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Ο
ι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (ΠΟΥ) ως ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας 

του προβλήματος είναι πολύ σημαντική η πρώιμη ανίχνευση η οποία απαιτεί εύχρηστα 

και εξειδικευμένα εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι το ερωτηματολόγιο AUDIT (Alcohol 

Use Disorders Identification Test). Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστί-

ας του ερωτηματολογίου AUDIT σε ελληνικό πληθυσμό. Η μετάφρασή του έγινε στα ελληνικά από 

το αγγλικό πρωτότυπο από δύο δίγλωσσους ψυχίατρους, όπως και η αντίστροφη μετάφρασή του. 

Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, ενώ συνολικό σκορ ≥11 αντιστοιχεί σε σοβαρή εξάρτηση - κατάχρηση. 

Χορηγήθηκε σε 218 άτομα, από τα οποία τα 109 πληρούσαν τα κριτήρια εξάρτησης από το αλκοόλ 

(κατά DSM-IV), ενώ άλλα 109 άτομα χρησιμοποιήθηκαν ως υγιείς μάρτυρες. Η αξιοπιστία εσωτερι-

κής συνάφειας (δείκτης Cronbach α) ήταν 0,80, τόσο για τους μάρτυρες, όσο και για τους ασθενείς. 

Οι μάρτυρες παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από τον αντίστοιχο των 

αλκοολικών. Η ευαισθησία του ερωτηματολογίου για επίπεδο απαντήσεων ≥8 ήταν 0,98 και η ειδι-

κότητά του για το ίδιο επίπεδο 0,94. Συμπερασματικά, το AUDIΤ παρουσιάζει αυξημένη εσωτερική 

συνάφεια και υψηλή εγκυρότητα, υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, 

γρήγορο, και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση ευαίσθη-

των πληθυσμών.
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Οι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ αναφέ-

ρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας 

το οποίο σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις αναλογεί 

στο 1,4% της συνολικής παγκόσμιας επιβάρυνσης από 

νοσήματα.1 Στις ΗΠΑ 8 εκατομμύρια άτομα πληρούν τα 

κριτήρια κατά DSM-IV για εξάρτηση από το αλκοόλ.2 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ αυξάνει το «ποσοστό θνη-

σιμότητας» έως και 50%, ανεξάρτητα από το επίπεδο 

κατανάλωσης οινοπνεύματος,3 ενώ ο επιπολασμός της 

εξάρτησης από το αλκοόλ κυμαίνεται από 1–5%, σύμ-

φωνα με τον ΠΟΥ για τις αναπτυσσόμενες και αναπτυγ-

μένες χώρες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.4,5

Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της εξάρτησης 

από το αλκοόλ είναι τόσο μεγάλο που αποτελεί μια 

σημαντική προτεραιότητα στα προγράμματα δημόσι-

ας υγείας.6 Συνολικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατά-

χρηση/εξάρτηση από το αλκοόλ κατέχει την 8η θέση 

στον πίνακα παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στο 

θάνατο (risk factor causes of death), με 2,3 εκατομμύ-

ρια θανάτους, που αντιστοιχούν στο 3,4% του συνό-

λου των θανάτων.7

Στην Ελλάδα, η επιδημιολογία της χρήσης του αλκο-

όλ παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με τον παραδοσι-

ακό τρόπο κατανάλωσης και, σύμφωνα με μελέτη του 

2004, η κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται στα 11,39 

λίτρα, καταλαμβάνοντας έτσι η χώρα τη 10η θέση με-

ταξύ 26 ευρωπαϊκών χωρών, με δείκτη επιβλαβούς 

χρήσης 28. Μελέτες επισημαίνουν ότι η κατανάλωση 

αλκοόλ στην Ελλάδα είναι μια πολύ διαδεδομένη συ-

νήθεια, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αφο-

ρά ένα στα δέκα άτομα, και σε άνδρες σε πενταπλάσιο 

αριθμό. Αυτού του τύπου η κατανάλωση αφορά, επί-

σης, στην ομάδα των νέων ενηλίκων 18–24 ετών, με 

υπερίσχυση πάλι των ανδρών σε αναλογία 1:59.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος και της 

