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Υπόβαθρο 

Η τήρηση και εφαρµογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών από τους Γενικούς 

Ιατρούς παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις. Παράγοντες που εµποδίζουν  την 

εφαρµογή τους έχουν αναγνωριστεί και µελετηθεί εκτενώς µα τα συµπεράσµατα 

ποιοτικών ερευνών είναι διάσπαρτα και η σύνθεση τους είναι αναγκαία προκειµένου 

να  ερµηνευθούν οι βαθύτερες αιτίες του φαινοµένου. 

Σκοπός 

Η ανεύρεση και σύνθεση ποιοτικών ερευνών που εξετάζουν τους παράγοντες που 

περιορίζουν τη συµµόρφωση των Γενικών Ιατρών προς τις κλινικές κατευθυντήριες 

οδηγίες και την εφαρµογή τους στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

Σχεδιασµός Μελέτης 

Συστηµατική Ανασκόπηση και µετά-σύνθεση ποιοτικών ερευνών. 

Μέθοδος 

Έγινε ηλεκτρονική αναζήτηση σε επιλεγµένες βιβλιογραφικές βάσεις (MEDLINE, 

EMBASE, HMIC,WEB OF SCIENCE) και δικτυακούς τόπους που αποτέλεσαν τις 

πηγές των δεδοµένων της µελέτης. Η επιλογή των µελετών έγινε στη βάση 

προεπιλεγµένων κριτηρίων από τον ερευνητή. Ακολούθησε κριτική αποτίµηση της 

ποιότητας των ερευνών και η εξαγωγή των ευρηµάτων τους σε περιγραφικές 

θεµατικές. Τέλος έγινε σύνθεση των ευρηµάτων  για την διατύπωση τελικών 

συµπερασµάτων. 
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Αποτελέσµατα 

Υπάρχει µια ποικιλία παραγόντων που εµποδίζουν την εφαρµογή των κλινικών 

οδηγιών που δεν σχετίζεται µε τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

Γενικών Ιατρών. Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων επί των οδηγιών , ο 

σκεπτικισµός ως προς την εφαρµοσιµότητα τους και οι ιδιαιτερότητες του ασθενούς 

ήταν οι σηµαντικότερες αιτίες µη συµµόρφωσης µε τις συστάσεις. Ακόµη η έλλειψη 

χρόνου και η έλλειψη πόρων του υγειονοµικού συστήµατος πολλές φορές µπορεί να 

εµποδίσει την υιοθέτηση των οδηγιών στην καθηµερινή πρακτική της Οικογενειακής 

Ιατρικής. 

Συµπεράσµατα 

Η συµµόρφωση µε τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες δείχνει να επηρεάζεται άµεσα 

από το επίπεδο γνώσης των Γενικών Ιατρών  και από τη σχέση τους µε τον ασθενή. 

Επίσης το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει σε ένα µεγάλο και σηµαντικό βαθµό τη 

διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Απαιτείται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή  

ολοκληρωµένων πολιτικών κλινικής διακυβέρνησης και κλινικού ελέγχου που θα 

λαµβάνει υπόψη την περίπλοκη φύση της αποστολής του Γενικού Ιατρού και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 
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Abstract 

 
Title:  Barriers to clinical guidelines adherence in General Practice: 

  A systematic review and meta-synthesis of qualitative studies 

By:  Dimitrios A. Skempes, B.Sc. PT  

Supervisor: Christos Lionis, Associate Professor, Department of Social & Family 

Medicine, School of Medicine, University of Crete 

Date:  March 2009 

 
 

Background 

General Practitioners’ adherence to practice guidelines is variable. Barriers to 

guideline implementation have been identified and extensively studied but the 

results of qualitative research remain spread. Synthesis and in depth analysis of the 

published results is necessary to interpret the causes of this phenomenon. 

Aim 

To identify and synthesize qualitative research on barriers to adherence of clinical 

practice guidelines by Family Physicians  and their implementation in Primary 

Health Care. 

Design of the Study 

Systematic Review, meta synthesis of qualitative studies. 

Methods 

Electronic searches have been conducted in selected bibliographic databases 

(MEDLINE, EMBASE, HMIC, WEB OF SCIENCE) which were used as data sources. 

Identified studies were screened for inclusion according to selection criteria set by 

the reviewer. Critical appraisal of the methodological quality of the studies identified 

was then followed by data extraction carried out by the reviewer. The data were 

classified in descriptive themes. Finally analysis and meta- synthesis of the data 

collected lead to the final conclusions. 

Results 

There is a variety of barriers to guidelines adherence not primarily related to socio-

demographic factors of General Practitioners. Lack of skill and knowledge on 

guidelines, scepticism of their feasibility and patient’s special characteristics were the 

most important causes for non-compliance with the recommendations. Lack of time 



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

4 

and resources within the healthcare system can prevent implementation of clinical 

guidelines in daily practice of Family Medicine. 

