
  

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

 

 

 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 

 

 

 

 

Έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε έγκυες γυναίκες 

στο νομό Ηρακλείου. 

  

  

  

  

ΓΓοορρααννττωωννάάκκηη  ΑΑννθθοούύλλαα  

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΕΕππιιββλλέέπποοννττεεςς::  1.1.  Μ.  Κογεβίνας,  Καθηγητής  

Επιδημιολογίας,  Τομέας  Κοινωνικής  

Ιατρικής,  Τμήμα  Ιατρικής  Πανεπιστημίου  

Κρήτης  

Μ. Κογεβίνας, Καθηγητής

Επιδημιολογίας, Τομέας Κοινωνικής

Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

Κρήτης

2.2.  Ι.  Αποστολάκη,  Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος  ,  Ε.Ε.ΔΙ.Π.,  Τομέας  

Κοινωνικής  Ιατρικής,  Παν.  Κρήτης.  

Ι. Αποστολάκη, Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος , Ε.Ε.ΔΙ.Π., Τομέας

Κοινωνικής Ιατρικής, Παν. Κρήτης.

 

 

 

ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΜΜάάρρττιιοοςς  22000088  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© 2008 
Γοραντωνάκη Ανθούλα 

ALL RIGHTS RESERVED 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««ηη  ααγγωωγγήή  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  ααρρχχίίζζεειι  εεκκ  κκοοιιλλίίααςς  μμηηττρρόόςς    
κκααιι  μμάάλλιισστταα  εεξξ  άάκκρρααςς  σσυυλλλλήήψψεεωωςς»»  

γγέέρρωωνν  ΠΠοορρφφύύρριιοοςς  



 

I 

  Ευχαριστίες  
Με  την  ολοκλήρωση  της  πτυχιακής  μου  εργασίας,  θα  ήθελα  να 

ευχαριστήσω : 

Την κ. Νεκταρία Σκανδαλάκη και τους γονείς μου που με παρότρυναν 

να συμμετάσχω στις εισαγωγικές εξετάσεις του τμήματος. 

Τον  συντονιστή  και  διευθυντή  σπουδών  του  Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος, κ. Αναστάσιο Φιλαλήθη, για την ευκαιρία που μου παρείχε 

να παρακολουθήσω το πρόγραμμα. 

Τους διδάσκοντες μου για τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέδωσαν. 

Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  για  τις  πολύτιμες  συμβουλές  και  την 

καθοδήγηση οφείλω στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Μανόλη Κογεβίνα και τη 

συνεπιβλέπουσα κ. Ιωάννα Αποστολάκη. 

Τον κ. Θανάση Αλεγκάκη για την πολύτιμη καθοδήγηση του πάνω στη 

στατιστική επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων. 

Την  κ.  Κική  Τασσέλη  για  την  γραμματειακή  υποστήριξη  κατά  τη 

διάρκεια της φοίτησης μου στο πρόγραμμα. 

Επίσης  θέλω  να  ευχαριστήσω  τον  διευθυντή  της  Νοσηλευτικής 

σχολής  του  Πανεπιστημίου  Castilla  la  Mancha  κ.  Angel  Lopez    και  τους 

συναδέλφους μου στο Servicio de Salud Castilla la Mancha για την υποστήριξη 

και την κατανόηση.  

Την κ. Ελένη Γοραντωνάκη και την κ. Ανθούλα Καβλεντάκη για την 

βοήθεια τους στην προετοιμασία των γευμάτων. 

Τη  συμφοιτήτρια &  φίλη  μου  κ.  Ελίνα  Πετράκη  για  τις  πολύτιμες 

συμβουλές της και την συμπαράσταση της. 

Τέλος  ευχαριστώ  την  Μαιευτική  κλινική  του  Βενιζελείου 

Νοσοκομείου  Ηρακλείου  ,  την  κ.  Μαρία  Ρασιδάκη  και  τις  συμμετέχουσες 

στην έρευνα για την συνεργασία τους και το χρόνο που μου αφιέρωσαν. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Στους Γονείς μου 
 

 

 
 
 
 
 
 

II 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                    
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ I 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  2 

 ABSTRACT 4 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 

1.1  Γενικά 6 

1.2  Διατροφή κατά την εγκυμοσύνη 7 

1.3  Ερευνητικό υπόβαθρο 8 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

2.1 Επιλογή της μεθόδου συλλογής διατροφικών δεδομένων 9 

2.1.2 Ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων 10 

2.2 Μέθοδοι αξιοπιστίας 11 

2.2.1 Έλεγχος επαναληψιμότητας (reproducibility) 12 

2.3 Μελέτη ΡΕΑ (μελέτη μητέρας- παιδιού Κρήτης)  13 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  15 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4.1 Πληθυσμός μελέτης  16 

4.2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης  16 

4.3 Εργαλεία – Μέθοδοι  16 

4.3.1 Περιγραφή ερωτηματολογίου 16 

4.3.2 Μέθοδος ανάκλησης 24ωρου 20 

4.3.3 Φωτογραφικό λεύκωμα 21 

4.4 Συλλογή δεδομένων  21 

4.4.1 Προέλεγχος ερωτηματολογίου 21 

4.4.2 Πιλοτική μελέτη 25 

4.5 Κριτήρια εισόδου, αποκλεισμού & μη συμμετοχής 27 

4.6 Δεοντολογία – Απαιτούμενες άδειες 27 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 28 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 38 

 Περιορισμοί-Προτάσεις 41 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 43 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

 
 

1 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 

 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τίτλος εργασίας: Έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε 

έγκυες γυναίκες στο νομό Ηρακλείου. 

 

Της:  Ανθούλας Γοραντωνάκη  

Υπό τη επίβλεψη των:  

1. Μ. Κογεβίνας, Καθηγητής Επιδημιολογίας, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, 

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης . 

2. Ι. Αποστολάκη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Τομέας 

Κοινωνικής Ιατρικής, Παν.Κρήτης. 

Ημερομηνία: Μάρτιος 2008 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος 

επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε έγκυες γυναίκες στο νομό 

Ηρακλείου. 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα απαρτίστηκε από όλες τις έγκυες οι οποίες είχαν 

ραντεβού στα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου κατά 

τους μήνες Νοέμβριο 2006 έως Μάρτιο 2007. Ο δείκτης ανταπόκρισης της έρευνα 

(response rate) κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 91,9%. Οι 

συμμετέχουσες στη μελέτη συμπλήρωσαν το FFQ για πρώτη φορά (test) στη 

δωδέκατη με δέκατη τρίτη εβδομάδα της κύησης κατά την προσέλευση τους στον 

γυναικολόγο για την διεξαγωγή της αυχενικής διαφάνειας.Το ερωτηματολόγιο 

υποβλήθηκε σε έλεγχο επαναληψιμότητας (test-retest) στην επόμενη συνάντηση, 

η οποία ορίστηκε μετά την πάροδο τριάντα (30) περίπου ημερών. Στην ίδια 

περίοδο συλλέχθησαν και τρεις 24ωρες μνημονικές ανακλήσεις. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επαναληψιμότητα (reproducibility ή test-retest 

reliability) των απαντήσεων στις δύο φάσεις της έρευνας (test-retest) ελέγχθηκε 
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με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) για 

τις συνεχείς μεταβλητές, ενώ για τις κατηγορικές μεταβλητές  ελέγχθηκε με τη 

χρήση του συντελεστή συσχέτισης kappa και του ελέγχου McNemar. Το 

ερωτηματολόγιο παρουσίασε σε γενικές γραμμές υψηλούς συντελεστές 

συσχέτισης όσο αναφορά τη συμφωνία των ερωτήσεων, κατά τη διεξαγωγή του 

ελέγχου επαναληψιμότητας. Παρουσιάστηκαν κάποιες εξαιρέσεις που 

αφορούσαν κυρίως τρόφιμα τα οποία δεν κατανάλωναν με μεγάλη συχνότητα τα 

υποκείμενα ή τρόφιμα τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης κυμάνθηκαν στα ίδια 

επίπεδα με αυτά αντίστοιχων μελετών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων 

(FFQ), εγκυμοσύνη, διατροφικές έρευνες, επαναληψιμότητα. 
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ABSTRACT 

 

Title: Test – retest reproducibility of a  Semi - Quantitative food frequency 

questionnaire ( FFQ )  in pregnant women in the district of Heraklion. 

by: Anthoula Gorantonaki 

Supervisor: 1. M. Kogevinas  

                     2. I. Apostolaki  

Date: March 2008 

 

 

BACKGROUND: Pregnancy is a critical period during which  maternal 

nutrition is a key factor influencing the health of both mother and child. Despite 

the extended research on children nutrition, there is limited information 

concerning the in uterus nutrition and its effect in the development of the child. 

OBJESTIVE: The objective of this study was to assess the reproducibility 

of a 149-item Food Frequency Questionnaire (FFQ )among women in the third 

trimester of pregnancy. 

 METHODS: We collected a sample of fifty seven women in their first 

trimester who were attending Venizeleio Hospital in the city of Heraklion 

between November 2006 and March 2007 .The participants in the reproducibility 

study completed the Food Frequency Questionnaire through interview, twice at 

a month interval, at the begining and the end of the third month of their 

pregnancy. The response rate was rather high, 91,9%. At that time three 24h 

recalls were collected too for future analysis.  

RESULTS: Means and Standard Diviations of single questions and food 

groups were calculated for the FFQ. Intraclass correlation was used to measure 

the reproducibility between the first and the second questionnaire. The Intraclass 
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Correlation Coefficients were highest for the items consumed daily, such as 

coffee and as far as some single foods concerns there were some indications of 

seasonal reporting bias (e.g. ice cream). 

CONCLUSION: The level of reproducibility observed for the FFQ used in 

our study is within the range reported for similar instruments. 

 

 

Key words: Food frequency questionnaire (FFQ), pregnancy, nutrition surveys, 

reproducibility.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Γενικά 
 

Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη διερεύνηση της επίδρασης της 

διατροφής στην υγεία, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της μη 

ισορροπημένης διατροφής στην υγεία του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, η σωστή 

διατροφή σχετίζεται με τη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών 

δυσλειτουργιών, την αύξηση της οστικής πυκνότητας, τη μη εμφάνιση κάποιων 

μορφών καρκίνου, την καταπολέμηση της αναιμίας, του διαβήτη και άλλων 

οργανικών παθήσεων. Επιπλέον η σωστή διατροφή επιδρά θετικά στη νοητική 

και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου [(Copelton, 2007, Chan, 2000), (Wells, 

2000), (Williamson, 1996)]. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω η σωστή διατροφή είναι μια πολύ σημαντική 

παράμετρος η οποία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καλή υγεία του ατόμου. 

Θα πρέπει λοιπόν να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν κατά τη διάρκεια 

κρίσιμων περιόδων της ζωής όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης η οποία αποτελεί μια σημαντική περίοδο για τη ζωή μιας γυναίκας 

αλλά και του κυοφορούμενου εμβρύου. 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερη προσοχή δίνεται στη δίαιτα 

κατά την κύηση, τόσο από τις εγκύους όσο και από τους επιστήμονες που τις 

παρακολουθούν. Έχει γίνει σαφές πλέον ότι η δίαιτα κατά την περίοδο αυτή θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις ανάγκες  της μητέρας, αλλά και 

τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου εμβρύου. 

Μέσα από μια ισορροπημένη και κατάλληλα σχεδιασμένη διατροφή η 

γυναίκα μπορεί να περιορίσει και να προλάβει επιπλοκές και δυσάρεστα 
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συμπτώματα, που έχουν άμεση σχέση με ειδικές καταστάσεις που μπορεί να 

συνοδεύσουν την κύηση. 

 
 
1.2 Διατροφή κατά την εγκυμοσύνη 
 

Οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη, αποτελούν ειδική ομάδα πληθυσμού 

όσον αφορά τη διατροφή τους. Οι ανάγκες τους, τόσο οι ενεργειακές όσο και οι 

διατροφικές, διαφοροποιούνται κατά την περίοδο αυτή.  

Η διατροφή τους, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, ισορροπία 

και μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών. Θα πρέπει επίσης να δίνεται μεγάλη προσοχή στην αύξηση του 

βάρους. Η παχυσαρκία αυξάνει τα προβλήματα τόσο κατά την εγκυμοσύνη όσο 

και κατά τον τοκετό. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδους 

διαβήτη και υπέρτασης στην έγκυο (Erkola et al, 2001). 

Η λήψη βασικών βιταμινών αλλά και μετάλλων είναι πολύ σημαντική. Το 

φυλλικό οξύ, το οποίο βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τους ξηρούς 

καρπούς και τους σπόρους, είναι απαραίτητο, όχι μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο 

της εγκυμοσύνης, αλλά και πριν από τη σύλληψη. Η Βιταμίνη D θεωρείται 

απαραίτητη για την πρόληψη της ραχίτιδας στο νεογέννητο αλλά και τη 

διατήρηση της καλής υγεία των οστών και των δοντιών της μητέρας. Τρόφιμα 

πλούσια σε βιταμίνη D είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ασβέστιο και ο 

σίδηρος αποτελούν τα βασικότερα μέταλλα κατά την εγκυμοσύνη (Javaid et 

al,2006) . 

Κατά την εγκυμοσύνη υπάρχουν κάποιες τροφές τις οποίες θα πρέπει να 

αποφεύγει η έγκυος είτε λόγω των ουσιών που περιέχουν είτε λόγω του 

μικροβιακού τους φορτίου. Για παράδειγμα το συκώτι, καθώς και τα προϊόντα 

του, θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη 

Α. Η υπερκατανάλωση της λιποδιαλυτής αυτής βιταμίνης έχει συσχετιστεί με 
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συγγενείς ανωμαλίες (Williamson, 2006). Τροφές όπως τα ωμά θαλασσινά, τα 

μισοψημένα κρέατα, πουλερικά, αυγά, τα φρέσκα τυριά και άλλα 

γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα θα πρέπει 

να αποφεύγονται. Όλες αυτές οι πιθανές πηγές βακτηρίων μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβες στο έμβρυο (Williamson, 2006) .  

Η σωστή διατροφή είναι, επομένως, σημαντική παράμετρος για την 

πρόληψη διαφόρων δυσλειτουργιών, τη βελτίωση της υγείας και ειδικότερα κατά 

τους τρεις πρώτους μήνες, όπου οι θρεπτικές ανάγκες είναι αρκετά υψηλές, για 

τη σωματική ανάπτυξη και τη μετέπειτα καλή υγεία των εμβρύων (Mouratidou, 

2005). 

 
1.3 Ερευνητικό υπόβαθρο 

 

Η θεωρία ότι πολλές ασθένειες, οι οποίες εκδηλώνονται κατά την διάρκεια 

της ενήλικης ζωής , μπορεί να προέρχονται από τις διεργασίες που συνέβησαν 

κατά την εμβρυϊκή ηλικία, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και 

έχει αποτελέσει την απαρχή ερευνών και συζητήσεων τα τελευταία χρόνια 

(Williamson, 2006).  

Η ερευνητική ομάδα του David Barker (1995, 2001) στο Medical Research 

Council (MRC) Unit στο Southampton, εργάστηκε πάνω στις καρδιαγγειακές 

παθήσεις με επίκεντρο την υπόθεση της εμβρυϊκής προέλευσης των ασθενειών. 

Τον Barker ακολούθησαν και πολλές άλλες ερευνητικές ομάδες [ (Williamson, 

2006), (Fall, 2005), (Goldberg, 2002), (Smuts et al., 2003), (Olsen and Secher, 2002), 

(Allen & Harris, 2001) etc ] μελετώντας τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ της 

εμβρυϊκής ανάπτυξης και της εξέλιξης άλλων ασθενειών στην ενήλικη ζωή, όπως 

η υπέρταση, οι αλλεργίες,  ο διαβήτης  τύπου 2, η παχυσαρκία και ο καρκίνος

javascript:popRef('b4')
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javascript:popRef('b23')
javascript:popRef('b22')
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες διατροφικές μελέτες με 

επίκεντρο τη διατροφή της εγκύου σχεδιάζονται και διεξάγονται παγκοσμίως. Η 

καταγραφή και η παρακολούθηση των διατροφικών τους συνηθειών είναι πολύ 

σημαντική και για το λόγο αυτό διεξάγονται ειδικά σχεδιασμένες διατροφικές 

έρευνες οι οποίες αποτελούν πολύ καλή πηγή πληροφοριών όσο αναφορά την 

κατανάλωση τροφίμων σε ατομικό επίπεδο. Στην ομαλή διεξαγωγή των ερευνών 

και στη συλλογή των δεδομένων συμβάλλουν οι  μέθοδοι συλλογής διατροφικών 

δεδομένων.  

 

 
2.1  Επιλογή της μεθόδου συλλογής διατροφικών δεδομένων 

 
 Η επιλογή της μεθόδου συλλογής διατροφικών δεδομένων εξαρτάται 

κυρίως από τους στόχους, τους οποίους καλείται να πραγματώσει η μελέτη, 

καθώς και τον προϋπολογισμό που έχει στην διάθεση της. 

Όταν στόχος μιας διατροφικής μελέτης είναι η εκτίμηση της μέσης 

διατροφικής πρόσληψης σε πληθυσμιακές ομάδες κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (δεδομένου ότι γίνονται μετρήσεις για τον 

προσδιορισμό της εβδομαδιαίας και εποχικής διακύμανσης), επιλέγονται οι 

μέθοδοι της μνημονικής ανάκλησης 24ώρου και της τήρησης 24ώρου 

ημερολογίου (Cade, 2001).  