συσχέτισής του με ένα ευρύ φάσμα ιατρικών, κοινωνι-

κών και ψυχολογικών προβλημάτων, είναι πολύ σημα-

ντική η πρώιμη ανίχνευση στην αρχική φάση της κα-

τάχρησης, η οποία απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία διά-

γνωσης όπως το Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT).10 

Σκοπός της μελέτης είναι η στάθμιση του ερωτη-

ματολογίου AUDIT σε ελληνικό πληθυσμό. Το AUDIT 

ανιχνεύει την κατάχρηση/εξάρτηση από το αλκοόλ 

και έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό ερευ-

νητικών μελετών, όπου χορηγείται ως διαγνωστικό 

και ερευνητικό εργαλείο.11,12 Το ερωτηματολόγιο αυ-

τό κατασκευάστηκε από μια ομάδα εργασίας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που επέλεξε 

ερωτήσεις, οι οποίες εντόπιζαν τα άτομα υψηλού κίν-

δυνου για κατάχρηση/εξάρτηση από το αλκοόλ, σε 

μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν έξι χώρες.13

Το ερωτηματολόγιο AUDIT περιλαμβάνει 10 ερω-

τήσεις, που βαθμολογούνται η κάθε μια από 0 έως 4. 

Από το σύνολο των 10 ερωτήσεων, τρεις αφορούν στη 

χρήση του αλκοόλ, τέσσερις στην εξάρτηση και τρεις 

στα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση του 

αλκοόλ. Συνολική βαθμολογία ≥8 αποτελεί ένδειξη 

για πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ, ενώ βαθμολογία 

μεγαλύτερη του 15 υποδηλώνει εξάρτηση, σύμφωνα 

με τις οδηγίες των κατασκευαστών του.10,13

Η μετάφραση του AUDIT έγινε στα ελληνικά από το 

αγγλικό πρωτότυπο, από δύο δίγλωσσους ψυχίατρους 

καθώς και αντίστροφη μετάφραση. 

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 109 άτομα, 75 

άνδρες και 34 γυναίκες, οι όποιοι πληρούσαν τα κριτή-

ρια εξάρτησης από το αλκοόλ σύμφωνα με τα διαγνω-

στικά κριτήρια του DSM-IV, και οι όποιοι προσήλθαν 

σε ειδικές μονάδες απεξάρτησης, ζητώντας βοήθεια. Η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιή-

θηκε στις μονάδες αυτές, υπό την εποπτεία κατάλληλα 

εκπαιδευμένου προσωπικού. Η μέση ημερήσια κατα-

νάλωση οινοπνεύματος των εξαρτημένων αλκοολικών 

ήταν 250 g κατά το τελευταίο εξάμηνο, και ο χρόνος κα-

τάχρησης ήταν μεγαλύτερος ή ίσος των 5 ετών.

To ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε, επίσης, σε ομάδα 

υγιών μαρτύρων (109 άτομα, 53 άνδρες και 56 γυναί-

κες) που δεν παρουσίαζαν διαπιστωμένη σωματική 

ή ψυχική νόσο, και δεν πληρούσαν τα κριτήρια του 

DSM-IV για εξάρτηση από το αλκοόλ. Το δείγμα των 

μαρτύρων προήλθε από ιατρικό και νοσηλευτικό προ-

σωπικό, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και εργατο-

τεχνικό προσωπικό. Το συνολικό δείγμα της μελέτης 

ανήλθε σε 218 άτομα (128 άνδρες και 90 γυναίκες). 

Καταγράφηκαν, τέλος, το φύλο, η ηλικία και η οικο-

γενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων. 

Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 40,71 

(±11,34) έτη, ενώ, ως προς την οικογενειακή κατάστα-

ση, το 39,1% ήταν άγαμοι, το 44,6% έγγαμοι και το 

14,7% διαζευγμένοι. 
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Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας (δείκτης 

Cronbach α) ήταν 0,78 για τους μάρτυρες και 0,79 για 

τους ασθενείς (πίνακας 1). Η αφαίρεση της πρώτης 

ερώτησης θα μπορούσε να αυξήσει τον δείκτη α, η 

αύξηση όμως είναι μικρή και δεν κρίθηκε αναγκαία 

(πίνακας 1). 

Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν στατιστική διαφο-

ρά ως προς την ηλικία (t test p>0,05, πίνακας 2).

Οι μάρτυρες παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερο 

μέσο όρο βαθμολογίας στο ερωτηματολόγιο (3,79 

±3,60) συγκριτικά με τους αλκοολικούς (26,69±8,39)

(t-test p<0,001, πίνακας 2). Η ομάδα ελέγχου παρουσί-

ασε χαμηλότερους μέσους όρους και στις δέκα ερω-

τήσεις της κλίμακας AUDIT (πίνακας 3). 

Ο υπολογισμός της ευαισθησίας του ερωτημα-

τολογίου για επίπεδο απαντήσεων ≥8 ήταν 0,98 

(107/109) και η ειδικότητά του για το ίδιο επίπεδο 

0,94 (101/109). 

Στους μάρτυρες, οι άνδρες παρουσίασαν υψηλότε-

ρο μέσο όρο (t test p<0,01) στην κλίμακα, έναντι των 

γυναικών (5,02±4,10 vs 2,64±2,62, πίνακας 4), κάτι που 

δεν διαπιστώνεται στην υποομάδα των αλκοολικών 

(26,36±8,57 νs 27,41±8,06, πίνακας 5). 

Η ηλικία παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με το 

συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου μόνο στον 

 1. AUDIT  (Cronbach a)

 N=109  N=109

AUDIT/ Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item 
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item 
Deleted

 1.  ; 0,344 0,8096 0,1844 0,8052

 2.  -
;

0,4342 0,7664 0,5902 0,7698

 3.   6 
;

0,5118 0,7562 0,5832 0,7705

 4.  

;

0,5841 0,753 0,6739 0,7565

 5.  

;

0,4719 0,7657 0,5771 0,768

 6.  , , -

;

0,5993 0,7605 0,4724 0,7835

 7.  , ,

;

0,5536 0,7583 0,5076 0,7771

 8.  , -

;

0,7058 0,7509 0,5588 0,7709

 9.  
;

0,3985 0,7739 0,2828 0,807

10. ,

;

0,5245 0,7543 0,3183 0,7974

Reliability Coefficient (N=10) Alpha=0,7828 Alpha=0,7989
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 2.  AUDIT 
( )

Mean 39,66 3,79

N 109 109

SD 12,80 3,60

Mean 41,75 26,68

N 109 109

SD 9,61 8,39

Mean 40,71 15,24

N 218 218

SD 11,34 13,15

 3.  AUDIT 
( )

N Mean SD

AUDIT 1 109 3,59 0,78

109 2,24 1,08

AUDIT 2 109 2,90 1,22

109 0,32 0,55

AUDIT 3 109 3,22 1,22

109 0,36 0,64

AUDIT 4 109 3,02 1,44

109 0,11 0,47

AUDIT 5 109 2,19 1,55

109 7,33 -02 0,42

AUDIT 6 109 1,85 1,75

109 6,42 -02 0,34

AUDIT 7 109 2,94 1,48

109 0,12 0,43

AUDIT 8 109 2,27 1,45

109 8,25 -02 0,36

AUDIT 9 109 1,45 1,63

109 0,23 0,75

AUDIT 10 109 3,21 1,26

109 0,16 0,72

 4.  AUDIT -
 ( )

Mean N SD

5,018* 53 4,10

2,642* 56 2,61

 3,798 109 3,60

*Students t-test p<0,01 

πληθυσμό των αλκοολικών (person’s p<0,05, r=–221). 

