στόχο να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε το 

σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της έρευνας. Σας προτρέπουμε θερμά να αναζητήσετε περαιτέρω καθοδήγηση στους τομείς που 

επισημαίνονται και να ζητήσετε υποστήριξη από τους συναδέλφους σας σε τοπικούς ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς και να 

ασχοληθείτε με την ευρύτερη βιβλιογραφία. 

Σημείωση σχετικά με τις αναφερόμενες πηγές:   

Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε σύγχρονες πηγές που είναι πιθανότερο να είναι: ευανάγνωστες, προσβάσιμες (ανοικτή πρόσβαση - δωρεάν 

- όπου είναι δυνατόν) και σχετικές με την έρευνα σε τομείς υγείας. Όπου ήταν σκόπιμο, συμπεριλάβαμε βιβλία και κεφάλαια βιβλίων που 

παρέχουν περιλήψεις και καθοδήγηση σε βασικά θέματα, αν και τα περισσότερα δεν είναι ανοικτά σε πρόσβαση. Αναφορικά με τις 

δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά και άλλες διαδικτυακές πηγές συμπεριλάβαμε άμεσους συνδέσμους. Όπου αυτό ήταν αναγκαίο, 

συμπεριλάβαμε συνδέσμους για ιστότοπους που ελέγχθηκαν ως σωστοί τον Οκτώβριο του 2022. Η πλειονότητα των πηγών είναι στα 

αγγλικά, αλλά όπου ήταν δυνατόν εντοπίσαμε υλικό γραμμένο στα ισπανικά, ελληνικά και ρουμανικά. 

 

 

 

https://galilee.gr/ekpaidefsi-epangelmatiki-katartisi/evropaiko-programma-respacc/
https://galilee.gr/ekpaidefsi-epangelmatiki-katartisi/evropaiko-programma-respacc/
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Ενότητα Πηγές 

 
1. Τι είναι η Έρευνα; Η αναγνώριση ενός Κλινικού 
Προβλήματος; Το Ερευνητικό Ερώτημα; Ο Σκοπός; 
Οι  Επιμέρους Στόχοι; Η Υπόθεση; 
 
Η ενότητα αυτή παρέχει υλικό για τη μετατροπή ενός 
κλινικού προβλήματος σε ερευνητικό ερώτημα ή/και 
σε υπόθεση προς μελέτη. 
Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του ορισμού των 
σκοπών και των επιμέρους στόχων της μελέτης, η 
οποία θα διαπραγματευθεί ένα κλινικό ζήτημα  στην 
ανακουφιστική φροντίδα.  
Διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ σκοπών και 
επιμέρους στόχων στο πλαίσιο του ερευνητικού 
πρωτοκόλλου. 
 
 
 
 
 

RESPACC C2 What is research https://youtu.be/ajBCpfjXFdc  
 
RESPACC O4 http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC-O4_What-is-
research.pdf 
 

https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-clarify-a-clinical-question/ 

 

Farrugia P, Petrisor B, Farrokhyar F, Bhandari M Research questions, hypotheses and objectives. Can J Surg 

2010; 53(4): 278-281  Research questions, hypotheses and objectives - PMC (nih.gov) 

 

Ratan SK, Anand T and Ratan J. Formulation of research questions – Stepwise approach J Indian Assoc Pediatr 

Surg 2019; 24(1): 15-20  Formulation of Research Question – Stepwise Approach - PMC (nih.gov) 

 

Vandenbroucke J and Pearce N. From ideas to studies Clin Epidemiol 2018: 10: 253-264  From ideas to studies: 
how to get ideas and sharpen them into research questions - PMC (nih.gov) 

 

Skivington K, Matthews L, Simpson S A, Craig P, Baird J, Blazeby J M et al. A new framework for developing 
and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance BMJ 2021; 374 
:n2061 doi:10.1136/bmj.n2061 https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2061 

2. Πως πραγματοποιείται μια Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 
 
Η ενότητα αυτή παρέχει πηγές για τη διαμόρφωση 
του 
κατάλληλου ερωτήματος για τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και παρέχει οδηγίες για την επιλογή της 
κατάλληλης μεθόδου 
πραγματοποίησής της. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και είναι σημαντικό η 

RESPACC C2 How to do a literature review_1 https://youtu.be/snuifC8qRPQ  
RESPACC C2 How to do a literature review_2 https://youtu.be/zowP5Znp6M8  
 
Systematic Review Libguide https://lancaster.libguides.com/SystematicReviews 
 
ISSG Search Filters https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home 
 