Όταν στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση της συνήθους διατροφικής 

πρόσληψης των συμμετεχόντων, απαιτείται η συλλογή δεδομένων για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή η συμπλήρωση ερωτηματολογίου συχνότητας 

κατανάλωσης τροφίμων (Cade, 2001).  
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Στις περισσότερες επιδημιολογικές διατροφικές μελέτες, η ιεραρχική 

κατάταξη (ranking) των ατόμων ανάλογα με τη συνήθη διατροφική τους 

πρόσληψη επαρκεί για την εκτίμηση συσχετίσεων μεταξύ διατροφής και 

διατροφοεξαρτώμενων νόσων. Για το λόγο αυτό, τα ερωτηματολόγια συχνότητας 

κατανάλωσης τροφίμων αποτελούν την πρωταρχική επιλογή στις 

επιδημιολογικές μελέτες. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου στόχος μιας έρευνας είναι η 

σύγκριση της πρόσληψης τροφίμων και θρεπτικών συστατικών μεταξύ των 

διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων ή η παρακολούθηση της αποδοχής 

διατροφικών συστάσεων από τον πληθυσμό, απαιτείται η εκτίμηση απόλυτων 

τιμών πρόσληψης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μέθοδοι τήρησης ημερολογίου ή 

ανάκλησης 24ώρου αποτελούν τις προτιμητέες μεθόδους συλλογής δεδομένων 

(Willet, 1998). 

 

2.1.2 Ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων  
 

Όσον αφορά τη συλλογή διατροφικών δεδομένων σε επιδημιολογικές 

έρευνες τα ερωτηματολόγια συχνότητας αποτελούν την πιο διαδεδομένη μέθοδο. 

Πληθώρα ερευνών (Suitor et al., 1989, Brown et al., 1996, Wild et al., 1996, Wei et 

al., 1999, Erkkola et al., 2001, Bodnar & Siega-Riz, 2002, Siega-Riz et al., 2002, 

Lagiou et al., 2004, Rogers et al., 2004, Venter et al., 2006, Parr et al.,2007)  έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ερωτηματολόγιο συχνότητας είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο που συμβάλει στον υπολογισμό της κατανάλωσης των 

τροφίμων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

 

 

 
 
 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 

 11

 
 
 
2.2 Μέθοδοι αξιοπιστίας 
 

Η χρήση των ερωτηματολογίων στη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν τη 

δημόσια υγεία, είναι αναγκαία. Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται εκτενώς 

σε  επιδημιολογικές έρευνες, έρευνες που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας και την 

εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας. Συχνά όμως η 

χρήση αυτή γίνεται χωρίς σωστό σχεδιασμό και δίχως τη θέσπιση κανόνων με  

αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές συνέπειες στην ερμηνεία των δεδομένων, τη 

γενίκευση των συμπερασμάτων που εξάγονται, τη σύγκριση με ανάλογα 

δεδομένα από το εξωτερικό και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σταθμισμένα εργαλεία 

έτσι ώστε τα αποτελέσματα μας να είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα με άλλων 

μελετών. 

Για να σταθμίσουμε ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διεξάγουμε τους 

παρακάτω ελέγχους : 

i) Έλεγχο της αξιοπιστίας (reliability) 

ii) Έλεγχο της εγκυρότητας (validity) 

iii) Έλεγχο της απάντησης στην αλλαγή (response to change) 

O όρος «αξιοπιστία» (reliability) αναφέρεται στην ιδιότητα του 

ερωτηματολογίου να λαμβάνει απαντήσεις όταν αυτό συμπληρώνεται σε 

διαφορετικούς χρόνους (reproducibility), καθώς και στον βαθμό βεβαιότητας 

που μας δίνει ότι όλες οι ερωτήσεις καλύπτουν το ίδιο θεματικό αντικείμενο 

(βαθμός ομογένειας – internal consistency) (Bowling, 2002). 

O όρος «εγκυρότητα» (validity) αναφέρεται στην ιδιότητα ενός 

ερωτηματολογίου να μετρά αυτό που πραγματικά σχεδιάστηκε να μετράει. 

Ο όρος «απάντηση στην αλλαγή» (responsiveness to change) 

αναφέρεται στην ιδιότητα ενός ερωτηματολογίου να εντοπίζει τις 
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πραγματικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά που μετρά, όταν αυτές 

συμβαίνουν (Bowling, 2002). 

Στην παρούσα έρευνα θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο 

επαναληψιμότητας ενός διατροφικού ερωτηματολογίου για αυτό θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα στον όρο αυτό. 

 

2.2.1 Έλεγχος επαναληψιμότητας (reproducibility). 
 

Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στο βαθμό συμφωνίας 

επαναλαμβανόμενων καταγραφών που αφορούν το ίδιο άτομο, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι  εκάστοτε  μετρήσεις 

δεν είναι ποτέ όμοιες (Bowling, 2002).  

 Για τον έλεγχο της επαναληψιμότητας απαιτείται η συλλογή 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για το ίδιο άτομο. Προσοχή όμως χρειάζεται 

στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

διαδοχικών παρατηρήσεων. Μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε 

υψηλό βαθμό συσχέτισης των παρατηρήσεων, που ίσως να οφείλεται στο ότι οι 

συμμετέχοντες θυμούνται τις προηγούμενες απαντήσεις τους. Όταν όμως η 

επανάληψη της παρατήρησης πραγματοποιείται σε μακρά χρονικά διαστήματα, 

είναι πιθανό οι παρατηρούμενες διαφορές να αντικατοπτρίζουν, πέρα από την 

αναμενόμενη διακύμανση της απόκρισης, πραγματικές αλλαγές των 

διατροφικών συνηθειών του ατόμου (Bowling, 2002). 

Χαμηλή επαναληψιμότητα αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η μέθοδος 

καταγραφής δεν μετρά αξιόπιστα τη διατροφική πρόσληψη. Από την άλλη 

πλευρά, υψηλή επαναληψιμότητα δεν επιβεβαιώνει αναγκαστικά και την 

εγκυρότητα της μεθόδου, καθώς το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε 

συστηματικό σφάλμα. 

Πρέπει να τονιστεί ότι μικρό διάστημα μεταξύ δύο συνεντεύξεων 

εμπεριέχει τον κίνδυνο μεταβολών στην κατανάλωση τροφίμων λόγω της 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 

 13

πρόσφατης ευαισθητοποίησης του ατόμου σε διατροφικά θέματα, στο πλαίσιο 

της πρώτης συνέντευξης.  

Μεγαλύτερη περίοδος, από την άλλη πλευρά, εμπεριέχει τον κίνδυνο της 

άρνησης συνέχισης της συμμετοχής (Willet, 1998). 

2.5 Μελέτη ΡΕΑ (μελέτη μητέρας- παιδιού Κρήτης)  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία από τις πιλοτικές μελέτες που 

διεξάγονται στα πλαίσια της μελέτης ΡΕΑ (μελέτη μητέρας- παιδιού Κρήτης).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1 Χάρτης  Ευρωπαϊκών χωρών όπου διεξάγονται προοπτικές μελέτες μητέρας παιδιού. 

Η μελέτη Ρέα αποτελεί μέρος των Ευρωπαϊκών μελετών New Generis και 

Hi-Wate στις οποίες συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες και η Ελλάδα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι μελέτες αυτές έχουν στόχο 

τη διερεύνηση και πρόληψη παραγόντων, προστατευτικών ή επιβλαβών, που 

σχετίζονται με την εμβρυική, βρεφική και παιδική υγεία και ανάπτυξη. 

 Η μελέτη Ρέα μελετάει  προοπτικά ένα δείγμα πληθυσμού περίπου 3000 

εγκύων γυναικών (Ελληνίδων και αλλοδαπών) και των παιδιών τους μετά την 
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κύηση στο νομό Ηρακλείου.  Σκοπός είναι η προσέγγιση όλων των έγκυων 

γυναικών κατοίκων του νομού Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ενός έτους (περίπου 

3500, αναμενόμενο ποσοστό συμμετοχής 85%) ξεκινώντας από το Φεβρουάριο 

του 2007. Η πρώτη επαφή με τις υποψήφιες συμμετέχουσες στη μελέτη έχει 

οριστεί στον 3ο μήνα κατά τη διάρκεια του πρώτου μεγάλου υπέρηχου. Οι 

επόμενες επαφές έχουν οριστεί κατά τον 6ο μήνα, μετά τον τοκετό, τον 1ο μήνα 

(μητέρα), 6ο μήνα (μητέρα), 1ος χρόνος (μητέρα και παιδί). 

Η μελέτη Ρέα διεξάγεται από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα 

Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, το Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ), το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, 

Ηράκλειο, το ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, Ηράκλειο, το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Κρήτης, Ηράκλειο 

και η Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.  

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης Ρέα είναι ο καθορισμός  των 

περιβαλλοντικών, διατροφικών, βιολογικών και ψυχοκοινωνικών εκθέσεων στην 

προγεννητική και μεταγεννητική περίοδο, η μελέτη της επίδρασης των 

παραπάνω εκθέσεων στην ανάπτυξη του εμβρύου και του βρέφους, στη 

νευροανάπτυξη, όπως και στην επίπτωση χρόνιων νοσημάτων (άσθμα, 

αλλεργίες, μεταβολικό σύνδρομο, παχυσαρκία, ενδοκρινοπάθειες) που μπορεί να 

εμφανίζονται στην παιδική ηλικία αλλά ακολουθούν χρόνια πορεία στη 

διάρκεια της ενήλικης ζωής, η μελέτη της υγείας της μητέρας κατά και μετά την 

εγκυμοσύνη, και τέλος η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία των παιδιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος επαναληψιμότητας (test-

retest) ενός ημιποσοτικοποιημένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης 

τροφίμων (semi-quantitative food frequency questionnaire) που αποσκοπεί στην 

εκτίμηση, μέσω συνέντευξης, της διατροφικής πρόσληψης έγκυων γυναικών στον 

τρίτο μήνα της κύησης στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

 

Επιμέρους στόχοι : 

1. Κατασκευή φωτογραφικού υλικού για την εκτίμηση της 

ποσοτικοποιημένης κατανάλωσης τροφίμων. 

2. Διεξαγωγή προελέγχου του ερωτηματολογίου (pretesting) 

3. Πιλοτική εφαρμογή (pilot-testing) του ερωτηματολογίου σε έγκυες 

γυναίκες στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. 

4. Συλλογή 24ωρων μνημονικών ανακλήσεων από το δείγμα με 

σκοπό τη μέτρηση της  αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 

 4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
4.1 Πληθυσμός μελέτης 

 

Ο πληθυσμός αναφοράς της μελέτης αποτελείται από εγκυμονούσες στην 

12-13η εβδομάδα της κύησης. 

 

4.2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 
 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη παρακολουθούνταν στα 

Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η συλλογή 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε συνεχόμενα από τον Νοέμβριο του 2006 έως και 

τον Μάρτιο του 2007. 

  
4.3 Εργαλεία – Μέθοδοι 
 
4.3.1 Περιγραφή ερωτηματολογίου 
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μελέτης χρησιμοποιήθηκε 

Ημιποσοτικοποιημένο Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων 

(Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire). Αυτό σημαίνει ότι το 

ερωτηματολόγιο δε στοχεύει μόνο στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη 

συχνότητα κατανάλωσης των τροφίμων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά 

περιέχει υποερωτήματα που στοχεύουν και στον υπολογισμό της 

καταναλισκόμενης ποσότητας από τις έγκυες (Liu, 1995). 

Τα ερωτηματολόγια συχνότητας αποτελούν τη συνήθη μέθοδο για τη 

συλλογή διατροφικών πληροφοριών σε επιδημιολογικές έρευνες. Η συχνή 

επιλογή τους δικαιολογείται από το ότι η μέση διατροφή του ατόμου, για σχετικά 

μακρό χρονικό διάστημα (πρόσληψη κατά τη διάρκεια εβδομάδων, μηνών ή 

ετών και όχι πρόσληψη κατά τη διάρκεια ορισμένων μόνο ημερών), 

αντικατοπτρίζει καλύτερα την έκθεση του ατόμου σε διατροφικούς παράγοντες 

(Parr et al.,2006, Brown et al, 2003). 

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με σκοπό την εκτίμηση της 

διατροφής του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Για την κατασκευή του, η 

ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε σε ανάλογο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μητέρας-παιδιού στη Νορβηγία (Norwegian 

Mother and Child Cohort Study, 2005). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) κύρια ερωτήματα. 

Περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοιχτού αλλά και κλειστού τύπου οι οποίες 

συμπληρώθηκαν κατόπιν συνεντεύξεως με τον ερευνητή. Επίσης περιλαμβάνει 

εκατό τριάντα οκτώ (138) τρόφιμα και ανάμεικτα πιάτα τα οποία 

καταναλώνονται στη χώρα μας, με δυνατότητα συμπλήρωσης τροφίμων που 

τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μέσω συνέντευξης και η διάρκεια της 

συνέντευξης  διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου σαράντα πέντε λεπτά (45’) 

(ανάλογα το υποκείμενο).  
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• ΔΟΜΗ 

Τα υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν το 

Ημιποσοτικό Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (Semi-

quantitative Food Frequency Questionnaire) μέσω συνέντευξης με τον ερευνητή,  

το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις:  

1. Δημογραφικού ενδιαφέροντος, 

2. Γενικές ερωτήσεις, που αφορούν τη δίαιτα των ερωτηθέντων π.χ. 

Πώς θα περιγράφατε τη δίαιτά σας από τότε που μείνατε έγκυος;, 

Καταναλώνετε βιολογικά προϊόντα; 

3. Τη συχνότητα των γευμάτων (πρωινό, δεκατιανό, γεύμα, 

απογευματινό, βραδινό, πριν τον ύπνο) τη συγκεκριμένη 

εβδομάδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; 

4. Ερωτήσεις που αφορούν στη συχνότητα και ποσότητα 

κατανάλωσης τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια και πριν την 

εγκυμοσύνη, 

5. Στον τρόπο παρασκευής των γευμάτων, 

6. Στην αναλογία των τροφίμων στο πιάτο, 

7. Συχνότητα κατανάλωσης έτοιμου φαγητού, 

8. Που αφορούν τις διαιτολογικές αλλαγές στην κατανάλωση 

τροφίμων που διατελέστηκαν κατά τη διάρκεια της  εγκυμοσύνης 

σε σχέση με πριν. Συγκεκριμένα: 

• Το αν κατανάλωναν πριν την εγκυμοσύνη και τώρα 

σταμάτησαν, 

• Αν δεν κατανάλωναν πριν και τώρα καταναλώνουν, 

• Αν κατανάλωναν πριν την εγκυμοσύνη και συνεχίζουν το 

ίδιο, 
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• Αν δεν κατανάλωναν πριν και δεν καταναλώνουν ούτε 

τώρα, 

• Το αν τώρα καταναλώνουν περισσότερο κάποιο τρόφιμο ή 

ποτό, 

• Το αν τώρα καταναλώνουν λιγότερο κάποιο τρόφιμο ή 

ποτό, 

9. Για είδη τροφίμων τα οποία δεν αναφέρθηκαν αλλά 

καταναλώνονται, 

10. Το πώς  επηρέασε η ναυτία τη διατροφή των εγκύων, 

11. Το αν έλαβαν συμπληρώματα διατροφής κατά την περίοδο της 

εγκυμοσύνης. 

 

Η φόρμα καταγραφής των απαντήσεων που αφορούν την 

ποσοτικοποιημένη κατανάλωση χωρίζεται σε τρία πεδία: 

1. Ονομασία τροφίμου 

2. Ποσότητα κατανάλωσης  

3. Συχνότητα κατανάλωσης  

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Τα τρόφιμα 

και τα ανάμεικτα πιάτα ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες έτσι ώστε να 

διευκολύνεται και ο ερευνητής αλλά και η έγκυος. Παράλληλα, επιτυγχάνεται 

καλή ροή στη συνέντευξη, μειώνεται ο χρόνος διεξαγωγής της αλλά και 

εξυπηρετούνται οι μετέπειτα ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:  

• Ψωμί/παξιμάδι/κράκερ,  

• Τυρί/αλλαντικά/σάλτσες,  

• Αυγά,  
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• Δημητριακά,  

• Ποτά/ροφήματα/χυμοί,  

• Ζεστά γεύματα (κρέας και προϊόντα κρέατος, θαλασσινά/ψάρι, ζυμαρικά, 

ρύζι),  

• Πίτσες/πίτες,  

• Πατάτες,  

• Λαχανικά,  

• Όσπρια,  

• Σάλτσες/γαρνιτούρες,  

• Λίπη και λάδια,  

• Φρούτα/ξηροί καρποί,  

• Γλυκά/σνακ.  

 

Το πεδίο που αντιστοιχεί στην ποσότητα κατανάλωσης χωρίζεται ως επί το 

πλείστον σε τέσσερις κατηγορίες: Α, Β, Γ και Δ. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε 

μια φωτογραφία που λήφθηκε για τις ανάγκες του ερωτηματολογίου με σκοπό 

να βοηθήσει το υποκείμενο να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

ποσότητα που καταναλώνει. Αυτό έγινε για τρόφιμα και για πιάτα τα οποία δεν 

μπορούμε να τα περιγράψουμε με σαφήνεια, όπως π.χ. μία μερίδα μουσακά. 