 

Conclusion 

Compliance with clinical guidelines is directly affected by Physicians’ level of 

knowledge and their relationship with patients. 

The external environment can influence the process of clinical decision making in an 

extent degree. Planning and implementation of integrated policies for clinical 

governance and clinical audit is needed taking into account the complex nature of 

General Practitioner’s task and needs within Primary Healthcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: clinical practice guidelines, general practice, guideline adherence,   

qualitative studies, systematic review, meta-synthesis 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1. Τεκµηριωµένη Φροντίδα Υγείας – Γενικά Στοιχεία-Ορισµοί 
 
 
Την  τελευταία δεκαετία οι κλινικοί διαχειριστές αλλά και όσοι έχουν επιφορτιστεί µε 

την ευθύνη λήψης σηµαντικών αποφάσεων στον υγειονοµικό τοµέα βρίσκονται 

αντιµέτωποι µε µια νέα πραγµατικότητα. Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός των χώρων 

του δυτικού πολιτισµού  σε συνδυασµό µε τις  δηµογραφικές αλλαγές έχουν θέσει τις 

βάσεις για µια σταδιακή αλλά βέβαιη αλλαγή του επιδηµιολογικού και νοσολογικού  

προφίλ. 

 

Επιπρόσθετα οι ευρύτερες κοινωνικό-οικονοµικές διεργασίες µε τον τρόπο και τον 

ρυθµό  που συντελούνται, η έκρηξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας αλλά και οι 

αυξηµένες προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών υγείας  αλληλεπιδρούν µε τα 

Συστήµατα  Υγείας  επιβάλλοντας την αναθεώρηση των εγκατεστηµένων κλινικών 

πρακτικών στην κατεύθυνση µιας προσέγγισης που θέτει στο επίκεντρο τόσο την 

ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα των θεραπειών και την ικανοποίηση του 

ασθενούς  αλλά επιπλέον επιτάσσει την παροχή της υγειονοµικής φροντίδας µέσα σε 

οικονοµικώς  λελογισµένα πλαίσια. 

 

Τα νέα αυτά δεδοµένα συντελέσαν σηµαντικά στη δηµιουργία µιας νέας φιλοσοφίας,  

µιας νέας τάσης στην άσκηση της ιατρικής που στις µέρες µας είναι γνωστή ως 

«Ιατρική Βασισµένη σε Ενδείξεις» ή «Αποδεικτική Ιατρική» (Evidence Based 

Medicine). Η  ερευνητική και πολιτική αυτή τάση πρόεκυψε επίσης ως απάντηση  

στην υπερπαραγωγή και υπερδιάθεση της ιατρικής πληροφορίας  υπογραµµίζοντας 

την αναγκαιότητα της αξιολόγησης και κριτικής αποτίµησης της ποιότητας των 

κλινικών και άλλων επιστηµονικών  ευρηµάτων που δηµοσιεύονται συνεχώς.   
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Οι Sackett και Rosenberg όρισαν πρώτοι την Ιατρική Βασισµένη σε Ενδείξεις (ΙΒΕ) ως  

«Την ικανότητα της ανεύρεσης, κριτικής αποτίµησης της εγκυρότητας και 

χρησιµότητας και ενσωµάτωσης των τεκµηρίων στην καθηµερινή κλινική πρακτική» 

(Sackett & Rosenberg 1995). 

 

Την ίδια χρονιά  ο McKibbon και συνεργάτες από το πανεπιστήµιο McMaster του 

Καναδά ερµηνεύουν την βασισµένη σε ενδείξεις ιατρική «ως µια προσέγγιση στην 

φροντίδα υγείας που προωθεί την συλλογή, την ερµηνεία και την ενσωµάτωση των 

έγκυρων , σηµαντικών και εφαρµόσιµων ενδείξεων που έχουν προκύψει από τις 

αναφορές των ασθενών, τις παρατηρήσεις των κλινικών και την έρευνα. Οι 

καλύτερες διαθέσιµες ενδείξεις , τροποποιηµένες σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και 

τις προτιµήσεις του ασθενούς , εφαρµόζονται για να βελτιώσουν την ποιότητα των 

κλινικών αποφάσεων» (McKibbon et al., 1995). 

 

Η νέα αυτή πρακτική δέχτηκε αρχικώς µεγάλη κριτική ως µια επικίνδυνη 

καινοτοµία που σκοπό είχε να περιορίσει την επιστηµονική ελευθερία των ιατρών 

και να υπηρετήσει όσους επιδίωκαν να ελαχιστοποιήσουν το οικονοµικό κόστος της 

φροντίδας υγείας. Ο Sackett και συνεργάτες επανατοποθετούνται δίνοντας ένα 

πληρέστερο ορισµό της ΙΒΕ ως «την συνειδητή, δηµόσια και συνετή χρησιµοποίηση 

των καλυτέρων σύγχρονων ερευνητικών δεδοµένων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για την φροντίδα υγείας του ατόµου» (Sackett et al., 1996). 