Cochrane Searching https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-04 
 
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://youtu.be/ajBCpfjXFdc
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC-O4_What-is-research.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC-O4_What-is-research.pdf
https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-clarify-a-clinical-question/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2912019/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6322175/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5846748/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5846748/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2Fcontent%2F374%2Fbmj.n2061&data=05%7C01%7Cpaynesa%40live.lancs.ac.uk%7Cecc9df27724340d1240f08da38c91eac%7C9c9bcd11977a4e9ca9a0bc734090164a%7C0%7C0%7C637884734718467574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=0HGGbqUCNFKIN47kQNOFUmX0BYdpeGxfMynPdgBGsSo%3D&reserved=0
https://youtu.be/snuifC8qRPQ
https://youtu.be/zowP5Znp6M8


                                                             

Research for all palliative care clinicians 2020-1-RO01-KA202-080128 

επιλογή της μεθόδου να είναι συμβατή με το σκοπό 
της  ανασκόπησης. 
 

 
Rayyan.ai https://rayyan.ai/ 
 
Aveyard, H., Payne, S. A., & Preston, N. J. (2021). A post-graduate's guide to doing a literature review in health and 
social care. 2nd edition Oxford University Press: Oxford. 

 
Fink (2014) Conducting research literature reviews: from internet to paper. Sage: Thousand Oaks 

3. Τι είναι, πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι 
ποσοτικές μέθοδοι έρευνας; 
 
Η ενότητα αυτή προσπαθεί να εξηγήσει τη 
διαδικασία δόμησης στατιστικών προσεγγίσεων για 
την συλλογή δεδομένων, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη σχέσεων μεταξύ 
των μεταβλητών. Αυτό περιλαμβάνει την χρήση 
βασικής περιγραφικής ανάλυσης και την τυπική 
αξιολόγηση συνθέτων προβλημάτων. 
 
 
 

RESPACC C2 What are,When and how to use quantitative research https://youtu.be/McZsJ9XnNa8 

 
RESPACC O4 What are,When and how to use quantitative research http://www.studiipaliative.ro/wp-
content/uploads/2022/09/3.RESPACC-O4_-What-are-when-and-how-to-use-quantitative-methods.pdf 
 
Hissong, A. N., Lape, J. E. and Bailey, D. M. (2014). Bailey’s research for the health professional (3rd ed.). F.A. Davis 
Company. 

4. Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και 
σχεδιασμός μελέτης.  
 
Η ενότητα περιγράφει τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική έρευνα και 
ενθαρρύνει τον ερευνητή να διερευνήσει τα 
πλεονεκτήματα των διαφορετικών προσεγγίσεων 
στην ποσοτική έρευνα στην ανακουφιστική 
φροντίδα. Το υλικό θα σας βοηθήσει να 
διερευνήσετε για να κατανοήσετε βασικές έννοιες 
στην περιγραφική και επαγωγική έρευνα, όπως: 
μέτρηση κύριας τάσης (μέσος όρος, διάμεσος, 
επικρατούσα τιμή, κατανομή και απόκλιση)- και 

RESPACC C2  Quantitative research approaches 
https://youtu.be/UzvHso4fRp8 

 
RESPACC O4  Quantitative research approaches  
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.RESPACC-O4_-quantitative-research-
approaches.pdf 
 
Bowling, A. (2014). Research methods in health: investigating health and health services (Fourth edition.). Open 
University Press. 

https://rayyan.ai/
https://youtu.be/McZsJ9XnNa8
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/3.RESPACC-O4_-What-are-when-and-how-to-use-quantitative-methods.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/3.RESPACC-O4_-What-are-when-and-how-to-use-quantitative-methods.pdf
https://youtu.be/UzvHso4fRp8
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.RESPACC-O4_-quantitative-research-approaches.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.RESPACC-O4_-quantitative-research-approaches.pdf
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αναλύσεις όπως η συσχέτιση και η γραμμική 
παλινδρόμηση, καθώς και μοντέλα πολλαπλών 
μεταβλητών όπως η πολλαπλή παλινδρόμηση. 
 

5. Ερμηνεία των δεδομένων: Κατανόηση των αρχών 
της στατιστικής ανάλυσης και επιλογή του σωστού 
στατιστικού ελέγχου. 
Το υλικό σε αυτή την ενότητα  θα εισάγει 
προσεγγίσεις για τη χρήση και την έκθεση 
δεδομένων στον τομέα της υγείας. Θα καλύψει τις 
περιγραφικές και επαγωγικές προσεγγίσεις. 
 