Υπάρχουν όμως και τρόφιμα τα οποία είναι ευκολότερο να τα εκφράσουμε σε 

φυσικές μονάδες, όπως π.χ. το αυγό, η φρυγανιά κά. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε 

ως μονάδα μέτρησης της κατανάλωσης τα εξής: 

• Ποτήρι 

• Κεσεδάκι 

• Κουτάκι 

• Μπουκάλι 

• Κουταλάκι της σούπας και 

• Κουταλάκι του γλυκού 
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Το τελευταίο πεδίο που αφορά την συχνότητα κατανάλωσης είναι 

χωρισμένο σε τέσσερα μέρη:  

• Ημέρα,  

• Εβδομάδα,  

• Μήνας,  

• Ποτέ ή σπάνια.  

 

4.3.2 Μέθοδος ανάκλησης 24ώρου 

 

Ως μέθοδος αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) 24ωρες ανακλήσεις. Η 

24ωρη ανάκληση συμπληρώνεται από το υποκείμενο με τη βοήθεια του 

συνεντευκτή. Είναι εύκολη στην συμπλήρωση γιατί αποτελεί την ακριβή 

καταγραφή της δίαιτας της προηγούμενης ημέρας σε μια φόρμα. 

Η φόρμα συμπλήρωσης περιλαμβάνει τα γεύματα της ημέρας (πρωινό, 

δεκατιανό, γεύμα, απογευματινό, βραδινό, πριν τον ύπνο) και δύο επιπλέον 

κενές στήλες για να συμπληρωθούν τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν και σε τι 

ποσότητα. Τέλος περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις: 

• Αν έφαγε όπως συνηθίζει και αν όχι γιατί και 

• Τι συμπληρώματα διατροφής πήρε και σε τι ποσότητα 

 

 

4.3.3 Φωτογραφικό λεύκωμα 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε από τον ερευνητή 

φωτογραφικό λεύκωμα με σκοπό να συμβάλλει στη καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση της κατανάλωσης των τροφίμων. Όλα τα τρόφιμα που περιλάμβανε 

το ερωτηματολόγιο ζυγίστηκαν σε ζυγαριά ακριβείας έτσι ώστε να προκύψουν σε 

γραμμάρια οι ποσότητες Α, Β, Γ, Δ. Τα ζεστά γεύματα και τα ανάμεικτα πιάτα 
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μαγειρεύτηκαν, ζυγίστηκαν και εν συνεχεία φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες 

του ερωτηματολογίου. 

(Παράρτημα ΙΙ) 

 

4.4 Συλλογή δεδομένων 

 

4.4.1 Προέλεγχος ερωτηματολογίου 

Ο προέλεγχος ενός ερωτηματολογίου (pretesting) αποτελεί στοιχείο 

πρωταρχικής σημασίας για το σχεδιασμό μιας έρευνας, διότι διερευνά τα πιθανά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είτε 

για των ερωτώμενο είτε για τον  συνεντευκτή, τα οποία αφορούν το περιεχόμενο 

το νόημα και τη διατύπωση των ερωτήσεων. Επιπλέον ο προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου είναι σημαντικός γιατί μεγάλο μέρος της ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων της έρευνας εξαρτάται από αυτόν και για αυτό δεν θα πρέπει να 

παραλείπεται (ASA, 1997).  

Έτσι πριν την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε προέλεγχος του ερωτηματολόγιου με τη μέθοδο των 

γνωστικών συνεντεύξεων (‘’think aloud’’ cognitive interviews). Η τεχνική αυτή 

συνίσταται στην κατά πρόσωπο συνέντευξη με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου κατά την οποία ο ερωτώμενος καλείται να εκφράσει τις 

σκέψεις του δυνατά καθώς απαντά στις ερωτήσεις της έρευνας (Subar et al.,1995). 

Ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή 

τυχαίου δείγματος ομάδα γυναικών που προερχόταν από τον πληθυσμό της 

σχεδιαζόμενης έρευνας. Ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες κατά τη διάρκεια της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (concurrent method) να αναλύσουν το 

νόημα της κάθε ερώτησης, να σχολιάσουν τη διατύπωση της (αν είναι σαφής ή 

όχι), να διατυπώσουν την ερώτηση με δικά τους λόγια όπου είναι δυνατό και να 

εξηγήσουν τον τρόπο που επέλεγαν τις απαντήσεις τους. 
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Αυτή η διαδικασία είχε ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο το 

περιεχόμενό του ερωτηματολογίου είναι σαφές και κατανοητό  και να 

περιοριστούν τα πιθανά συστηματικά λάθη της μελέτης. Το δείγμα αυτό δεν 

συμμετείχε στην μετέπειτα στατιστική ανάλυση των δεδομένων των 

συμμετεχουσών της κύριας μελέτης. Ο προέλεγχος διεξήχθη στις 3 Νοεμβρίου, 

ημέρα Τέταρτη του 2005. Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο) στην φάση αυτή ήταν τα εξής: 1) γυναίκα, 30 ετών 

2) γυναίκα, 28 ετών 3)  γυναίκα, 25 ετών 4) γυναίκα, 31 ετών 5) γυναίκα, 31 ετών 

6) γυναίκα, 29 ετών. 

Η διεξαγωγή του προελέγχου συνέβαλλε στον εντοπισμό και περιορισμό 

των λαθών επιλογής των δειγματοληπτικών μονάδων  (selection bias),των 

σφαλμάτων που αφορούν τις απαντήσεις (non response, recall bias) και στην 

καλύτερη εκπαίδευση του ερευνητή όσο αναφορά τον χειρισμό των εργαλείων 

της έρευνας. Επίσης, οδήγησε στην εξοικείωση του ερευνητή με το 

ερωτηματολόγιο και τη χρήση του φωτογραφικού λευκώματος καθώς και στη 

μείωση του χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, μέσω αυτής 

της διαδικασίας εντοπίστηκαν τρόφιμα τα οποία είχαν παραλειφθεί και 

προστέθηκαν. Έγιναν ακόμη αλλαγές στη διατύπωση κάποιων ερωτημάτων έτσι 

ώστε να γίνουν πιο σαφή και κατανοητά στις ερωτηθείσες. Τέλος, αφαιρέθηκαν 

κάποια ερωτήματα που θεωρήθηκαν πλεονασμός. 

 

Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω αλλαγές: 

Η ερώτηση 1 ήταν διατυπωμένη αρχικά:  

1. Πως θα περιγράφατε τη δίαιτα σας από τότε που μείνατε έγκυος; 
 
Η δίαιτα μου είναι: 
 
Χαμηλή σε λίπος 
 
Χαμηλή σε αλάτι 

Επιλέξτε  μόνο   
ένα από τα 
παρακάτω 

             □ 
             □ 
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Καταναλώνω από όλα           
                                                                                                   
Δεν καταναλώνω καθόλου γαλακτοκομικά προϊόντα     
                                                 
Δεν καταναλώνω λαχανικά 
 
Δεν καταναλώνω φρούτα 

 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

Αποφεύγω το κρέας , αλλά τρώω ψάρι και όλα τα υπόλοιπα □ 

Αποφεύγω το ψάρι , αλλά τρώω το κρέας και όλα τα 
υπόλοιπα 

□ 

Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει 
γαλακτοκομικά και αυγά 

□ 

Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει 
γαλακτοκομικά, όχι αυγά 

□ 

Είμαι φυτοφάγος και αποφεύγω και  γαλακτοκομικά και αυγά □ 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τον προέλεγχο η μελέτη διαμορφώθηκε ως εξής: 

1. Πως θα περιγράφατε τη δίαιτα σας από τότε που μείνατε έγκυος; 
 
Η δίαιτα μου είναι: 
 

 

Καταναλώνω από όλα □ 

Αποφεύγω το κρέας , αλλά τρώω ψάρι και όλα τα 
υπόλοιπα 

□ 

Αποφεύγω το ψάρι , αλλά τρώω το κρέας και όλα τα 
υπόλοιπα 

□ 

Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει 
γαλακτοκομικά και αυγά 

□ 

Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει □ 
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γαλακτοκομικά, όχι αυγά 
Είμαι φυτοφάγος και αποφεύγω και  γαλακτοκομικά και 
αυγά 

□ 

 

Επίσης προστέθηκαν τα παρακάτω τρόφιμα: ξινόγαλο, τόνος, μπάμιες, 

ρόδι, ακτινίδια, λωτοί, φιστίκια και παντζάρια. 

Τέλος οι ερώτησεις της ενότητας λίπη και λάδια:  

19.1 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα σας μόνο, (όχι τηγάνισμα και 

σαλάτα) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

19.3 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε για τη σαλάτα μόνο, κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

19.4 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε για το τηγάνισμα μόνο, κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

Διαμορφώθηκαν ως εξής: 

19.1 Πόσο συχνά καταναλώνετε στα γεύματά σας, (εκτός τηγανιτά και σαλάτα) κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

19.3 Πόσο συχνά καταναλώνετε για τη σαλάτα σας μόνο, κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

19.4 Πόσο συχνά καταναλώνετε για τα τηγανιτά μόνο, κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 

Μετά τη διαδικασία του προελέγχου και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

στο αρχικό ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην κυρίως μελέτη. ( Παράρτημα Ι) 

 

4.4.2 Πιλοτική μελέτη 

 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη παρακολουθούνταν στα 

Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι ημέρες 

λειτουργίας των ραντεβού ήταν: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το δείγμα 

απαρτίστηκε από όλες τις έγκυες οι οποίες είχαν ραντεβού στα Εξωτερικά 
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Τακτικά Ιατρεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο διάστημα Νοεμβρίου του 

2006 έως και Φεβρουάριο του 2007 και που διένυαν τη δωδέκατη με δέκατη τρίτη 

εβδομάδα κύησης. 

Πριν την έναρξη της συνέντευξης δόθηκε σε κάθε έγκυο ένα έντυπο 

ενημέρωσης και συγκατάθεσης προς υπογραφή σε περίπτωση που συμφωνούσαν 

και ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Το έντυπο αυτό περιλάμβανε 

ενημερωτικά στοιχεία για το περιεχόμενο της έρευνας, το φορέα υλοποίησης της, 

βεβαίωση ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων  και ότι θα τηρηθεί απόλυτα το απόρρητο των απαντήσεων.  

Από τις εξήντα δύο (62) γυναίκες [εκ των οποίων τρεις (3) αλλοδαπές] που 

προσεγγίσαμε κατόπιν συνεννοήσεως με το γυναικολόγο τους, οι 57 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και στις δύο φάσεις της έρευνας (test-retest). 

Τρεις (3) από αυτές αποκλείστηκαν λόγω ανεπαρκούς γνώσης της Ελληνικής 

γλώσσας [αλλοδαπές: δύο (2) Αλβανίδες, μια (1) Πακιστανή], μια (1) δεν δέχτηκε 

λόγω έλλειψης χρόνου και τέλος μια (1) αποκλείστηκε λόγω ανεπαρκών 

στοιχείων (δέχτηκε να συμμετάσχει μόνο στην πρώτη φάση της έρευνας  (test - 

ffq1). 

Οι συμμετέχουσες στη μελέτη συμπλήρωσαν το ffq για πρώτη φορά (test) 

στη δωδέκατη με δέκατη τρίτη εβδομάδα της κύησης κατά την προσέλευση τους 

στον γυναικολόγο για την διεξαγωγή της αυχενικής διαφάνειας. 

Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε έλεγχο επαναληψιμότητας (test-

retest). Στην επόμενη συνάντηση, η οποία ορίστηκε μετά την πάροδο τριάντα 

(30) με σαράντα πέντε (45) ημερών, τα υποκείμενα κλήθηκαν να συμπληρώσουν 

το ίδιο ερωτηματολόγιο ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητά του και 

καταβλήθηκε προσπάθεια το πλαίσιο να είναι όσο το δυνατόν όμοιο με αυτό της 

πρώτης φοράς. Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο 

συνεντευκτή. 
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Το πρώτο 24ωρο διαιτολόγιο συμπληρώθηκε στην πρώτη συνάντηση μαζί 

με το Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων. Εν συνεχεία, 

συμπληρώθηκαν άλλες δύο 24ωρες ανακλήσεις, η μια τηλεφωνικά σε διάστημα 

δέκα με δεκαπέντε ημέρες και η δεύτερη κατά την επόμενη επίσκεψη της εγκύου 

στο νοσοκομείο,  περίπου ένα μήνα μετά. Συνολικά οι 24ωρες ανακλήσεις θα 

πρέπει να αντιστοιχούν σε δύο καθημερινές και μία μέρα του Σαββατοκύριακου 

έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται εξίσου όλες οι ημέρες της εβδομάδας 

(καθημερινές και Σαββατοκύριακα) και  οι εποχές του έτους (Larkin et al,1991). 

 
Με αυτό τον τρόπο δίνετε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η εβδομαδιαία και η 

εποχιακή διακύμανση στη διατροφική πρόσληψη των υποκειμένων (Willet, 

1998). 

 

4.5 Κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού 

 

Κριτήρια εισόδου 

• Έγκυες στη δωδέκατη με δέκατη τρίτη εβδομάδα της κύησης 

• Να ομιλούν και να  κατανοούν καλά την ελληνική γλώσσα 

• Να έχουν υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης 
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 Κριτήρια αποκλεισμού 

• Δεν συμπλήρωσαν όλα τα έντυπα (FFQ1, FFQ2 και τα τρία 24ωρα ) 

 

Κριτήρια μη συμμετοχής 

• Δεν ομιλούν ή κατανοούν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα 

• Δεν υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης 

 

4.6 Δεοντολογία – Απαιτούμενες άδειες 
 

1) Άδεια διεξαγωγής της έρευνας (Η παρούσα εργασία είναι μέρος της 

μελέτης μητέρας-παιδιού ΡΕΑ)  

2) Γραπτή συναίνεση των συμμετεχόντων 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην πολιτισμική προσαρμογή και στη διαδικασία 

επαναληψιμότητας (test – retest reliability) ήταν ενημερωμένοι σχετικά με το 

αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας και έδωσαν γραπτά τη συγκατάθεσή τους. 

 

Σε όλες τις φάσεις της μελέτης τηρήθηκε η αρχή προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Για την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, οι απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων μετά την κωδικοποίηση τους καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων και εν συνεχεία σε υπολογιστικά φύλα (Microsoft Office Excel). 

Οι μεταβλητές οργανώθηκαν σε ποιοτικές (qualitative) και ποσοτικές 

(quantitative) και αναλύθηκαν με το Στατιστικό Πακέτο SPSS 15.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences).  

Όσο αναφορά τις συνεχείς μεταβλητές εξετάστηκαν ο δείκτης κεντρικής 

τάσης: M.O. (mean), καθώς και μεταβλητότητας: τυπική απόκλιση (S.D.) 

Η επαναληψιμότητα (reproducibility ή test-retest reliability) των 

απαντήσεων στις δύο φάσεις της έρευνας (test-retest) ελέγχθηκε με το συντελεστή 

ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) για τις συνεχείς 

μεταβλητές, ενώ για τις κατηγορικές μεταβλητές  ελέγχθηκε με τη χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης kappa και του ελέγχου McNemar. Η επαναληψιμότητα 

(reproducibility ή test-retest reliability) αναφέρεται στη συσχέτιση μεταξύ των 

απαντήσεων στις ίδιες ερωτήσεις που δόθηκαν στους ίδιους ερωτώμενους σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (Willet, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν 57 έγκυες με μέσο όρο ηλικίας τα 28,6 έτη.  

Ο δείκτης ανταπόκρισης στην έρευνα μας (response rate) έφτασε το 91,9%. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται  η δίαιτα της εγκύου κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης.  Ο έλεγχος McNemar και kappa που πραγματοποιήθηκε δεν 

έδειξαν αλλαγές στη συμπλήρωση της ερώτησης στην πρώτη και τη δεύτερη φάση 

συμπλήρωσής του  ερωτηματολογίου.  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανάλωση βιολογικών & 

πιστοποιημένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο 

McNemar οι τιμές που παρατηρήθηκαν κυμαίνονται από 0,368 έως 0,721, ενώ 

κατά τον έλεγχο kappa από 0,473 έως 0,628. Τιμές οι οποίες δεν μαρτυρούν 

μεγάλη αλλαγή στη συμπλήρωση των ερωτήσεων κατά τις δύο φάσεις 

συμπλήρωσης τους. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανάλωση σάντουιτς /τοστ & ψωμιού 

της εγκύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο t-test για να 

ελέγξουμε αν η μέση κατανάλωση διαφοροποιείτε στις δύο φάσεις συμπλήρωσης 

οι τιμές που παρατηρήθηκαν κυμάνθηκαν από 0,107 έως 0,322. Ο συντελεστής 

συσχέτισης των ερωτήσεων για τον έλεγχο επαναληψιμότητας, intraclass 

correlation (ICC)  πήρε τιμές από 0,795 έως 0,99. Δηλαδή παρατηρούμε πολύ 

καλή συμφωνία των ερωτήσεων όσο αναφορά τις απαντήσεις που δοθήκαν στις 

δύο φάσεις της μελέτης.  