Η οικογενειακή κατάσταση δε φάνηκε να διαφορο-

ποιεί τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, τόσο 

στους μάρτυρες, όσο και στους αλκοολικούς (ANOVA 

P>0,05). 

Το AUDIΤ παρουσιάζει αυξημένη τιμή εσωτερικής 

συνάφειας και υψηλή εγκυρότητα σε σχέση με τα 

κλινικά κριτήρια, καθώς και υψηλή ευαισθησία και 

εξειδίκευση. Ανιχνεύει το 97% των ασθενών και δε 

διαπιστώνεται διαφοροποίηση των βαθμολογικών 

ορίων του ερωτηματολογίου ανάλογα με το φύλο. Οι 

υψηλότερες βαθμολογίες στον ανδρικό πληθυσμό 

των υγιών μαρτύρων μπορούν, πιθανά, να αποδο-

θούν σε κοινωνικές  παραμέτρους, που δεν υπεισέρ-

χονται στην παρούσα μελέτη. Οι εξαρτημένοι από το 

αλκοόλ ασθενείς, ακριβώς λόγω της συνθετότητας 

του προβλήματος, έχουν πολυεπίπεδες ανάγκες, οι 

οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων αντιμετώπισης και αποθεραπείας.10 Ο 

σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στον άξονα 

πρόληψης-ενημέρωσης, αναγνώρισης -διάγνωσης, 

θεραπείας και συνεχιζόμενης παρακολούθησης.13–14 

Η πρόληψη των επιπλοκών της κατάχρησης/εξάρ-

τησης αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πάνω 

στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η αντιμετώπιση 

του συγκαλυμμένου αλκοολισμού, γεγονός που προ-

ϋποθέτει την πρώιμη αναγνώριση και ανίχνευση του 

προβλήματος. Στον άξονα αυτό, το AUDIT είναι ένα 

πολύτιμο, εύχρηστο, γρήγορο, και αξιόπιστο εργαλείο 

που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση των ευάλω-

των πληθυσμών αλλά και των ασθενών με σοβαρά 

προβλήματα συννοσηρότητας ψυχικών διαταραχών 

και εξάρτησης.15–17

 5.  AUDIT -
 ( )

Mean N SD

 26,36*  75 8,56

 27,41*  34 8,00

 26,68 109 8,39

*Students t-test p>0,05
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Η χρήση του AUDIT μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπου λό-

γω της προέχουσας συχνά θέσης της μείζονος ψυχικής 

διαταραχής, η κατάχρηση και εξάρτηση από το αλκο-

όλ συχνά υποανιχνεύεται.15 Η πρώιμη ανίχνευση της 

συννοσηρότητας σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση. 