RESPACC C2  Making sense of data statistical analysis 
https://www.youtube.com/watch?v=kuoTZbpZpSk 
 
RESPACC O4 Making sense of data statistical analysis 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.RESPACC-O4_Making-sense-of-data-
statistical-analysis.pdf 
 
Walshe C and Brearley S.G. (2020). Introduction to the Handbook of Theory and Methods in Applied Health 
Research. Edward Elgar Publishing. (Chap 13) 

6. Ποιες είναι, πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι 
ποιοτικές μέθοδοι; 
 
Οι πηγές στην ενότητα αυτή παρέχουν βασική 
μεθοδολογική εκπαίδευση στην ποιοτική έρευνα, 
προκειμένου να αναπτυχθεί έρευνα υψηλής 
ποιότητας στην ανακουφιστική φροντίδα. Θα 
βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν πότε 
ενδείκνυται να επιλέξουν μια ποιοτική προσέγγιση. 
 

RESPACC C2 When and how to use qualitative research https://youtu.be/a5yrn4y4U9U 
 

RESPACC O4 When and how to use qualitative research 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-qualitative-
researchvFinal.pdf 
 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/7.RESPACC-O4_Methodology-and-data-
collectionvFinal.pdf 
Richards, L., & Morse, J., M. (2013). Read me first for a user's guide to qualitative methods, (3rd ed.) Thousand Oaks: 
Sage. 
 
Walshe, C. & Brearley, S. (2020). Handbook of Theory and Methods in Applied Health Research: Questions, Methods 
and Choices. Edward Elgar. Cheltenham: United Kingdom. 

 
Arantzamendi, M.; Lopez-Dicastillo, O., Robinson.C, Carrasco, JM. Investigación cualitativa en Cuidados Paliativos. Un 
recorrido por los enfoques más habituales, Medicina Paliativa 2007; 24 (4): 219-226. 

 

7. Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας και συλλογή 
δεδομένων. Πώς να επιλέξετε τις κατάλληλες 
τεχνικές συλλογής δεδομένων. 
 

RESPACC C2 Methodology and data collection https://youtu.be/1qb_5xYPPZQ 
 

RESPACC O4 Methodology and data collection 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/7.RESPACC-O4_Methodology-and-data-
collectionvFinal.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=kuoTZbpZpSk
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.RESPACC-O4_Making-sense-of-data-statistical-analysis.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.RESPACC-O4_Making-sense-of-data-statistical-analysis.pdf
https://youtu.be/a5yrn4y4U9U
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-qualitative-researchvFinal.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-qualitative-researchvFinal.pdf
https://youtu.be/1qb_5xYPPZQ
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Οι πηγές στην ενότητα αυτή έχουν στόχο να 
προβληματίσουν σχετικά με τις αρχές και τη σημασία 
της ποιοτικής έρευνας στο πλαίσιο της 
ανακουφιστικής φροντίδας. Να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους διαφορετικούς 
σχεδιασμούς μελέτης στην ποιοτική έρευνα, όπως η 
εθνογραφία, η φαινομενολογία, η εμπειρικά 
θεμελιωμένη θεωρία, και πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην απάντηση  κλινικών 
ερευνητικών ερωτημάτων.   
 

 
Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage: Thousand 
Oaks, CA. 
 
Kristjanson, L. & Coyle, N. (2003). Qualitative research in palliative care. In D. Doyle, G. Hanks, N. McDonald (Eds.) 
Oxford Textbook of Palliative Medicine, Oxford University Press, Oxford. 

8. Ποιοτική ανάλυση: κοινές πτυχές στην ερμηνεία 
των δεδομένων 
 
Οι πηγές στην ενότητα αυτή θα οδηγήσουν στην 
κατανόηση των κοινών πτυχών της ποιοτικής 
ανάλυσης δεδομένων. 
 
 
 
 
 
 
 

RESPACC C2 Qualitative analysis common aspects of making meaning of data 
https://youtu.be/oK8Iv3Wd9Yg 

 

RESPACC O4 Qualitative analysis common aspects of making meaning of data 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/8.RESPACC-O4_Qualitative-analysis-common-aspects-
of-making-meaning-of-datavFinal.pdf 
 
Richards, L., & Morse, J., M. (2013). Readme first for a user's guide to qualitative methods, (3rd ed.) Thousand Oaks: 
Sage. 
 
Payne, S. Qualitative methods of data collection and analysis. IN: Addington-Hall, J.M., Bruera, E., Higginson, I.J., 
Payne, S. Research Methods in Palliative Care. (2007) Oxford: Oxford University Press. 
 
Lyons, E., & Coyle, A. (2016) Analysing Qualitative Data in Psychology. (3rd ed.) London. SAGE Publications Ltd. 

9.Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι μικτές μέθοδοι 
 
Οι πηγές στην ενότητα αυτή παρουσιάζουν τις μικτές 
μεθόδους, με έμφαση στη χρήση της μεθόδου 
μελέτης περίπτωσης στο πλαίσιο της ανακουφιστικής 
φροντίδας. 
 