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανάλωση που αφορά το ψωμί, το 

παξιμάδι ,τις φρυγανιές & τα κράκερ από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο t-test οι τιμές που παρατηρήθηκαν κυμάνθηκαν 
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από 0,290 έως 0,784  ενώ ο συντελεστής συσχέτισης ICC κυμάνθηκε σε πολύ καλά 

επίπεδα με τιμές από 0,760 έως και 1, με εξαίρεση την τιμή για το παξιμάδι 

κρίθινο/σίκαλης/ολικής το οποίο είχε τιμή 0,410. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η χρήση βουτύρου ή μαργαρίνης στο 

σάντουιτς ή στο τοστ από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά 

τον έλεγχο t-test παρατηρήθηκαν χαμηλές τιμές p<0,01 για τη μαργαρίνη Light 

ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά όρια από 0,322 έως 0,949.  Οι 

τιμές για τον συντελεστής συσχέτισης ICC κυμάνθηκαν από 0,110 (μαργαρίνη) 

έως 0,976.  

Στον πίνακα  6 παρουσιάζεται η κατανάλωση τυριού κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο t-test οι τιμές που παρατηρήθηκαν κυμάνθηκαν 

σε καλά επίπεδα με μόνη εξαίρεση την τιμή 0,099 για το τυρί edam που ήταν μεν 

στα φυσιολογικά όρια p>0,001 αλλά χαμηλότερη από τις υπόλοιπες που 

κυμάνθηκαν από 0,322 έως 0,726. Ο συντελεστής συσχέτισης ICC κυμάνθηκε σε 

πολύ καλά επίπεδα με εξαίρεση το κεφαλοτύρι με τιμή 0,581. Οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις παρουσίασαν υψηλό συντελεστή συσχέτισης 0,793 έως 0,958. 

Στον πίνακα  7 παρουσιάζεται η κατανάλωση αλλαντικών κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Με την πραγματοποίηση του ελέγχου t-test οι τιμές οι 

οποίες πήραμε μας δείχνουν ότι η μέση κατανάλωση δεν διαφοροποιείτε 

ανάμεσα στα δύο ερωτηματολόγια σημαντικά και οι τιμές κυμαίνονται από 0,280 

έως 0,847. Όσο αναφορά τη συμφωνία των ερωτήσεων στην επανάληψη και τον 

δείκτη ICC οι τιμές κυμάνθηκαν σε καλά επίπεδα από 0,709 έως 0,898. 

Στον πίνακα  8 παρουσιάζεται η κατανάλωση ψαριού, σάλτσας & 

λαχανικών στο σάντουιτς ή στο τοστ από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Εδώ ο έλεγχος t-test μας δίνει τιμές από 0,322 έως 0,656 οι οποίες 

θεωρούνται καλές. Ο δείκτης ICC μας δίνει χαμηλές συσχετίσεις για την κέτσαπ, -

0,035 και για τη μαγιονέζα, 0,631 ενώ το μέλι με συντελεστή συσχέτισης 0,983 και 

η ντομάτα με 0,838 παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 

 32

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η κατανάλωση των αυγών  από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test κυμάνθηκαν 

από 0,199 έως 0,488 σε ικανοποιητικά επίπεδα. Για τον δείκτη ICC οι τιμές για τα 

βραστά/τηγανητά αυγά & την ομελέτα με πατάτες κυμάνθηκαν από 0,724 έως 

0,918, δηλαδή σε καλά επίπεδα ενώ για την ομελέτα με λαχανικά (0,303) και την 

σκέτη ομελέτα (0,392) οι τιμές θεωρούνται χαμηλές. 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζεται η κατανάλωση δημητριακών από την 

έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον συγκεκριμένο πίνακα οι τιμές 

κυμαίνονται σε καλά επίπεδα. Για τον έλεγχο t-test από 0,278 έως 0,429 ενώ για 

τον δείκτη ICC  0,757 έως 0,924. 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών από την 

έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test οι μεταβλητές 

παίρνουν τιμές από 0,322 έως 0,736. Ο δείκτης ICC παρουσιάζει χαμηλές τιμές 

συσχέτισης στο γάλα αγελαδινό 2% (0,281), στο γιαούρτι 0% (0,566) και στο 

γιαούρτι 2% (0,662), ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα 

από 0,883 έως 0,940. 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται η κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών 

από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test οι 

μεταβλητές παίρνουν τιμές από 0,138 έως 0,563. Στον υπολογισμό του δείκτη ICC 

έχουμε μια λίγο χαμηλή τιμή συσχέτισης 0,6 για το φρέσκο χυμό πορτοκαλιού 

ενώ οι υπόλοιπες τιμές είναι σε πολύ καλά επίπεδα από 0,707 έως 0,980. 

Στον πίνακα 13παρουσιάζεται η κατανάλωση ροφημάτων από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test οι μεταβλητές παίρνουν 

τιμές από 0,061 για το μέλι έως 1 για το μαύρο τσάι. Στον υπολογισμό του δείκτη 

ICC έχουμε μια χαμηλή τιμή συσχέτισης 0,306 για το πράσινο τσάι ενώ οι 

υπόλοιπες τιμές είναι σε πολύ καλά επίπεδα από 0,787 έως 0,984 για τον ελληνικό 

καφέ. 
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Στον πίνακα 14 παρουσιάζεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από 

την έγκυο πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όσο αναφορά την 

κατανάλωση κατά την εγκυμοσύνη στον έλεγχο t-test οι μεταβλητές παίρνουν 

τιμές από 0,096 έως 0,659 που σημαίνει ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δε 

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Όσο αναφορά τον δείκτη ICC οι τιμές είναι 

πολύ καλές από 0,723 έως 0,997. 

Όσο αναφορά την κατανάλωση πριν την εγκυμοσύνη στον έλεγχο t-test οι 

μεταβλητές παίρνουν τιμές από 0,059 έως 0,742 και θεωρούνται καλές. Όσο 

αναφορά τον δείκτη ICC προκύπτουν κάποιες πολύ χαμηλές τιμές που αφορούν 

την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως π.χ. ουίσκι (0,041), ούζο (0,188), 

ρετσίνα(0,260) ενώ οι τιμές για το κόκκινο κρασί(0,993) και τα κοκτέιλ με 

οινοπνευματώδη ποτά και χυμό φρούτων (0,951)  έχουν πολύ υψηλούς 

συντελεστές συσχέτισης. 

Στον πίνακα 15 παρουσιάζεται η συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων 

μαγειρεμένα στα κάρβουνα ή στο φούρνο από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο McNemar οι τιμές που παρατηρήθηκαν 

κυμαίνονται από 0,223 έως 0,736, ενώ κατά τον έλεγχο kappa από 0,540 έως 964. 

Τιμές οι οποίες δεν μαρτυρούν μεγάλη αλλαγή στη συμπλήρωση των ερωτήσεων 

κατά τις δύο φάσεις συμπλήρωσης τους. 

Στον πίνακα 16 παρουσιάζεται η κατανάλωση κρεατικών από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test παρατηρούνται κάποιες 

μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές, αλλά μέσα στα αποδεκτά όρια p>0,01, όπως 

για τους κεφτέδες (0,021) και το συκώτι 0,078.  Οι υπόλοιπες μεταβλητές 

παίρνουν τιμές από 0,277 έως και 1 (χοιρινά λουκάνικα) . Στον υπολογισμό του 

δείκτη ICC έχουμε μια  χαμηλή τιμή συσχέτισης 0,245 για τους κεφτέδες ενώ οι 

υπόλοιπες τιμές είναι σε πολύ καλά επίπεδα από 0,909 έως 0,964. 

Στον πίνακα 17 παρουσιάζεται η κατανάλωση ψαριού & θαλασσινών από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test παρατηρούνται 
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τιμές από 0,129 έως και 0,303 οι οποίες είναι αποδεκτές . Στον υπολογισμό του 

δείκτη ICC έχουμε το χταπόδι με συντελεστή λίγο χαμηλότερο από τα επιθυμητά 

επίπεδα (>0,7), αλλά οι υπόλοιπες τιμές είναι ικανοποιητικές ψάρι (0,910) και 

γαρίδες (0,771). 

Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται η κατανάλωση ζυμαρικών από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test παρατηρούνται τιμές από 

0,165 έως και 0,758. Στον υπολογισμό του δείκτη ICC έχουμε χαμηλό συντελεστή 

συσχέτισης για τα τορτελίνια/ραβιόλια (0,356). Τα σκέτα μακαρόνια 

παρουσιάζουν συντελεστή συσχέτισης λίγο χαμηλότερο από τα επιθυμητά 

επίπεδα, αλλά οι υπόλοιπες τιμές είναι ικανοποιητικές και κυμαίνονται από 

0,721 έως 0,803. 

Στον πίνακα 19 παρουσιάζεται η κατανάλωση πρόσθετων στα ζυμαρικά, 

από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test 

παρατηρούνται κάποιες μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές, αλλά μέσα στα 

αποδεκτά όρια p>0,01, όπως ο κιμάς (0,025) και το ελαιόλαδο (0,040).  Οι 

υπόλοιπες μεταβλητές παίρνουν τιμές από 0,228 έως και 771. Στον υπολογισμό 

του δείκτη ICC όλες οι τιμές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα από 0,743 έως 

0,970. 

Στον πίνακα 20 παρουσιάζεται η κατανάλωση ζεστών γευμάτων με ρύζι, 

από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στον έλεγχο t-test δεν 

παρατηρείτε σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές ανάμεσα στη μέση 

κατανάλωση που καταγράφτηκε στο πρώτο και το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Οι 

τιμές κυμαίνονται από 0,118 έως 0,944. Αλλά και για το δείκτη ICC οι τιμές 

κυμαίνονται σε καλά επίπεδα από 0,889 έως 0,956 εκτός της σούπα με λαχανικά 

και ρύζι (0,478) αλλά και το ρύζι με πιλάφι σκέτο είναι λίγο χαμηλότερα από τα 

επιθυμητά επίπεδα συσχέτισης (0,689) 

Στον πίνακα 21 παρουσιάζεται η κατανάλωση πρόσθετων στο ρύζι, από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 
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αποδεκτές και είναι 0,209 για το βούτυρο και 0,159 για το ελαιόλαδο. Αλλά και οι 

τιμές του ICC είναι καλές 0,953 για το βούτυρο και 0,738 για το ελαιόλαδο.  

Στον πίνακα 22 παρουσιάζεται η κατανάλωση για πίτσες/πίτες, από την 

έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 

πολύ καλές και κυμαίνονται από 0,236 έως και 0,945. Στις τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης παρατηρείτε ένας πολύ χαμηλός δείκτης συσχέτισης για την πίτσα με 

τυρί και λαχανικά(-0,056) ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται σε καλά επίπεδα 

από 0,716 έως 0,950.   

Στον πίνακα 23 παρουσιάζεται η κατανάλωση που αφορά τις πατάτες & 

το χόντρο, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον 

έλεγχο t-test είναι πολύ καλές και κυμαίνονται από 0,356 έως και 0,750. Στις τιμές 

του συντελεστή συσχέτισης παρατηρείτε ένας πολύ χαμηλός δείκτης συσχέτισης 

για τον ξυνόχοντρο/τραχανά σούπα (0,252) ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται 

σε πολύ καλά επίπεδα από 0,845 έως 0,962.   

Στον πίνακα 24 παρουσιάζεται η κατανάλωση λαχανικών, από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι καλές και 

κυμαίνονται από 0,115 έως 0,941, εκτός από την τιμή της ωμής ντομάτας (0,018) 

που είναι πολύ χαμηλή αλλά >0.01. Στις τιμές του ICC παρατηρούνται κάποιοι 

χαμηλοί δείκτες συσχέτισης για το λάχανο βρασμένο (0,664), κουνουπίδι 

βρασμένο (0,592), κουνουπίδι βρασμένο (0,551), τηγανητό κολοκύθι (0,365), 

μανιτάρια (0,565), κρεμμύδι ωμό (0,335) ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται σε 

πολύ καλά επίπεδα από 0,706 έως 0,995.   

Στον πίνακα 25 παρουσιάζεται η κατανάλωση που αφορά τα όσπρια, από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 

αποδεκτές και είναι 0,191 έως και 0,827. Αλλά και οι τιμές του ICC είναι καλές 

και κυμαίνονται από 0,752 έως και 0,925.  

Στον πίνακα 26 παρουσιάζεται η κατανάλωση που αφορά τις σάλτσες & 

τις γαρνιτούρες, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για 
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τον έλεγχο t-test είναι καλές εκτός της μαγιονέζας (0,070) που είναι χαμηλή αλλά 

μέσα στα επιτρεπτά όρια. Κατά τα άλλα οι τιμές κυμαίνονται από 0,193 έως 1 

(ζωμός κρέατος). Στις τιμές του ICC παρατηρούνται κάποιοι χαμηλοί δείκτες 

συσχέτισης για τη μουστάρδα (-0,003), το ζωμό κρέατος (0,108), κέτσαπ (0,129), 

ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα από 0,827 έως 0,987.   

Στον πίνακα 27 παρουσιάζεται η κατανάλωση λίπους στο φαγητό, από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 

καλές και κυμαίνονται από 0,168 έως και 0,416. Στις τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης παρατηρείτε ένας χαμηλός δείκτης συσχέτισης για το ηλιέλαιο (0,645) 

ενώ οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα από 0,911 και 0,939 

για τη φυτίνη και το ελαιόλαδο αντίστοιχα.   

Στον πίνακα 28 παρουσιάζεται η κατανάλωση λίπους στη σαλάτα, από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 

καλές και είναι 0,322 για το ηλιέλαιο και 0,783 για το ελαιόλαδο. Στις τιμές του 

συντελεστή συσχέτισης ICC παρατηρείτε ένας χαμηλός δείκτης συσχέτισης για το 

ηλιέλαιο (0,490) ενώ η τιμή του ελαιόλαδου είναι  πολύ καλή και είναι 0,954. 

Στον πίνακα 29 παρουσιάζεται η κατανάλωση λίπους στο τηγάνισμα, από 

την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι 

καλές και είναι από 0,248 έως 0,322. Στις τιμές του συντελεστή συσχέτισης ICC 

παρατηρούνται χαμηλοί δείκτες για την κατηγορία άλλο λάδι (0,188) και 

ελαιόλαδο (0,427). Αντίθετα ο δείκτης συσχέτισης για το ηλιέλαιο (0,893) είναι 

καλός. 

Στον πίνακα 30 παρουσιάζεται η συνήθη αναλογία κατανάλωσης 

τροφίμων, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο έλεγχος 

McNemar και kappa που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξαν αλλαγές στη 

συμπλήρωση της ερώτησης στην πρώτη και τη δεύτερη φάση συμπλήρωσής του  

ερωτηματολογίου καθώς και υψηλή συμφωνία των αποτελεσμάτων. (McNemar 

test 0,317 έως 0,406, kappa 0,810 έως 1 με p<0,01). 
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Στον πίνακα 31 παρουσιάζεται η κατανάλωση ξηρών καρπών και 

ξηρών/φρέσκων φρούτων, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι 

τιμές για τον έλεγχο t-test είναι καλές εκτός τα αμύγδαλα (0,055), τα φιστίκια 

(0,063), τα πορτοκάλια (0,012) και τα μανταρίνια (0,096) που είναι χαμηλή η τιμή 

αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια (p>0,01). Κατά τα άλλα οι τιμές κυμαίνονται από 

0,11 έως 0,954 . Στις τιμές του ICC οι δείκτες συσχέτισης είναι πολύ καλοί και τα 

αποτελέσματα κυμαίνονται από 0,701 έως 0,995. 

Στον πίνακα 32 παρουσιάζεται η κατανάλωση γλυκών, από την έγκυο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι καλές και 

είναι από 0,146 έως 0,973. Στις τιμές του συντελεστή συσχέτισης ICC 

παρατηρούνται πολύ χαμηλοί δείκτες για την κατηγορία παγωτό (0,128), γλυκό 

του κουταλιού (0,048), , άλλη σοκολάτα (0,011) και τσίχλες με ζάχαρη  (0,188) και 

λιγότερο χαμηλή τιμή για τα κουλουράκια σπιτικά με λάδι (0,577) . Οι  

υπόλοιπες τιμές κινήθηκαν σε καλά επίπεδα από 0,816 έως 0,999. 

Στον πίνακα 33 έχουμε τη συχνότητα κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά τον έλεγχο McNemar οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν κυμαίνονται από 0,187 έως 1, ενώ για τον έλεγχο kappa από 

0,714 έως 0,818. Τιμές οι οποίες δεν μαρτυρούν μεγάλη αλλαγή στη συμπλήρωση 

των ερωτήσεων κατά τις δύο φάσεις συμπλήρωσης τους. 

Στον πίνακα 34παρουσιάζονται οι αλλαγές στην κατανάλωση τροφίμων 

από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε σχέση με την κατανάλωση 

πριν την εγκυμοσύνη. Κατά τον έλεγχο McNemar οι τιμές που παρατηρήθηκαν 

κυμαίνονται από 0,083 έως 0,846, ενώ κατά τον έλεγχο kappa από 0,758 έως 1. 

Τιμές οι οποίες δεν μαρτυρούν μεγάλη αλλαγή στη συμπλήρωση των ερωτήσεων 

κατά τις δύο φάσεις συμπλήρωσης τους. 