Είναι πολλοί οι ασθενείς που παρουσιάζονται στα ΤΕΠ 

με προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας σχετιζό-

μενα με το αλκοόλ, αλλά οι περισσότεροι εξαυτών δεν 

ταυτοποιούνται.18 Η χρήση του ερωτηματολογίου μπο-

ρεί να βοηθήσει σημαντικά στην επιτάχυνση της ανί-

χνευσης αλκοολισμού σε ασθενείς που προσέρχονται 

σε Γενικά Νοσοκομεία19 και στην έγκαιρη παραπομπή 

τους σε μονάδες απεξάρτησης, δεδομένου ότι η καθυ-

στερημένη ανίχνευση της συννοσηρότητας οδηγεί σε 

φτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα τόσο όσο αφορά 

στο ίδιο το πρόβλημα του αλκοολισμού όσο και στις 

συνακόλουθες σωματικές νόσους.20

Επίσης, είναι τεκμηριωμένη η άποψη ότι υπάρχει αυ-

ξημένη συννοσηρότητα της εξάρτησης από το αλκοόλ 

με τις ψυχωτικές, τις αγχώδεις και τις διαταραχές της διά-

θεσης, όπως και με τις διαταραχές προσωπικότητας.21 

Για τους λόγους αυτούς, το AUDIT χρησιμοποιείται ευ-

ρύτατα παγκοσμίως, τόσο στην πρωτογενή πρόληψη, 

όσο και σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς για την πρώι-

μη ανίχνευση διαταραχών χρήσης αλκοόλ.22–25

Η κατάχρηση-εξάρτηση από το αλκοόλ, εκτός από 

μείζον επιδημιολογικό πρόβλημα, είναι και ένα πρό-

βλημα το οποίο συνδέεται μ’ ένα ευρύ φάσμα ιατρι-

κών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Η 

πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση των διαταραχών 

χρήσης-κατάχρησης-εξάρτησης από το αλκοόλ είναι 

ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη θεραπεία 

των επιπλοκών που συνεπάγεται η παθολογική κα-

τανάλωση αλκοόλ. Η χρήση ερωτηματολογίων, ειδι-

κών στην ανίχνευση συγκαλυμμένων μορφών κατά-

χρησης-εξάρτησης από το αλκοόλ, όπως το AUDIT, 

μπορεί να αποδεχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Η στάθμιση 

του ερωτηματολογίου αυτού σε ελληνικό πληθυσμό 

προσφέρει ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο στα 

προγράμματα πρόληψης και πρώιμης ανίχνευσης της 

εξάρτησης από το αλκοόλ.

Reliability and validity of the Greek 
version of the Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT)

G.I. Moussas,1 G. Dadouti,2 A. Douzenis,3 E. Poulis,2 A. Tselebis,1 

D. Bratis,1 Ch. Christodoulou,3 E. Lykouras3

1Psychiatric Department, Sotiria General Hospital of Athens, Athens 
2Athens Psychiatric Hospital, Alcohol Detoxification and Short Term Treatment Unit, Athens, Greece
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Problems associated with alcohol abuse are recognised by the World Health Organization as a ma-

jor health issue. Because of the size and severity of the problem, early detection is very important. 

This requires easy to use and specific tools. One of these is the Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT). AUDIT was translated and back-translated from its original language by two English-

speaking psychiatrists. The tool contains 10 questions. A score ≥11 is an indication of serious 

abuse/dependence. In the study, 218 subjects took part: 128 were males and 90 females. From the 

218 individuals, 109 fulfilled the criteria for alcohol dependence according to the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV), and presented requesting admission; 
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109 subjects were healthy controls. Internal reliability (Cronbach a) was 0.80 for the controls and 

0.80 for the alcohol dependent individuals. Controls had significantly lower average scores when 

compared to the alcoholics. The questionnaire’s sensitivity for scores >8 was 0.98 and its specific-

ity was 0.94 for the same score. Ιn conclusion, the Greek version of AUDIT has increased internal 

reliability and validity and is easy to use and can be very useful in detection alcohol problems in 

sensitive populations.
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16. Dervaux A, Bayle FJ, Laqueille X et al. Validity of the CAGE 
questionnaire in schizophrenic patients with alcohol abuse and 
dependence. Schizophrenia Res 2006, 81:151–155

17. Bowden-Jones O, Iqbal MZ, Tyrer P et al. Prevalence of per-
sonality disorder in alcohol and drug services and associated 
comorbidity. Addiction 2004, 99:1306–1314

18. Foster J, Heather N. Brief interventions for alcohol problems in 
hospital settings. Nurs Times 2005, 101:38–41

19. Moussas GI, Dialina M, Karkanias A et al. Comorbidity of alco-
holism in outpatients with psychiatric disorders in the emer-
gency psychiatric department. Encephalos 2009, 46:147–151

20. Monras M, Mondon S, Ortega L et al. Alcoholism in the general 
hospital: 4 years mortality and hospitalization. Med Clin (Barc) 
2005, 125:441–447

21. Brady KT, Verduin ML, Tolliver BK. Treatment of patients comor-
bid for addiction and other psychiatrc disorders. Curr Psychiatry 
Rep 2007, 9:374–380