 
 

RESPACC C2 When and how to use mixed methods https://youtu.be/xzdh3W46w0U 
 

RESPACC O4 When and how to use mixed methods 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/9.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-mixed-
methods.pdf 
 
Walshe C (2020) The case for mixed methods in applied health research (chapter 16) In Walshe, C. & Brearley, S. 
(eds). Handbook of Theory and Methods in Applied Health Research: Questions, Methods and Choices. Edward 
Elgar. Cheltenham: United Kingdom. 

 

https://youtu.be/oK8Iv3Wd9Yg
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/8.RESPACC-O4_Qualitative-analysis-common-aspects-of-making-meaning-of-datavFinal.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/8.RESPACC-O4_Qualitative-analysis-common-aspects-of-making-meaning-of-datavFinal.pdf
https://youtu.be/xzdh3W46w0U
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/9.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-mixed-methods.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/9.RESPACC-O4_When-and-how-to-use-mixed-methods.pdf
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10. Αξιολόγηση της ποιότητας της μελέτης 
 
Οι πηγές στην ενότητα αυτή τονίζουν τη σημασία  
της αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων και 
αδυναμιών  των ερευνητικών μεθόδων. Επίσης, 
προτείνουν ποια στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν γίνεται αξιολόγηση ποσοτικών και 
ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Τέλος, προσφέρουν 
διαφορετικά εργαλεία που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στη διαδικασία της κριτικής 
αξιολόγησης. 
 
 
 

RESPACC C2 Assessing quality of research https://youtu.be/s0XebJSAp_w 
 

RESPACC O4 Assessing quality of research 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/10.-RESPACC-O4_-Assessing-quality-of-research.pdf 
 
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/  
https://jbi.global/critical-appraisal-tools  
https://journals.sagepub.com/home/QHR    - search “Appraising the Evidence” 
https://www.equator-network.org/  
 
Aveyard, H., Payne, S. A., & Preston, N. J. (2021). A post-graduate's guide to doing a literature review in health and 
social care. 2nd edition Oxford University Press: Oxford. 

 
Dodd A, Reilly S, Faraz A, Thomas C (2020) Critical appraisal: how to examine and evaluate research evidence In 
Walshe, C. & Brearley, S. (eds). Handbook of Theory and Methods in Applied Health Research: Questions, Methods 
and Choices. Edward Elgar. Cheltenham: United Kingdom. 

11. Ζητήματα Δεοντολογίας στην έρευνα 
 
Η ερευνητική δεοντολογία επικεντρώνεται στην 
εφαρμογή των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας 
καθώς και της νομοθεσίας κατά τη διεξαγωγή 
κλινικών ερευνών, με στόχο την προστασία των 
συμμετεχόντων, ιδιαιτέρως των πιο ευάλωτων. Οι 
αρχές  και οι διαδικασίες δεοντολογίας στην έρευνα, 
διασφαλίζουν ότι η μελέτη είναι πιθανό βελτιώσει 
τις συνήθεις πρακτικές στην κλινική και κοινωνική 
εργασία, καθώς και να διασφαλίσει την εγκυρότητα 
και την ποιότητα της επιστημονικής διαδικασίας 
αυτής καθαυτής. 

RESPACC C2 Research ethics 1 & 2 
https://youtu.be/7qwec8836aM 
RESPACC_Research ethics 2 - YouTube 

 
RESPACC O4 Research ethics 1 & 2 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/11.RESPACC-O4_Research-ethics-Part-1.pdf 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/11.RESPACC-O4_Research-ethics-Part-2.pdf 

Addington-Hall JM, Bruera E, Higginson I, Payne S (eds) Research Methods in Palliative Care. Oxford 

University 2007, Ch1, p.1-9  - see chapter 3, 10, 17 

Sandra Martins Pereira and Pablo Hernández-Marrero. Research ethics in palliative care: A hallmark in 

Palliative Medicine. Editorial Palliative Medicine. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269216319827178 

Gysels M et al, (2013) MORECare research methods guidance development: Recommendations for ethical 

issues in palliative and end-of-life care research. Palliative Medicine 27(10) 908–917 MORECare research 

https://youtu.be/s0XebJSAp_w
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/10.-RESPACC-O4_-Assessing-quality-of-research.pdf
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12.Πώς να υλοποιήσετε ένα ερευνητικό έργο 
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υλοποίηση ενός ερευνητικού έργου. 
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13. Πιθανός αντίκτυπος/όφελος της έρευνας; 
Διάδοση των αποτελεσμάτων 
 
Οι πηγές σε αυτήν την ενότητα εισάγουν την έννοια 
του αντίκτυπου της έρευνας και τον τρόπο που 
μπορεί αυτός να μετρηθεί.  Επίσης, επισημαίνουν 
μια σειρά στρατηγικών για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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Evidence-based Model for the Transfer & Exchange of Research Knowledge (EMTReK) (www.knowledgetransfer.ie) 
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