Στον πίνακα 35 παρουσιάζεται η κατανάλωση των τροφίμων ανά ομάδα 

τροφίμων. Οι τιμές για τον έλεγχο t-test είναι καλές, εκτός από τα ροφήματα 

(0,059) και το κρέας & προϊόντα κρέατος (0,023) που παρουσιάζουν χαμηλή αλλά 
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αποδεκτή τιμή. Οι υπόλοιπες τιμές κυμαίνονται από 0,103 έως 0,998. Οι τιμές του 

συντελεστή συσχέτισης ICC που προκύπτουν είναι πολύ καλές και κυμαίνονται 

από 0,802 έως 0,997. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων ( FFQ ) είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται συχνά σε διατροφικές έρευνες τα τελευταία χρόνια. Με την 

διεξαγωγή μεγάλων επιδημιολογικών ερευνών μητέρας παιδιού άρχισε να 

χρησιμοποιείτε και στην εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης των εγκύων 

(Venter et al.,2006, Brown et al., 2006, Parr et al.,2005; Baer et al.,2005; De Vriese 

et al.,2001; Erkkola et al.,2001; Wei et al.,1999 etc) 

Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών είναι δύσκολο να 

συγκριθούν λόγω του διαφορετικού σχεδιασμού που έχει γίνει για την κάθε μια. 

Διαφέρουν ως προς το σκοπό, τον πληθυσμό, την περίοδο της εγκυμοσύνης κατά 

την οποία γίνετε η συλλογή των δεδομένων, στις μεθόδους αναφοράς, τον τρόπο 

συλλογής δεδομένων, στον αριθμό ημερών των διαιτητικών καταγραφών καθώς 

και στην στατιστική ανάλυση. 

Στον Ελλαδικό χώρο δεν έχουν διεξαχθεί παρόμοιες έρευνες . 

Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να εκτιμήσει την επαναληψιμότητα 

ενός διατροφικού ερωτηματολογίου που αναφέρεται στην εκτίμηση της δίαιτας 

έγκυων γυναικών. 

Κατά την διεξαγωγή της μελέτης εξασφαλίσαμε  ένα πολύ ικανοποιητικό 

δείκτη ανταπόκρισης τόσο για την πρώτη φάση της (91,9%) όσο και για τη 

δεύτερη φάση της έρευνας (retest). Δεδομένου και του μεγάλου μεγέθους του 

ερωτηματολογίου καθώς και του απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης του, ο 

οποίος κυμάνθηκε από 40 λεπτά έως και μια ώρα ανάλογα το υποκείμενο. 

Σε αντίστοιχη έρευνα της Parr το 2006, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 

75%, το οποίο μάλιστα θεωρήθηκε υψηλό. 
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Στη δική μας έρευνα, το καλό ποσοστό ανταπόκρισης πιθανότατα 

ενισχύθηκε από την τακτική που ακολουθήσαμε όσο αναφορά την προσέγγιση 

των υποκειμένων της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 

νοσοκομείου συστημένοι από το γιατρό που πραγματοποιούσε την αυχενική 

διαφάνεια. 

Λόγω τον αλλαγών που συμβαίνουν στη δίαιτα κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης καλό είναι να μην πραγματοποιείτε ο επανέλεγχος μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα (Baer, 2005). Για αυτό επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί 

σε διάστημα 30-45 ημερών έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις 

της δίαιτα που παρατηρούνται στις διάφορες φάσεις της εγκυμοσύνης. 

Ωστόσο παρατηρήθηκαν χαμηλές τιμές ή ακόμα και διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις που δόθηκαν στις δύο φάσεις του επανελέγχου, σε μεταβλητές οι 

οποίες έχουν να κάνουν με την εποχικότητα όπως π.χ. το παγωτό, το καρπούζι , 

τα μελομακάρονα, τη σούπα κτλ τρόφιμα τα οποία είτε δεν καταναλώνονταν την 

περίοδο που διεξάχθηκε η μελέτη ή που καταναλώνονταν μόνο στην μια φάση 

του επανελέγχου (π.χ. μελομακάρονα καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων). 

Σε αντίστοιχες διαπιστώσεις έχει καταλήξει και η επιστημονική ομάδα της 

Parr το 2006. 

Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν για τα τρόφιμα ελληνικός καφές, 

παξιμάδι, φρυγανιές άσπρες, δημητριακά πρωινού, γάλα αγελαδινό 0% κτλ 

Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι τροφές που τις καταναλώνουμε 

συχνότερα παρουσιάζουν και καλύτερα ποσοστά συσχέτισης όσο αναφορά στις 

απαντήσεις που παίρνουμε στον έλεγχο και τον επανέλεγχο του 

ερωτηματολογίου.  

Η παρατήρηση μας αυτή έρχεται σε συμφωνία και με ανάλογη 

παρατήρηση σε μελέτες των Erkkola, Venter και Parr. 
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Οι χαμηλότερες τιμές συσχέτισης παρουσιάστηκαν στη μουστάρδα, την 

κέτσαπ, την πίτσα με τυρί & λαχανικά, το ζωμό κρέατος, τον ξυνόχοντρο, τους 

κεφτέδες, το ουίσκι κτλ. Οι τιμές αυτές πιθανώς να οφείλονται στη σπάνια 

κατανάλωση των εν λόγο τροφίμων από τα υποκείμενα. 

Ανάλογα αποτελέσματα  έδειξαν και οι μελέτες των (Erkola et al.,2001, 

Venter et al., 2006, Parr et al.,2006). 

Όσον αφορά την καταγραφή των αλκοολούχων ποτών μπορεί να 

παρατηρηθεί  ψευδής αναφορά πληροφοριών λόγο του γεγονότος ότι η 

κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη δεν θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή 

συμπεριφορά. Στην έρευνα της Parr το 2006 παρατηρήθηκε μεγάλη 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις της πρώτης και της δεύτερης φάσης όσο 

αναφορά την κατανάλωση αλκοόλ. 

Επίσης χαμηλές τιμές αλλά και έλλειψη απαντήσεων παρατηρήθηκαν στις 

ερωτήσεις που δεν αναφέρονταν σε κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο, π.χ. άλλο 

αλλαντικό, άλλο φρούτο κτλ. Την ίδια τάση κατέγραψαν στην έρευνα τους η 

Parr et al το 2006. 

Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ότι η απόδοση των γενικών 

ερωτήσεων όπως π.χ. διαιτολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

(πίνακας 35), κατανάλωση έτοιμου φαγητού (πίνακας 34) παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή συμφωνία στα αποτελέσματα (Venter et al., 2006).  

Όσον αφορά τις κατηγορίες τροφίμων παρατηρείται μικρή μείωση της 

ημερήσιας κατανάλωσης από το πρώτο στο δεύτερο ερωτηματολόγιο στα 

λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, στα φρούτα, τα γαλακτοκομικά, στα 

δημητριακά, στο κρέας & προϊόντα κρέατος, στο ψάρι/θαλασσινά, στα λίπη και 

στα μη αλκοολούχα ροφήματα. Από την άλλη έχουμε πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα με πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτισης (Πίνακας 36). 

Συνοψίζοντας, το ερωτηματολόγιο παρουσίασε σε γενικές γραμμές 

υψηλούς συντελεστές συσχέτισης όσο αναφορά τη συμφωνία των ερωτήσεων, 
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κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου επαναληψιμότητας. Παρουσιάστηκαν κάποιες 

εξαιρέσεις που αφορούσαν κυρίως τρόφιμα τα οποία δεν κατανάλωναν με 

μεγάλη συχνότητα τα υποκείμενα ή τρόφιμα τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Με τον έλεγχο επαναληψιμότητας μπορούμε να επιτύχουμε μια πρώτη 

εκτίμηση του εργαλείου αν για παράδειγμα αναφερόταν χαμηλή 

επαναληψιμότητα του εργαλείου θα αποτελούσε  σαφή ένδειξη ότι η μέθοδος 

καταγραφής δεν μετρά αξιόπιστα τη διατροφική πρόσληψη. Από την άλλη 

πλευρά, υψηλή επαναληψιμότητα δεν επιβεβαιώνει αναγκαστικά και την 

εγκυρότητα της μεθόδου, καθώς το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε 

συστηματικό σφάλμα. 

 

 Περιορισμοί  

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας δεν περιλάμβανε  

δημογραφικά στοιχεία (εκτός της ηλικίας των υποκειμένων) τα οποία θα 

μπορούσαν να συσχετιστούν με τα αποτελέσματα. Επίσης δεν συλλέχθηκαν 

γενικές πληροφορίες που αφορούν τις συνήθειες των υποκειμένων κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως π.χ. το κάπνισμα, την σωματική άσκηση κτλ με 

μοναδική εξαίρεση την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η 

παρούσα μελέτη εντάσσετε  στη μελέτη ΡΕΑ η οποία έχει αναπτύξει ξεχωριστό 

ερωτηματολόγιο για τη συλλογή γενικών και δημογραφικών πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τoν Kristal και την ερευνητική του ομάδα η αξιοπιστία των 

απαντήσεων εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από το μορφωτικό επίπεδο των 

υποκειμένων και είναι χρήσιμη η συλλογή των σχετικών πληροφοριών. 
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 Προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στους επιμέρους στόχους  της μελέτης 

συμπεριλαμβανόταν η συλλογή 24ωρων μνημονικών ανακλήσεων από το δείγμα 

με σκοπό τη μελλοντική μέτρηση της  αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Χρήση 

των 24ωρων μνημονικών ανακλήσεων ως μέθοδο ‘gold standard’. 

Επίσης με τη χρήση  κατάλληλων βάσεων δεδομένων είναι δυνατή η 

εκτίμηση της πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών που θα μας οδηγήσουν σε 

περαιτέρω συμπεράσματα και θα κάνουν τα αποτελέσματά μας συγκρίσιμα με 

περισσότερες μελέτες. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 

Αριθμός ερωτηματολογίου ___  ___ ___ ___ 
 
Ονοματεπώνυμο ερευνητή ______________________________________________ 
 
 
Μαιευτήριο  1. ΠΑΓΝΗ 
                      2. Βενιζέλειο 
                      3. Ασκληπιείο 
                      4. Μητέρα 
 
Ημερομηνία που συμπληρώνεται το έντυπο _______/______/_______ 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  μητέρας 
 
 Επώνυμο ___________________________________________________________ 
 
Όνομα ______________________________________________________________ 
 
 Όνομα πατρός _______________________________________________________ 
 
 Ημ/ νια γέννησης ______________/_____________/_________________________ 
 
  Τόπος γέννησης______________________________________________________ 
 
 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας___________________________________________ 

 Σε περίπτωση αλλοδαπής και  χρόνια παραμονής στην Ελλάδα                        ____ 
 
 Τηλ. σπιτιού _________________________________________________________ 
 
 Κινητό τηλ. __________________________________________________________ 
Εβδομάδα κύησης                                                                                            ______ 
 
Προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού  __________/____________/______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 

 53

Η ΔΙΑΙΤΑ ΣΟΥ 
 

1. Πως θα περιγράφατε τη δίαιτα σας από τότε που μείνατε έγκυος; 
 
Η δίαιτα μου είναι: 
 

 

Καταναλώνω από όλα □ 
Αποφεύγω το κρέας , αλλά τρώω ψάρι και όλα τα υπόλοιπα □ 
Αποφεύγω το ψάρι , αλλά τρώω το κρέας και όλα τα υπόλοιπα □ 
Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει 
γαλακτοκομικά και αυγά □ 
Είμαι φυτοφάγος αλλά η διατροφή μου περιλαμβάνει 
γαλακτοκομικά, όχι αυγά □ 
Είμαι φυτοφάγος και αποφεύγω και  γαλακτοκομικά και αυγά □ 
 
2.Έχετε καταναλώσει βιολογικά τρόφιμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
σας; 

 
Bιολογικά είδη τροφίμων Σπάνια/ποτέ Μερικές 

φορές 
Συχνά Συνήθως

Ψωμί και δημητριακά □ □ □ □ 
Λαχανικά □ □ □ □ 
Φρούτα □ □ □ □ 
 
3.Έχετε καταναλώσει πιστοποιημένα (ολοκληρωμένης γεωργικής καλλιέργειας) 
τρόφιμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας ; 
Πιστοποιημένα είδη τροφίμων Σπάνια/ποτέ Μερικές 

φορές 
Συχνά Συνήθως

Ψωμί και δημητριακά □ □ □ □ 
Λαχανικά □ □ □ □ 
Φρούτα □ □ □ □ 
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ΓΕΥΜΑΤΑ 
 

4. Πόσο συχνά έχετε τα παρακάτω γεύματα την εβδομάδα κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σας: 
 
 Συχνότητα την εβδομάδα 
 7 6 5 4 3 2 1 0 
Πρωϊνό         
Δεκατιανό         
Γεύμα         
Απογευματινό         
Βραδυνό         
Πριν από τον ύπνο         
 

 
Ψωμί/παξιμάδι/κράκερς 

 
5. Πόσα σάντουιτς ή τοστ τρώτε κατά μέσο όρο  κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης. (Α= Με 2 τετράγωνες φέτες, Β= Με Στρογγυλό ψωμάκι,Γ= Με 
μπαγκέτα μικρή, Δ= Με μπαγκέτα μεγάλη) 
 
Είδος ψωμιού που 
χρησιμοποιείτε 

Συχνότητα 

 την ημέρα την εβδομάδα το μήνα Ποτέ ή 
σπάνια 

Άσπρο ψωμί/ 
χωριάτικο 

    

Α     
Β     
Γ     
Δ     
Μαύρο ψωμί 
(σίκαλης)/ ολικής 
άλεσης / πολύσπορο 

    

Α     
Β     
Γ     
Δ     
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6. Πόσες φέτες Ψωμί/παξιμάδι/κράκερ τρώτε κατά μέσο όρο την ημέρα κατά την 
περίοδο της εγκυμοσύνης.  Να συμπεριλάβετε το ψωμί που καταναλώνετε κατά τη 
διάρκεια όλης της ημέρας, σε όλα σας τα γεύματα και σε οποιαδήποτε μορφή, φρέσκο, 
φρυγανιές, παξιμάδι, σκέτο, εκτός από σάντουιτς ή τοστ που αναφέρατε στην 
προηγούμενη ερώτηση. 
 (Στρογγυλό ψωμάκι= 2φέτες) 
 

Είδος ψωμιού ποσότητα Συχνότητα 
  την 

ημέρα 
την 
εβδομάδ
α 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Άσπρο ψωμί/ χωριάτικο 1 φέτα     
Μαύρο ψωμί (σίκαλης)/ ολικής 
άλεσης / πολύσπορο 

1 φέτα     

Παξιμάδι 
κρίθινο/σίκαλης/ολικής* 

Α Β Γ Δ     

Παξιμάδι άσπρο* Α Β Γ Δ     
Φρυγανιές σικάλεως/κρίθινες/ 
ολικής αλέσεως 

1 φρυγανιά 
εμπορίου 

    

Φρυγανιές άσπρες 1 φρυγανιά 
εμπορίου 

    

Κράκερ / κριτσίνια 1 κομμάτι     
*Φωτογραφίες 
 
7. Χρησιμοποιείτε βούτυρο ή μαργαρίνη στα σάντουιτς ή τοστ ή ψωμί κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης ΝΑΙ ______  ΟΧΙ ______ 
 
7.1Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ  
Πόση κατά μέσο όρο και τι είδος χρησιμοποιείτε ; 
 
 Ποσότητα Συχνότητα 
 Α 

 
Β Γ Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Φρέσκο βούτυρο         
 Μαργαρίνη          
Μαργαρίνη από ελαιόλαδο         
Μαργαρίνη (εμπλουτισμένη, π.χ 
BECEL) 

        

Μαργαρίνη Light         
άλλο         

 
Α=1 κουταλιά της σούπας 
Β=2-3 κουταλιές της σούπας 
Γ= 3< κουταλιές 
Δ=<1 κουταλιά της σούπας 
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Τυρί / αλλαντικά/ ψάρι/σάλτσες 
 

8. Πόσο συχνά έχετε στα σάντουιτς ή στο ψωμί που τρώτε κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τα παρακάτω τρόφιμα; 
   (Να καταγράψετε και το τυρί και τα αλλαντικά που μπορεί να καταναλώνετε σκέτα ή με 1 
κομμάτι ψωμί.) 
Είδη Ποσότητα Συχνότητα 
 
Τυρί 

Α Β Γ Δ την 
ημέρα 

την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Γραβιέρα         
κεφαλοτύρι         
Τυρί κατσικίσιο         
Edam, gouda (φέτες)         
Κασέρι         
Ροκφόρ         
Φέτα         
Τυρί με λίγα λιπαρά (π.χ. 
MILNER) ( φέτες) 

        

Τυρί κρέμα για άλειμμα         
Άλλο τυρί         
Αλλαντικά/ψάρι         
Ζαμπόν (φέτες)         
Σαλάμι         
λουκάνικα         
Γαλοπούλα καπνιστή ή 
βραστή 

        

Μπεϊκον         
Μορταδέλλα         
άλλο         
Ψάρι         
Τόνος         
Σάλτσες και λαχανικά 1 2-3 3< <1     
Μαγιονεζα                ( κ.γ)         
Κετσαπ                     ( κ.γ)         
Μαρμελάδα              ( κ.γ)         
Μερέντα                   ( κ.γ)         
Μέλι                         ( κ.γ)         
Ταχίνι                       ( κ.γ)         
Τυροσαλάτα             ( κ.γ)         
Ρώσσικη                   ( κ.γ)          
Ντομάτα           
Μαρούλι         
Άλλο         
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Αυγά 
 