22. Gache P, Michaud P, Laundry U et al. The Alcohol Use 
Identification Test (AUDIT) as a screening tool for excessive 
drinking in primary care: reliability and validity of a french ver-
sion. Alcohol Clin Exp Res 2005, 29:2001–2007

23. Gomez Arnaiz A, Conde Martela A, Alberto Aquiar Bautista J et 
al. Diagnostic usefulness of Alcohol Use Disorders Identification 
Test (AUDIT) for detecting hazardous alcohol consumption in 
primary care settings. Med Clin (Barc) 2001, 116:136–137

24. Conde Martel A, Gomez Arnaiz A, Aquiar Bautista JA et al. 
Diagnostic usefulness of the questionnaire “Alcohol Use 
Disorders Identification Test” (AUDIT) to detect conditions 
associated with alcohol in hospitalized patients. An Med Int 
2000, 17:576–581

25. Conigrave KM, Saunders JB, Reznik RB. Predictive capacity 
of the AUDIT questionnaire for alcohol-related harm. Addiction
1995, 90:1479–1485

 1.  World Health Organization. The World Health Report. Geneva, 
Switzerland: World Health Organization, 2003

 2.  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. 4th ed. Text Revision. Washington, 
DC, American Psychiatric Association, 2000

 3.  Dawson DA. Alcohol consumption, alcohol dependence, and 
all-cause mortality. Epidemiology and prevention. Alcohol Clin 
Exp Res 2000, 24:72–81

 4.  Grant BF, Hanson DS, Stinson FS et al. Prevalence, correlates 
and disability of personality disorder in the United States: results 
from the national epidemiologic survey on alcohol and related 
conditions. J Clin Psychiatry 2004, 65:948–58

 5.  World Health Organization. Global status report on alcohol 2004. 
Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2004

 6.  Dawson DA, Grand BF, Stinson FS et al. Estimating the effect of 
help-seeking on achieving recovery from alcohol dependence. 
Addiction 2006, 101:824–834

 7.  World Health Organization. Global Health Risks. Mortality and 
burden of diseases attributable to selected major risks. Geneva, 
Switzerland, 2009

 8.  Rehm J, Room R, Brink Van den W et al. Alcohol use disorders 
in EU countries and Norway: an overview of the epidemiology. 
Eur Neuropsychopharmacol 2005, 15:377–388

 9.  Kitsos G, Kontogeorgiou K, Bafi I et al. Alcoholic beverages: 
Use and addiction. Ann Report Drugs Alcoh 2005, EKTEPN, 
EPIPSY, 2006

10. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF et al. Development of 
the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO 
collaborative project on early detection of persons with harmful 
alcohol consumption – II. Addiction 1993, 88:791–804

11. Mueller SE, Degen B, Petitjean S et al. Gender differences in 
interpersonal problems of alcohol – depended patients and 
healthy controls. Int J Environ Res Public Hlth 2009, 6:3010–
3022

12. Ryder N, Cullen W, Barry J et al. Prevalence of problem alco-
hol use among patients attending primary care for methadone 
treatment. BMC Fam Pract 2009, 11:10–42

13. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB et al. AUDIT–the 
Alcohol Use Disorder Identification Test: guidelines for use 
in primary health care. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization, Department of Mental Health and Substance 
Abuse, 2001

14. Garnick DW, Horgan CM, Chalk M. Performance measures 
for alcohol and other drug services. Alcohol Res Hlth 2006, 
29:19–26

15. Kessler RC, Crum RM, Warner LA et al. Lifetime co-occurrence 
of DSM-III-R alcohol abuse and dependence with other psychi-
atric disorders in the National Comorbidity Survey. Arch Gen 
Psychiatry 1997, 54:313–321

Αλληλογραφία: Γ.Ι. Μουσσάς, Διευθυντής Ψυχίατρος, Ψυχιατρικός 

Τομέας, Γενικό Νο σοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτη-

ρία», Λεωφ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα

e-mail: gmpsuoa@gmail.com

Τηλ: 210-77 63 108, 210-77 63 470, Fax: 210-77 09 424