9. Πόσα αυγά καταναλώνετε κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας; (να 
συμπεριλάβετε όλα τα αυγά που τρώτε σε όλα τα γεύματα σας και με όποιο τρόπο κι αν είναι 
μαγειρεμένα για βραστά και τηγανιτά Α=1, Β=2, Γ=3 και Δ θα καταγράφετε π.χ <Α ή μεταξύ Α-
Β ή περισσότερο από Γ, για τα υπόλοιπα φωτογραφίες) 
 

Ποσότητα Συχνότητα Aυγά 
Α Β Γ Δ την ημέρα την 

εβδομάδα 
το 

μήνα
Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Βραστά         
Τηγανιτά         
Ομελέτα σκέτη         
Ομελέτα με πατάτες         
Ομελέτα με λαχανικά         

 
Δημητριακά πρωινού 

 
10. Πόσο συχνά καταναλώνετε δημητριακά πρωινού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (να 
συμπεριλάβετε τα δημητριακά πρωινού που καταναλώνετε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο 
στο πρωινό. Α, Β, Γ φωτογραφίες, Δ θα καταγράφετε π.χ <Α ή μεταξύ Α-Β ή περισσότερο από Γ)   

Ποσότητα Συχνότητα  
Α Β Γ Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδ
α 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Κορν φλεικς         
Δημητριακά με ρύζι ή σιτάρι         
All-bran         
Δημητριακά με φρούτα,  
ξηρούς καρπούς 

        

Δημητριακά με σοκολάτα         
Δημητριακά εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες και μέταλλα 

        

Δημητριακά ολικής άλεσης         
Ζάχαρη  που εσείς προσθέτετε στα 
δημητριακά 

        

Μέλι   που εσείς προσθέτετε στα 
δημητριακά 

        

 
10.1 Να αναφέρετε 1-3  μάρκες δημητριακών που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης,  κατά σειρά συχνότητας:   
 _____________________   
  _____________________ 
  _____________________ 
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ΠΟΤΑ /ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
 

11. Πόσα ποτήρια /κεσεδάκια/κουτάκια/μπουκάλια από τα παρακάτω καταναλώνετε κατά μέσο 
όρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (να συμπεριλάβετε και το γάλα και το γιαούρτι που 
καταναλώνετε και με τα δημητριακά πρωϊνού) 1 ποτήρι=250ml  
  Πόσα ποτήρια /κεσεδάκια/κουτάκια/μπουκάλια 
11.1 Γάλα και γιαούρτι  την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Πλήρες αγελαδινό γάλα 1 ποτήρι     
Γάλα αγελαδινό 0% 1 ποτήρι     
Γάλα  αγελαδινό  2% 1 ποτήρι     
Γάλα κατσικίσιο 1 ποτήρι     
Γάλα σοκολατούχο 1 ποτήρι     
Γιαούρτι πλήρες 1 ποτήρι     
Γιαούρτι 0% 1 κεσεδάκι     
Γιαούρτι 2% 1 κεσεδάκι     
Γιαούρτι με φρούτα 1 κεσεδάκι     
Γιαούρτι με δημητριακά 1 κεσεδάκι     
άλλο      
11.2 Χυμοί/αναψυκτικά      
Χυμό φρέσκου  
πορτοκαλιού 

1 ποτήρι     

Χυμό πορτοκαλιού 
Τύπου Amita  
               φυσικός χυμός 
                νέκταρ 

1 ποτήρι 
1 κουτάκι 

    

Χυμό άλλων φρέσκων 
φρούτων 

1 ποτήρι     

Χυμό άλλων φρούτων 
τύπου Amita 
               φυσικός χυμός 
                νέκταρ 

1 ποτήρι 
1 κουτάκι 

    

Αναψυκτικά τύπου cola 
με ζάχαρη 

1 ποτήρι 
1 κουτάκι 
1 μπουκάλι 

    

Αναψυκτικά τύπου cola 
light 

1 ποτήρι 
1 κουτάκι 
1 μπουκάλι 

    

Άλλα αναψυκτικά με 
ζάχαρη 

1 ποτήρι 
1 κουτάκι 
1 μπουκάλι 

    

Άλλα αναψυκτικά  light 1 ποτήρι 
1 κουτάκι 
1 μπουκάλι 

    

Ποτά που δίνουν ενέργεια       
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12. Πόσα ποτήρια αλκοολούχων ποτών καταναλώνετε κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης 
 

Οινοπνευματώδη Ποσότητα Συχνότητα 
 Α Β Γ Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Μπύρα         
Μπύρα χωρίς αλκοόλη         
Κρασί άσπρο         
Κρασί κόκκινο         
Ρετσίνα         
Ρακί         
Ούζο         
Λικέρ         
Κονιάκ         
Άλλα βαριά 
οινοπνευματώδη 
(ουίσκυ, βότκα, κ.α.) 

        

Κοκτέιλ με 
οινοπνευματώδη και 
χυμό φρούτων 

        

 
 

12.1 Πόσα ποτήρια αλκοολούχων ποτών καταναλώνατε πριν την εγκυμοσύνη: 
Ποσότητα Συχνότητα  

Οινοπνευματώδη Α Β Γ Δ την 
ημέρα 

την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνι
α 

         
Μπύρα         
Μπύρα χωρίς αλκοόλη         
Κρασί άσπρο         
Κρασί κόκκινο         
Ρετσίνα         
Ρακί         
Ούζο         
Λικέρ         
Κονιάκ         
Άλλα βαριά 
οινοπνευματώδη 
(ουίσκυ, βότκα, κ.α.) 

        

Κοκτέιλ με 
οινοπνευματώδη και 
χυμό φρούτων 

        

12.2 Καταναλώσατε ποτέ πάνω από 5 ποτά σε ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης  ΝΑΙ ___  ΟΧΙ _____ 
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12.3 Αν  η απάντηση  είναι ναι   
  Σε ποια εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πόσες φορές ήπιατε πάνω από 5 ποτά σε 
ένα βράδυ; 
Σε ποια εβδομάδα της εγκυμοσύνης Συχνότητα 
  
  

 
13.  Πόσα φλιτζάνια από τα παρακάτω καταναλώνετε κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης 
  την ημέρα την εβδομάδα το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Καφέ φίλτρου 1φλιτζάνι     
Καφέ ελληνικό 1φλιτζανάκι     
Καφέ Nes ή φραπέ 1φλιτζάνι     
espresso 1φλιτζάνι     
cappuccino 1φλιτζάνι     
Decaffeinated  1φλιτζάνι     
Καφέ δημητριακών 1φλιτζάνι     
Τσάι μαύρο 1φλιτζάνι     
Τσάι πράσινο 1φλιτζάνι     
Άλλα βότανα 1φλιτζάνι     

 
 

13.1 Σε πόσα φλιτζάνια από τα παραπάνω (καφέ/τσάι) χρησιμοποιείτε γάλα ; 
 ποσότητα συχνότητα 
 < από 1 κουτάκι 

των 15 ml 
1 
κουτάκι 
των 
15ml        

> από 1 
κουτάκι 
των 
 15 ml   

την 
ημέρα 

την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Γάλα         
 

13.2   Σε πόσα φλιτζάνια από τα παραπάνω (καφέ/τσάι) χρησιμοποιείτε 
ζάχαρη/ μέλι ή άλλα γλυκαντικά; 

Ποσότητα 
 

Συχνότητα  

 την ημέρα την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

ζάχαρη κουταλάκι γλυκού     
Μέλι  κουταλάκι γλυκού     
Άλλα 
γλυκαντικά 

κουταλάκι  γλυκού     

 ταμπλέτες     
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ΖΕΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 
 

Πρώτα  θα μας απαντήσετε σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα γεύματα σας. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν λεπτομερείς ερωτήσεις  για τα γεύματα σας . Όλες οι 
ερωτήσεις αφορούν στην περίοδο της εγκυμοσύνης. 
 
14. Γενικές ερωτήσεις 
 

14.2 Όταν μαγειρεύετε στον κλασσικό  φούρνο για πόσο χρόνο αφήνετε το 
φαγητό και σε ποια θερμοκρασία; 

14. 1  Πόσο συχνά κατά μέσο όρο έχετε  ζεστά γεύματα (κυρίως γεύματα) από τα 
παρακάτω κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και αν κάποια από αυτά είναι ψητά στα 
κάρβουνα πόσο ξεροψημένα είναι. (Α= πολύ ξεροψημένα, Β= μέτρια, Γ= λίγο, 
σύμφωνα με τις φωτογραφίες) 
  κάρβουνα φούρνος Φούρνος μικροκυμάτων Άλλοι 

τρόποι
  Α Β Γ  Μαγειρεύω ζεσταίνω ξεπαγώνω  

  ημέρα         
 
βδομάδα ε

        
Κρέας και 
προϊόντα 
κρέατος ( 
κιμάς, 
λουκάνικα 
κλπ) 

 μήνα         

  ημέρα         
 
εβδομάδα 

        
Κοτόπουλο/ 
γαλοπούλα 

   μήνα         
   ημέρα         
 
εβδομάδα 

        
Ψάρι 

    μήνα         
    ημέρα         
 
εβδομάδα 

        
Λαχανικά 

   μήνα         

Είδος  Χρόνος ψησίματος θερμοκρασία 
Κοτόπουλο   
Γαλοπούλα   
Αρνί-κατσίκι   
Χοιρινό   
Μοσχαρίσιο-μπιφτέκια   
Κουνέλι   
Ψάρι μεγάλο   
Ψάρι μικρό   
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Περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεύματα σας: 
 

15. Πόσο συχνά περιλαμβάνετε κατά μέσο όρο τα παρακάτω στα γεύματα σας , κατά τη 
διάρκεια της  εγκυμοσύνης, σε οποιοδήποτε χώρο και αν τα καταναλώνετε και από 
οπουδήποτε  προερχόμενα. 
15.1 Κρέας και προϊόντα κρέατος 
 

Ποσότητα Συχνότητα  
A B Γ 

 
Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Λουκάνικα  χοιρινά         
Μπιφτέκια          
Κεφτέδες          
Μοσχαρίσιο/βοδινό         
Χοιρινό κρέας         
Σουβλάκι          
Αρνί/κατσίκι         
Συκώτι όλων των 
ειδών 

        

Κοτόπουλο, 
γαλοπούλα 

        

Nuggets          
Κυνήγι (πουλιά)         
Κουνέλι         
Λαγός         

15.2 Θαλασσινά/ψάρι 
 A B Γ 

 
Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Ψάρι         
Κροκέτες ψαριού         
Γαρίδες         
Χταπόδι/ καλαμάρι         
Οστρακοειδή          
                 Ωμά         
                
βρασμένα 

        

Αυγά ψαριών         
15.4 Ζυμαρικά 

 A B Γ 
 

Δ την 
ημέρα 

την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Μακαρόνια/ 
Κριθαράκι/ χυλοπίτες 

        

Σκέτα         
Σε ζωμό κρέατος          
Τορτελίνια και ραβιόλια         
Παστίτσιο         
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15.5 Πόσο συχνά προσθέτετε στα ζυμαρικά σου: 
 
 A B Γ 

 
Δ την ημέρα την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Κιμά         
Τυρί         
Ντομάτα         
Κρέμα γάλακτος         
Βούτυρο         
Φυτίνη         
Μαργαρίνη         
Ελαιόλαδο             
Άλλο λάδι              

 
Α=1 κουταλιά της σούπας 
Β=2-3 κουταλιές της σούπας 
Γ= 3< κουταλιές 
Δ=<1 κουταλιά της σούπας 
 
15.6 Άλλα ζεστά γεύματα 

 Ποσότητα Συχνότητα 
 A B Γ 

 
Δ την ημέρα την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Ρύζι  πιλάφι σκέτο         
Ρύζι  πιλάφι σε ζωμό 
κρέατος 

        

Σούπα με ρύζι  σε ζωμό 
κρέατος 

        

Γιουβαρλάκια         
Σούπα με λαχανικά και 
ρύζι 

        

Σούπα μόνο με λαχανικά         
Ψαρόσουπα με ρύζι και 
λαχανικά 

        

Ψαρόσουπα μόνο με 
λαχανικά 

        

Σπανακόρυζο         
Γεμιστά /ντολμάδες με 
ρύζι 

        

Γεμιστά/ντολμάδες με 
ρύζι και κιμά 

        

Άλλο         
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15.7 Προσθέτετε στο ρύζι: 
 

 A B Γ 
 

Δ την ημέρα την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Βούτυρο         
Φυτίνη         
Μαργαρίνη         
Ελαιόλαδο         
Άλλο λάδι         

 
Α=1 κουταλιά της σούπας, Β=2-3 κουταλιές της σούπας 
Γ= 3< κουταλιές, Δ=<1 κουταλιά της σούπας 
 

15.8 Πίτσες/πίτες A B Γ 
 

Δ την ημέρα την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Πίτσα με τυρί και λαχανικά         
Πίτσα με τυρί και αλλαντικά         
Πίτσα με τυρί, αλλαντικά και 
λαχανικά 

        

Άλλη πίτσα         
Πίτα με τυρί          
Πίτα με λαχανικά         
Πίτα με κρέας ή αλλαντικά          
Άλλη πίτα         
15.9 Πατάτες/χόντρος 
Πατάτες (βραστές,φούρνου)         
Πατάτες πουρέ)         
Πατάτες τηγανιτές φτιαγμένες 
στο σπίτι  

        

Πατάτες τηγανιτές φταγμένες 
έξω από το σπίτι 

        

Χόντρο, σιτάρι αλεσμένο (με 
λάδι ή γάλα) 

        

Ξυνόχοντρο ή τραχανά σούπα         
 
Αν καταναλώνετε πατάτες τηγανιτές στο σπίτι  απαντήστε στην επόμενη 
ερώτηση 
Στο σπίτι τι λάδι χρησιμοποιείτε για να τηγανίσετε πατάτες; 

Ελαιόλαδο   □ 

Σπορέλαιο   □ 

Άλλο     □
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 
 Απαντήστε σε γενικές ερωτήσεις για τη κατανάλωση λαχανικών (να μη 
συμπεριληφθούν οι πατάτες). Ακολουθούν λεπτομερείς ερωτήσεις για τα 
λαχανικά. 
 

16. Πόσο συχνά καταναλώνετε τα παρακάτω λαχανικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας; 
Γενικές 
ερωτήσεις: 
 

A B Γ 
 

Δ την ημέρα την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Ωμά λαχανικά 
(σαλάτα ή όχι) 

        

Λαχανικά 
μαγειρεμένα 

        

Λαχανικά βραστά         
Λαχανικά τηγανιτά         

 
 

 Ποσότητα Συχνότητα 
16.1 Λαχανικά Α Β Γ Δ την ημέρα την εβδομάδα το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Αγγούρι         
Ντομάτα ωμή         
Ντομάτα βρασμένη         
Καρότα ωμά          
Καρότα βρασμένα         
Μαρούλι         
Πιπεριά ωμή         
Πιπεριά βρασμένη         
Λάχανο ωμό         
Λάχανο βρασμένο         
Κουνουπίδι ωμό         
Κουνουπίδι  βρασμένο         
Μπρόκολα βρασμένα         
Λαχανάκια Βρυξελλών 
βρασμένα 

        

Μελιτζάνα μαγειρεμένη         
Μελιτζάνα τηγανιτή 
(εκτός μουσακά) 

        

Φασολάκια φρέσκα 
βρασμένα/μαγειρεμένα 

        

Άγρια χόρτα ωμά         
Άγρια χόρτα βρασμένα         
Καλλιεργημένα αντίδια, 
ραδίκια βλίτα  

        

Ποσότητα Συχνότητα  
       
Λαχανικά(συνέχεια) 

Α Β Γ Δ την ημέρα την εβδομάδα το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Σπανάκι (εκτός 
σπανακόρυζο) 

        

Κολοκύθι         
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βρασμένο/μαγειρεμένο 
Κολοκύθι τηγανιτό(εκτός 
μουσακά) 

        

Μανιτάρια         
Αρακά βρασμένο/ 
μαγειρεμένο 

        

Καλαμπόκι βρασμένο 
μαγειρεμένο 

        

Ανάμεικτα λαχανικά  
βρασμένα/ μαγειρεμένα 
 

        

Αγκινάρες          
Πράσα ,βρασμένα/ 
μαγειρεμένα, 

        

Μουσακά          
 1 2 <1 >2     
Σκόρδο ωμό ( σκελίδα)         
Σκόρδο μαγειρεμένο(«)         
Κρεμμύδι ωμό (κ.σ)         
Κρεμμύδι μαγειρεμένο          
Μαϊντανό (κ.σ.)         
Σέλινο (κ.σ.)         

 
17.Όσπρια 

 

Φασόλια ξερά          

Φασόλια γίγαντες         

Φασόλια μαυρομάτικα         
Κουκιά ξερά         
Ρεβύθια          
Φακές          
Φάβα         
Σόγια         
Άλλα όσπρια         
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18. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε διάφορες σάλτσες και γαρνιτούρες για το φαγητό ή τη 
σαλάτα σας  ή καταναλώνετε σκέτα, κάποια από τα παρακάτω: 
 1 2-3 3< 1> την 

ημέρα 
την εβδομάδα το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Μαγιονέζα                      (κ.γ)         
Μουστάρδα                    (κ.γ)         
Ζωμό κρέατος           (κύβος)         
Ζωμό λαχανικών       (κύβος)         
Διάφορες σάλτσες έτοιμες σε 
πακέτο για μακαρόνια (εκτός 
ντομάτας)                     (κ.σ.) 

        

Κέτσαπ                          (κ.σ.)         
Άλλη σάλτσα         
 Α Β Γ Δ     
Ελιές πράσινες         
Ελιές μαύρες         

 19. Λίπη και λάδια  

 

19.1. Πόσο συχνά καταναλώνετε στα γεύματά σας, (εκτός τηγανιτά και σαλάτα) 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 
Λίπη και λάδια 1 2-3 >3 <1 την ημέρα την εβδομάδα το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Βούτυρο ζωικό      (κ.σ.)         
Φυτίνη                   (κ.σ.)         
Μαργαρίνη            (κ.σ.)         
Ελαιόλαδο             (κ.σ.)         
Καλαμποκέλαιο     (κ.σ.)         
Ηλιέλαιο                (κ.σ.)         
Σογέλαιο                (κ.σ.)         
Άλλο λάδι              (κ.σ.)         

19.2 Παρακαλώ καταγράψετε 2 ονομασίες από τις μαργαρίνες που καταναλώνετε 
συνήθως :_____________________________________________________________ 

 
19.3 Πόσο συχνά καταναλώνετε για τη σαλάτα σας μόνο, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 
 1 2-3 >3 <1 την ημέρα την 

εβδομάδα 
το μήνα Ποτέ ή 

σπάνια 
Λίπη – λάδια     ( κ.σ.)         
Ελαιόλαδο         (κ.σ.)         
Καλαμποκέλαιο (κ.σ.)         
Ηλιέλαιο             (κ.σ.)         
Σογέλαιο             (κ.σ)         
Άλλο λάδι         

 

 68



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

19.4  Πόσο συχνά καταναλώνετε για τα τηγανιτά μόνο, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τα παρακάτω είδη: 
 1 2-3 >3 <1 την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
Το μήνα Ποτέ ή 

σπάνια 
Λίπη και λάδια         
Βούτυρο ζωικό      (κ.σ)         
Φυτίνη                   (κ.σ)         
Μαργαρίνη            (κ.σ)         
Ελαιόλαδο             (κ.σ)         
Καλαμποκέλαιο    (κ.σ)         
Ηλιέλαιο               (κ.σ)         
Σογέλαιο               (κ.σ)         
Άλλο λάδι         

 
 

20. Πως χαρακτηρίζετε τη συνήθη  αναλογία μεταξύ λαχανικών και κρέατος ή ψαριού σε 
ένα ανάμεικτο φαγητό κατσαρόλας: 
 
 Δεν 

καταναλώνω
Περισσότερα 

λαχανικά/ πατάτες 
Ίδια 

Ποσότητα 
Λιγότερα 

λαχανικά/πατάτες 
Κρέας και λαχανικά     
Ψάρι και λαχανικά     
Κρέας και πατάτες      
Ψάρι και πατάτες     

 
21.Φρούτα/ ξηροί καρποί 

 

 

21.1 Πόσο συχνά καταναλώνετε κατά μέσο όρο τα παρακάτω ξηρά φρούτα και 
ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας; 
Ξηρά φρούτα Α Β Γ Δ την ημέρα την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνια 

Βερίκοκα         
Σταφίδες         

Δαμάσκηνα         
Σύκα         
Χουρμάδες         
Αμύγδαλα         
Φουντούκια         
Καρύδια         
Ηλιόσποροι         
Κολοκυθόσποροι         
Φιστίκια         
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21.2. Πόσο συχνά καταναλώνετε κατά μέσο όρο τα παρακάτω φρούτα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης σας; 
 
Φρέσκα 
Φρούτα 

Α Β Γ Δ την 
ημέρα 

την 
εβδομάδα 

το 
μήνα 

Ποτέ ή 
σπάνια 

Πορτοκάλια         
Μανταρίνια         
Μπανάνα         
Σταφύλια άσπρα 
½ φλιτζάνι ή 10 
ρώγες 

        

Σταφύλια μαύρα 
½ φλιτζάνι  
=10 ρώγες 

        

Μήλα         
Ροδάκινα/ 
νεκταρίνια 

        

Γκρέιπ- φρούτ          
Φράουλες 
½ φλιτζάνι 
=6 φράουλες 

        

Αχλάδια         
Καρπούζια         
Πεπόνια         
Δαμάσκηνα/ 
βανίλιες 

        

Μπουρνέλες         
Βερίκοκα         
Ανανάς         
Δέσπολα         
Κεράσια         
Σύκα         
Ακτινίδια         
Λωτοί         
Αβοκάντο         
Άλλα φρούτα         
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22. Πόσο συχνά καταναλώνετε κατά μέσο όρο τα παρακάτω γλυκά/ παγωτά/ 
κουλουράκια/  κέικ και άλλα σνακς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας; 
 Α Β Γ Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή 
σπάνι
α 

Παγωτό         
Γρανίτα    

 

     

Πάστες κ.α         
Κρέμα (γάλα/δημητριακά)         
Ζελέ         
Γλυκά κουταλιού         
Κέικ  με ελαιόλαδο         
Κέικ (βούτυρο/μαργαρίνη)         
Ντονατς         
Κουλουράκια σπιτικά με λάδι          
Κουλουράκια εμπορίου         
Κουλουράκια ή μπισκότα 
σπιτικά με βούτυρο 

        

Κρουασάν         
Μπακλαβά/κανταϊφι, 
γαλακτομπούρεκο 

        

Απλη σοκολάτα         
Σοκολάτα με ξηρούς καρπούς         
Άλλη σοκολάτα         
Γκοφρέτες         
Καραμέλες         
Τσιχλες με ζάχαρη         
Τσίχλες χωρίς ζάχαρη         
Πατάτες τσιπς         
Γαριδάκια         
Ποπ-κορν         

 
23. Υπάρχει κάποιο είδος που εσείς καταναλώνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
και δεν αναφέρθηκε  σε όλη τη προηγούμενη λίστα; 

 Ποσότητα Συχνότητα 
Είδη Α Β Γ Δ την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το μήνα Ποτέ ή σπάνια 

         
         

 
 
 
 
 
24. Πόσο συχνά παίρνετε γεύματα σε σουβλατζίδικο/ καντίνα/ fast food restaurants 

(είτε τα καταναλώνετε επι τόπου, είτε τα παίρνετε στο σπίτι,  delivery ); 
 

 συχνότητα 
Είδη την 

ημέρα 
την 

εβδομάδα 
το 

μήνα 
Ποτέ ή σπάνια 
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Τόπος που αγοράζετε     
Σουβλατζίδικο/κοτοπουλάδικο     
Καντίνα     
Fast food restaurants     
Πιτσαρία     
Άλλο     

 
 

25.Διαιτολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
 

Είδη τροφίμων Κατανάλωνα 
πριν την 
εγκυμοσύνη 
και τώρα 
σταμάτησα  

Δεν 
κατανάλωνα 
πριν και 
τώρα 
καταναλώνω 

Κατανάλωνα 
πριν την 
εγκυμοσύνη, 
και συνεχίζω  
το ίδιο 

Δεν 
κατα/λωνα 
πριν ,δεν 
κατα/λώνω 
και τώρα 

Τώρα 
κατα/λώνω 
περισσότερ
ο 

Τώρα 
καταναλώνω 
λιγότερο 

Γάλα-γαλ/μικά        
Ψωμί/ δημητριακά       

Μπισκότα/ 
κουλουράκια 

      

Βούτυρο       
Μαργαρίνη       
Ελαιόλαδο       
Άλλα λάδια       
Κρέας κόκκινο       
Πουλερικά       
Ψάρι       
Θαλασσινά       
Αυγά       
Λαχανικά       
Φρούτα       
Σοκολάτες       
Άλλα γλυκά       
Παγωτά       
Καφέ       
Τσάι       
Σοκολάτα ρόφημα       

Χυμοί       
συνέχεια       
Είδη τροφίμων Κατανάλωνα 

πριν την 
εγκυμοσύνη 
και τώρα 
σταμάτησα  

Δεν 
κατανάλωνα 
πριν και 
τώρα 
καταναλώνω 

Κατανάλωνα 
πριν την 
εγκυμοσύνη, 
και συνεχίζω  
το ίδιο 

Δεν 
κατα/λωνα 
πριν ,δεν 
κατα/λώνω 
και τώρα 

Τώρα 
κατα/λώνω 
περισσότερ
ο 

Τώρα 
καταναλώνω 
λιγότερο 

Αναψυκτικά  με 
ζάχαρη 

      

Αναψυκτικά χωρίς 
ζάχαρη  

      

Κρασί       
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Μπύρα       
 Άλλα 
Αλκοολούχα  

      

26.  Έχετε ναυτία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης     ΝΑΙ __      ΟΧΙ __ 
       Εάν  η απάντηση είναι ΝΑΙ συνεχίστε με τις παρακάτω ερωτήσεις 
 
26.1    Τρώτε λιγότερο από ότι τρώγατε πριν  ένεκα της ναυτίας  
        ΝΑΙ ___        ΟΧΙ ___ 
 
26.2 Τρώτε περισσότερο από ότι τρώγατε πριν  ένεκα της ναυτίας  
        ΝΑΙ ___          ΟΧΙ ___ 
 
26.3 Σε ποια περίοδο της εγκυμοσύνης νοιώθατε ναυτία; 
Από ποια εβδομάδα 
εγκυμοσύνης ξεκίνησε 

Ποια εβδομάδα 
εγκυμοσύνης σταμάτησε 

Ακόμη νοιώθω ναυτία 

   
 
27. Κάνετε εμετό κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης   ΝΑΙ __      ΟΧΙ  __ 
  Εάν  η απάντηση είναι ΝΑΙ συνεχίστε με τις παρακάτω ερωτήσεις 
 
27.1 Σε ποια περίοδο της εγκυμοσύνης κάνατε εμετό; 
Από ποια εβδομάδα 
εγκυμοσύνης ξεκίνησε 

Ποια εβδομάδα 
εγκυμοσύνης σταμάτησε 

Ακόμη κάνω εμετό 

   
 
28. Παίρνετε  συμπληρώματα διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; 
       ΝΑΙ  __          ΟΧΙ  ___ 
Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ ποια είναι αυτά και σε ποια ποσότητα 

 Φορές την εβδομάδα Πόσα τη φορά 
Κάψουλες / ταμπλέτες 7 6 5 4 3 2 1 <1 0 1 2 3 4+ 
Φυλλικό              
Μαγνήσιο              
Σίδηρος              
Ασβέστιο              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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  McNemar-Bowker Test Kappa 

  p Value Approx. Sig. 

Περιγραφή δίαιτας 0,261 0,821 <0.001 
 

Πίνακας 1. Περιγραφή δίαιτας εγκύων. 

Bιολογικά είδη τροφίμων 

Ψωμί και δημητριακά 

-   
Λαχανικά 

0,721 0,540 <0.001 
Φρούτα 

0,644 0,628 <0.001 
 

Πιστοποιημένα είδη τροφίμων 

Ψωμί και δημητριακά 

 -  
Λαχανικά 

0,368 0,573 <0.001 
Φρούτα 

0,513 0,473 <0.001 
 
 

Πίνακας 2. Κατανάλωση βιολογικών και πιστοποιημένων προϊόντων. 
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  ΨΩΜΙ/ΠΑΞΙΜΑΔΙ/ΚΡΑΚΕΡΣ 
Άσπρο ψωμί/ χωριάτικο για σάντουιτς ή τοστ 

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Α 6,4 9,5 12,3 16,2 0,686 0,055 0,795 0,795 0,653 0,879 
Β 0,3 0,4 2,4 2,4 0,980 0,322 0,990 0,990 0,983 0,994 
Γ 2,9 2,3 8,1 7,3 0,882 0,259 0,935 0,935 0,889 0,962 
Δ      -     

Μαύρο ψωμί (σίκαλης)/ ολικής άλεσης / πολύσπορο 
Α 6,3 5,2 13,2 12,8 0,921 0,107 0,959 0,959 0,930 0,976 
Β      -     
Γ      -     
Δ      -     

Πίνακας 3. Κατανάλωση σάντουιτς /τοστ & ψωμιού της εγκύου κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 
 
 

Ψωμί, παξιμάδι κρίθινο/σίκαλης/ολικής, φρυγανιές, κράκερ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 
 

  MEAN SD R 

P 
( t-

test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Άσπρο ψωμί/ 
χωριάτικο 15,5 16,3 25,7 21,9 0,620 0,770 0,760 0,760 0,592 0,859 
Μαύρο ψωμί 
(σίκαλης)/ ολικής 
άλεσης / 
πολύσπορο 4,7 3,9 12,2 11,1 0,808 0,403 0,891 0,891 0,816 0,936 
Παξιμάδι 
κρίθινο/ 
σίκαλης/ολικής           
Α 0,2 0,2 0,6 0,7 0,859 0,784 0,924 0,924 0,870 0,955 
Β 3,4 2,3 9,6 6,8 0,585 0,290 0,710 0,710 0,508 0,829 
Γ 8,3 6,4 26,4 19,9 0,268 0,611 0,410 0,410 -0,001 0,653 
Δ 1,7 1,9 7,8 8,2 0,857 0,784 0,923 0,923 0,869 0,954 
Παξιμάδι άσπρο - 
Φρυγανιές 
σικάλεως/κρίθινες/ 
ολικής αλέσεως 2,0 2,0 8,5 8,5 1,000 0,322 1,000 1,000 1,000 1,000 
Φρυγανιές άσπρες 

2,6 2,5 7,2 5,6 0,974 0,710 0,972 0,972 0,952 0,983 
 
Κράκερς / κριτσίνια 1,2 1,6 3,2 5,4 0,840 0,324 0,852 0,852 0,749 0,913 

 
 
 
Πίνακας 4.  Κατανάλωση που αφορά το ψωμί, το παξιμάδι ,τις φρυγανιές & τα 
κράκερ 
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Βούτυρο ή μαργαρίνη στα σάντουιτς ή τοστ ή ψωμί  

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Φρέσκο βούτυρο 

1,7 1,8 5,3 5,3 0,622 0,875 0,767 0,767 0,604 0,863
 Μαργαρίνη 0,6 0,7 3,7 3,7 0,058 0,949 0,110 0,110 -0,510 0,476
Μαργαρίνη από 
ελαιόλαδο      -     
Μαργαρίνη 
(εμπλουτισμένη, π.χ 
BECEL) 

1,4 1,2 7,1 5,6 0,980 0,322 0,976 0,976 0,958 0,986
Μαργαρίνη Light 

0,6 0,6 4,1 4,1 1,000 P<0,001 1 1 1 1
Άλλο           -         

 
 
Πίνακας 5. Κατανάλωση βουτύρου ή μαργαρίνης στο σάντουιτς ή στο τοστ από την 
έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
 
 

 

Τυρί 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Γραβιέρα 

4,8 4,4 10,1 8,5 0,700 0,664 0,816 0,816 0,687 0,891 
Κεφαλοτύρι 

2,5 2,1 8,5 4,9 0,472 0,726 0,581 0,581 0,288 0,753 
Τυρί κατσικίσιο 

0,2 0,4 1,5 1,9 0,796 0,322 0,875 0,875 0,788 0,927 
Edam, gouda (φέτες) 

4,8 6,2 6,9 9,0 0,714 0,099 0,817 0,817 0,690 0,892 
Κασέρι 

0,7 0,9 2,5 3,1 0,669 0,614 0,793 0,793 0,648 0,878 
Ροκφόρ 

     -     
Φέτα 

4,8 5,0 6,9 5,9 0,850 0,669 0,914 0,914 0,854 0,949 
Τυρί με λίγα λιπαρά 
(π.χ.MILNER) ( 
φέτες) 0,8 0,8 2,0 2,1 0,916 0,659 0,955 0,955 0,924 0,974 
Τυρί κρέμα για 
άλειμμα 0,1 0,2 0,7 0,7 0,921 0,322 0,958 0,958 0,929 0,975 
Ξυνόγαλο 

     -     
Άλλο τυρί 

           -         

 
 
 
Πίνακας  6. Κατανάλωση τυριού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
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Πίνακας 7. Κατανάλωση αλλαντικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Αλλαντικά 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Ζαμπόν (φέτες) 1,2 1,3 2,3 2,8 0,614 0,605 0,753 0,753 0,581 0,855 
Σαλάμι 0,3 0,4 1,1 1,2 0,822 0,280 0,898 0,898 0,827 0,940 
Λουκάνικα      -     
Γαλοπούλα 
καπνιστή ή 
βραστή 2,1 2,2 4,1 4,2 0,751 0,847 0,857 0,857 0,758 0,916 
Μπεϊκον      -     
Μορταδέλλα 0,2 0,3 0,9 1,4 0,609 0,322 0,709 0,709 0,506 0,829 
Άλλο           -         

 
Ψάρι, σάλτσες & λαχανικά που προσθέτουμε σε σάντουιτς ή τοστ  

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
ΨΑΡΙ  
Τόνος      -     

Σάλτσες και λαχανικά 

Μαγιονεζα ( κ.γ) 0,01 0,01 0,03 0,04 0,537 0,322 0,631 0,631 0,373 0,782 
Κετσαπ ( κ.γ) 0,01 0,02 0,06 0,14 -0,024 0,470 -0,035 -0,035 -0,756 0,391 
Μαρμελάδα  ( κ.γ) 0,04 0,03 0,11 0,09 0,800 0,424 0,885 0,885 0,804 0,932 
Μερέντα    ( κ.γ)      -     
Μέλι    ( κ.γ) 0,20 0,21 0,43 0,44 0,967 0,403 0,983 0,983 0,971 0,990 
Ταχίνι          ( κ.γ)      -     
Τυροσαλάτα  ( κ.γ)      -     
Ρώσσικη      ( κ.γ)      -     
Ντομάτα  7,6 6,8 21,7 21,2 0,826 0,656 0,905 0,905 0,838 0,944 
Μαρούλι      -     
Άλλο            -         

 
Πίνακας 8. Κατανάλωση ψαριού, σάλτσας & λαχανικών στο σάντουιτς ή στο τοστ 
από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
 

Πίνακας 9. Κατανάλωση αυγών  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Αυγά 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Βραστά 2,2 1,6 4,5 3,4 0,589 0,298 0,724 0,724 0,532 0,838 
Τηγανιτά 2,1 2,5 4,2 4,8 0,857 0,199 0,918 0,918 0,861 0,952 
Ομελέτα σκέτη 0,7 0,2 3,3 1,3 0,368 0,258 0,392 0,392 -0,031 0,642 
Ομελέτα με 
πατάτες 10,7 9,8 15,5 12,7 0,781 0,488 0,867 0,867 0,775 0,922 
Ομελέτα με 
λαχανικά 0,4 1,0 1,6 4,9 0,301 0,322 0,303 0,303 -0,183 0,589 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 

 

Δημητριακά πρωινού 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Κορν φλεικς 6,1 7,1 16,5 19,3 0,869 0,429 0,924 0,924 0,871 0,955 
Δημητριακά με ρύζι 
ή σιτάρι      -     
All-bran 2,1 3,7 10,9 15,9 0,696 0,278 0,787 0,787 0,639 0,875 
Δημητριακά με 
φρούτα 1,3 0,8 5,2 3,8 0,644 0,364 0,757 0,757 0,588 0,857 
ξηρούς καρπούς      -     
Δημητριακά με 
σοκολάτα      -     
Δημητριακά 
εμπλουτισμένα με 
βιταμίνες και 
μέταλλα      -     
Δημητριακά ολικής 
άλεσης 1,3 2,3 9,9 12,1 0,810 0,322 0,886 0,886 0,806 0,933 
Ζάχαρη  που εσείς 
προσθέτετε στα 
δημητριακά      -     
Μέλι   που εσείς 
προσθέτετε στα 
δημητριακά            -         

 
Πίνακας 10. Κατανάλωση δημητριακών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 11. Κατανάλωση γαλακτοκομικών από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 12.  Κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών από την έγκυο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 13. Κατανάλωση ροφημάτων από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 14. Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από την έγκυο πριν και κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 15. Συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων μαγειρεμένα στα κάρβουνα ή στο 
φούρνο από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 16. Κατανάλωση κρεατικών από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 
 
 
 

 98



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 17. Κατανάλωση ψαριού & θαλασσινών από την έγκυο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 18.  Κατανάλωση ζυμαρικών από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 19.  Κατανάλωση πρόσθετων στα ζυμαρικά, από την έγκυο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 20.  Κατανάλωση ζεστών γευμάτων με ρύζι, από την έγκυο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 21.  Κατανάλωση πρόσθετων στο ρύζι, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 
 

  
ΠΙΤΣΕΣ-ΠΙΤΕΣ 

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Πίτσα με 
τυρί και 
λαχανικά 0,8 0,8 3,6 5,7 -0,030 0,945 -0,056 -0,056 -0,793 0,378
Πίτσα με 
τυρί και 
αλλαντικά 2,8 3,0 8,9 9,4 0,839 0,786 0,912 0,912 0,850 0,948
Πίτσα με 
τυρί, 
αλλαντικά 
και 
λαχανικά 4,5 4,4 10,0 9,9 0,558 0,900 0,716 0,716 0,519 0,833
Άλλη 
πίτσα           
Πίτα με 
τυρί 8,8 9,8 16,4 22,2 0,667 0,641 0,778 0,778 0,624 0,869
Πίτα με 
λαχανικά 4,0 5,1 13,8 16,5 0,918 0,236 0,950 0,950 0,914 0,970
Πίτα με 
κρέας ή 
αλλαντικά      -     
Άλλη πίτα           -         

 
 
Στον πίνακα 22 παρουσιάζεται η κατανάλωση για πίτσες/πίτες, από την έγκυο κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
 
 
 

ΠΑΤΑΤΕΣ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Πατάτες 
(βραστές,φούρνου) 

31,6 33,6 27,9 26,8 0,732 0,496 0,845 0,845 0,720 0,914 
Πατάτες πουρέ) 

2,4 3,0 2,3 2,6 0,935 0,423 0,962 0,962 -0,482 0,999 
Πατάτες τηγανιτές 
φτιαγμένες στο 
σπίτι 

23,6 24,1 26,7 24,6 0,906 0,750 0,949 0,949 0,905 0,973 
Πατάτες τηγανιτές 
φταγμένες έξω από 
το σπίτι 2,1 1,4 3,0 2,0 1,000 0,500 0,960 0,960 -24,912 1,000 
Χόντρο, σιτάρι 
αλεσμένο (με λάδι 
ή γάλα)      -     
Ξυνόχοντρο ή 
τραχανά σούπα 19,7 10,8 23,3 10,0 0,199 0,356 0,252 0,252 -3,353 0,871 

 
 
Στον πίνακα 23 παρουσιάζεται η κατανάλωση που αφορά τις πατάτες & το χόντρο, 
από την έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 24.  Κατανάλωση λαχανικών, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 25. Κατανάλωση που αφορά τα όσπρια, από την έγκυο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.  
 
 
 

ΣΑΛΤΣΕΣ-ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha MEAN SD R 
Μαγιονέζα            
(κ.γ) 0,2 0,2 0,7 0,6 0,929 0,070 0,961 0,961 0,934 0,977 
Μουστάρδα          
(κ.γ) 0,1 0,0 0,9 0,0 -0,020 0,277 -0,003 -0,003 -0,702 0,409 
Ζωμό κρέατος   
(κύβος) 0,2 0,2 0,8 0,7 0,058 1,000 0,108 0,108 -0,514 0,474 
Ζωμό 
λαχανικών       
(κύβος) 0,3 0,3 1,3 1,2 0,977 0,253 0,987 0,987 0,978 0,992 
Διάφορες 
έτοιμες 
σάλτσες  σε 
πακέτο(εκτός 
ντομάτας) 
(κ.σ.)                         -     
Κέτσαπ                 
(κ.σ.) 0,1 0,3 0,3 1,4 0,144 0,193 0,129 0,129 -0,478 0,487 
Άλλη σάλτσα           
Ελιές πράσινες 2,3 1,8 5,5 4,4 0,723 0,329 0,827 0,827 0,706 0,898 
Ελιές μαύρες 3,1 3,1 6,9 6,0 0,975 0,910 0,983 0,983 0,971 0,990 

 
 
Πίνακας 26. Κατανάλωση που αφορά τις σάλτσες & τις γαρνιτούρες, από την έγκυο 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
Πίνακας 27.  Κατανάλωση λίπους στο φαγητό, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 28.  Κατανάλωση λίπους στη σαλάτα, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  

ΛΙΠΗ-ΣΑΛΑΤΑ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Ελαιόλαδο (κ.σ.) 

9,0 8,8 10,9 10,6 0,912 0,783 0,954 0,954 0,922 0,973 
Καλαμποκέλαιο 
(κ.σ.) 

     -     
Ηλιέλαιο (κ.σ.) 

0,0 0,0 0,3 0,1 1,000 0,322 0,490 0,490 0,134 0,699 
Σογέλαιο (κ.σ) 

     -     
Άλλο λάδι 

           -         

ΛΙΠΗ-ΦΑΓΗΤΟ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Βούτυρο ζωικό   
(κ.σ.)      -     
Φυτίνη (κ.σ.)             0,2 0,1 1,0 0,9 0,846 0,322 0,911 0,911 0,849 0,947 
Μαργαρίνη (κ.σ.)           -     
Ελαιόλαδο  (κ.σ.)      14,4 15,0 11,8 11,9 0,885 0,416 0,939 0,939 0,897 0,964 
Καλαμποκέλαιο     
(κ.σ.)      -     
Ηλιέλαιο (κ.σ.)          0,1 0,4 0,6 1,9 0,853 0,168 0,645 0,645 0,398 0,791 
Σογέλαιο (κ.σ.)               -     
Άλλο λάδι  (κ.σ.)                 -          
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 29.  Κατανάλωση λίπους στο τηγάνισμα, από την έγκυο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 30.  Συνήθη αναλογία κατανάλωσης τροφίμων, από την έγκυο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΦΡΟΥΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     
 

Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 
 

ΞΗΡΑ ΦΡΟΥΤΑ MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Βερίκοκα      -     
Σταφίδες 0,2 0,2 0,8 0,7 0,864 0,289 0,923 0,923 0,870 0,955 
Δαμάσκηνα 0,0     -     
Σύκα 0,2 0,2 1,3 1,3 0,990 0,322 0,995 0,995 0,991 0,997 
Χουρμάδες 0,0     -     
Αμύγδαλα 0,9 0,6 1,9 1,4 0,731 0,055 0,817 0,817 0,689 0,892 
Φουντούκια 0,3 0,3 1,1 1,2 0,746 0,864 0,854 0,854 0,752 0,914 
Καρύδια 0,9 0,8 1,7 1,4 0,620 0,578 0,758 0,758 0,590 0,858 
Ηλιόσποροι 0,9 0,8 1,6 1,6 0,753 0,644 0,859 0,859 0,761 0,917 
Κολοκυθόσποροι 0,1 0,0 0,3 0,2 0,932 0,182 0,950 0,950 0,915 0,971 
Φιστίκια 1,3 0,9 2,3 1,8 0,763 0,063 0,854 0,854 0,753 0,914 
           

  
 

 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     
 

Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 
 
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ  MEAN SD R 

P 
( t-test) 

Cronbach'
s Alpha Average 95%LL 95%UL 

Πορτοκάλια 62,3 42,6 83,9 38,5 0,820 0,012 0,767 0,767 0,604 0,863 
Μανταρίνια 58,6 46,0 80,7 44,9 0,744 0,096 0,775 0,775 0,618 0,867 
Μπανάνα 34,8 29,3 47,9 36,4 0,560 0,312 0,701 0,701 0,492 0,824 
Σταφύλια άσπρα(½ 
φλιτζάνι ή 10 
ρώγες=85g)      -     
Σταφύλια μαύρα ½ 
φλιτζάνι =10 ρώγες=85g      -     
Μήλα 49,8 56,8 64,1 71,9 0,795 0,232 0,882 0,882 0,800 0,931 
Ροδάκινα/νεκταρίνια      -     
Γκρέιπ- φρούτ      -     
Φράουλες ½ φλιτζάνι =6 
φράουλες=75g      -     
Αχλάδια 21,5 21,8 35,7 35,6 0,659 0,954 0,795 0,795 0,651 0,879 
Καρπούζια      -     
Πεπόνια      -     
Δαμάσκηνα/      -     
Βανίλιες      -     
Μπουρνέλες      -     
Βερίκοκα      -     
Ανανάς      -     
Δέσπολα      -     
Κεράσια      -     
Σύκα      -     
Ακτινίδια 7,9 9,9 29,0 30,3 0,951 0,110 0,974 0,974 0,956 0,985 
Λωτοί      -     
Αβοκάντο      -     
Ρόδι      -     
Άλλα φρούτα            -         

 
Πίνακας 21.  Κατανάλωση ξηρών καρπών και ξηρών/φρέσκων φρούτων, από την 
έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 

 

ΓΛΥΚΑ 
 FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2     

 
Μέση κατανάλωση 

(gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach's 

Alpha Average 95%LL 95%UL 
Παγωτό 0,2 2,0 0,9 14,2 0,541 0,322 0,128 0,128 -0,481 0,486 
Γρανίτα      -     
Πάστες κ.α 1,0 0,8 2,7 1,9 0,879 0,189 0,905 0,905 0,839 0,944 
Κρέμα(γάλα/δημητριακά)      -     
Ζελέ      -     
Γλυκά κουταλιού 0,0 0,1 0,0 0,4 0,101 0,221 0,048 0,048 -0,616 0,439 
Κέικ  με ελαιόλαδο 2,9 2,4 8,4 7,6 0,953 0,182 0,973 0,973 0,954 0,984 
Κέικ (βούτυρο/μαργαρίνη) 

4,8 4,9 12,0 11,6 0,880 0,863 0,936 0,936 0,891 0,962 
Ντονατς      -     
Κουλουράκια σπιτικά με 
λάδι 

1,1 0,6 3,3 2,3 0,430 0,190 0,577 0,577 0,282 0,751 
Κουλουράκια εμπορίου 0,5 0,4 1,9 1,9 0,993 0,322 0,997 0,997 0,994 0,998 
Κουλουράκια ή μπισκότα 
σπιτικά με βούτυρο 

1,8 2,9 7,1 9,5 0,718 0,202 0,816 0,816 0,688 0,892 
Κρουασάν 6,1 7,7 14,4 16,7 0,840 0,189 0,908 0,908 0,844 0,946 
Μπακλαβά/κανταϊφι, 
γαλακτομπούρεκο 

1,1 1,0 3,6 3,4 0,955 0,484 0,976 0,976 0,960 0,986 
Κρέπες      -     
Απλη σοκολάτα 3,8 4,3 7,4 7,4 0,923 0,236 0,960 0,960 0,932 0,976 
Σοκολάτα με ξηρούς 
καρπούς 

3,4 3,8 10,6 11,2 0,854 0,681 0,921 0,921 0,865 0,953 
Άλλη σοκολάτα 0,6 0,0 2,8 0,2 0,042 0,146 0,011 0,011 -0,678 0,418 
Γκοφρέτες 1,0 1,0 2,9 2,9 0,999 0,322 0,999 0,999 0,999 1,000 
Καραμέλες      -     
Τσιχλες με ζάχαρη 0,8 2,2 3,2 9,0 0,164 0,241 0,188 0,188 -0,379 0,521 
Τσίχλες χωρίς ζάχαρη 5,2 5,2 7,1 8,4 0,848 0,973 0,910 0,910 0,848 0,947 
Πατάτες τσιπς 1,6 1,5 3,7 3,8 0,962 0,542 0,980 0,980 0,967 0,988 
Γαριδάκια 0,9 0,7 2,1 2,2 0,784 0,348 0,878 0,878 0,793 0,928 
Ποπ-κορν 1,0 0,8 4,2 4,1 0,964 0,232 0,982 0,982 0,969 0,989 

 
 
Πίνακας 32. Κατανάλωση γλυκών, από την έγκυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση έτοιμων γευμάτων  

 
McNemar-Bowker 

Test Kappa 

ΤΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Asymp. Sig. (2-sided) Value
Approx. 

Sig. 
Σουβλατζίδικο/κοτοπουλάδικο 

0,187 0,714 P<0,01 
Καντίνα -   
Fast food restaurants 1,000 0,818 P<0,01 
Πιτσαρία 0,261 0,773 0,086 
Άλλο 0,317 0,793 0,201 

 
Πίνακας 33. Συχνότητα κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 34. Αλλαγές στην κατανάλωση τροφίμων από την έγκυο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σε σχέση με την κατανάλωση πριν την εγκυμοσύνη.  
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  FFQ1 FFQ2 FFQ1 FFQ2         

 Μέση κατανάλωση (gr/ημέρα)    intraclass correlation 

  MEAN SD R 
P 

( t-test) 
Cronbach'

s Alpha Average 95%LL 95%UL 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ           
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 4,8 3,8 7,4 6,4 0,811 0,103 0,890 0,890 0,813 0,935 
ΦΡΟΥΤΑ 234,8 206,5 199,3 137,0 0,717 0,130 0,802 0,802 0,664 0,883 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 279,1 276,9 206,4 193,9 0,885 0,862 0,938 0,938 0,895 0,963 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 224,0 211,3 115,6 90,6 0,723 0,236 0,825 0,825 0,703 0,897 
ΟΣΠΡΙΑ 49,4 52,2 40,9 44,0 0,832 0,230 0,907 0,907 0,865 0,936 
ΚΡΕΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 62,5 55,9 42,1 38,0 0,863 0,023 0,924 0,924 0,871 0,955 
ΨΑΡΙ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 24,6 22,7 24,1 24,0 0,861 0,268 0,925 0,925 0,873 0,956 
ΛΙΠΗ 26,2 26,1 16,6 14,1 0,789 0,928 0,875 0,875 0,820 0,914 
ΓΛΥΚΑ 19,7 20,9 19,5 23,2 0,852 0,446 0,913 0,913 0,852 0,949 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 8,0 8,0 23,0 22,9 0,995 0,998 0,997 0,997 0,995 0,998 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 
πριν 49,7 47,9 143,2 144,0 0,974 0,688 0,987 0,987 0,978 0,992 
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
ΠΟΤΑ / ΡΟΦΗΜΑΤΑ 204,4 182,2 196,2 165,8 0,777 0,059 0,868 0,868 0,808 0,909 
ΑΥΓΑ 16,0 15,1 16,7 16,0 0,825 0,354 0,904 0,904 0,860 0,934 

 
 
Πίνακας 35. Κατανάλωση των τροφίμων ανά ομάδα τροφίμων.  
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