 

Ένας παραπλήσιος ορισµός της τάσης αυτής επιχειρείται ένα χρόνο αργότερα από 

τον Gray σύµφωνα µε τον οποίο «Η βασισµένη σε τεκµήρια κλινική πρακτική είναι  
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µια προσέγγιση στη διαδικασία  λήψης αποφάσεων στην οποία οι κλινικοί 

χρησιµοποιούν τα καλύτερα διαθέσιµα τεκµήρια , σε συνεννόηση µε τον ασθενή, 

προκειµένου να αποφασίσουν την καλύτερη επιλογή που ταιριάζει καλύτερα σε 

αυτόν». (Gray 1997). Η κύρια διαφορά στους τελευταίους δυο ορισµούς έγκειται στην 

αναφορά του ασθενούς ο οποίος διαδραµατίζει κύριο ρόλο στην διαδικασία λήψης 

της κλινικής απόφασης αφού ιατρός και ασθενής καλούνται να συναποφασίσουν την 

βέλτιστη θεραπευτική επιλογή. Επίσης γίνεται διάκριση µεταξύ του όρου «ιατρικής» 

και «κλινικής πρακτικής» µε τον τελευταίο  να θεωρείται πιο εξειδικευµένος της 

άσκησης της ιατρικής ως γενικής εννοίας. 

 

Μια από τις πληρέστερες βιβλιογραφικές βάσεις βιοϊατρικής πληροφορίας, η 

MEDLINE, εισήγαγε τον όρο «practice guidelines» ως όρο ευρυτηριασµού το 1993 

ορίζοντας ως κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες «τις κατευθύνσεις ή δηλώσεις 

παρόντων ή µελλοντικών κανόνων πολιτικής που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους 

επαγγελµατίες υγείας στη λήψη αποφάσεων για τη φροντίδα των ασθενών που 

σχετίζεται µε τη διάγνωση , τη θεραπεία ή άλλες κλινικές καταστάσεις. Οι οδηγίες 

αναπτύσσονται από κυβερνητικούς οργανισµούς, ινστιτούτα , επαγγελµατικές 

ενώσεις, κυβερνητικά συµβούλια ή από επιτροπές ειδικών. Οι οδηγίες αποτελούν τη 

βάση αξιολόγησης όλων των παραµέτρων της φροντίδας υγείας και της παροχής της. 

(MEDLINE, Medical Subject Headings). 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο επιστηµονικός διάλογος που διεξήχθη µε 

επίκεντρο την βασισµένη σε ενδείξεις ιατρική αποτέλεσε το έναυσµα για την 

καθιέρωση της τάσης αυτής σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών που στόχο έχουν την   

φροντίδα, την θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς µε  
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αποτέλεσµα σήµερα να συναντούµε τον όρο «βασισµένη σε ενδείξεις φροντίδα 

υγείας» (evidence based healthcare) o οποίος σύµφωνα µε το Κέντρο Βασισµένης σε 

Ενδείξεις Ιατρικής του Πανεπιστήµιου της Οξφόρδης «εκτείνεται στην εφαρµογή των 

αρχών της βασισµένης σε ενδείξεις ιατρικής σε όλα τα επαγγέλµατα που σχετίζονται 

µε την φροντίδα υγείας, συµπεριλαµβάνοντας επίσης τη διοίκηση και διαχείριση» 

(Centre for Evidence Based Medicine Glossary). 
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 1.2 Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 

 

Θεµελιωτής της αντίληψης της τεκµηρίωσης των ιατρικών παρεµβάσεων θεωρείται ο 

καθηγητής Archie Cochrane σύµφωνα µε τον οποίο όλες οι ιατρικές παρεµβάσεις 

πρέπει να υποβάλλονται σε  αυστηρές και µεθοδολογικά καθορισµένες διαδικασίες 

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας τους, µε τη χρήση των κατάλληλων ερευνών. 

Οι εναλλακτικές παρεµβάσεις εν συνεχεία συγκρίνονται ως προς τα αποτελέσµατα 

τους για να επιλεγούν οι καλύτερες (Cochrane 1972). Τα δεδοµένα που προκύπτουν 

από τις παραπάνω αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας των 

παρεµβάσεων  χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία των  πρότυπων - κλινικών 

κατευθυντήριων οδηγιών.  

 

Ως κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής ορίζονται οι ««δηλώσεις που 

αναπτύσσονται µε συστηµατικό τρόπο προκειµένου να βοηθήσουν κλινικούς  

επαγγελµατίες και ασθενείς στην λήψη αποφάσεων για την κατάλληλη φροντίδα 

υγείας υπό συγκεκριµένες κλινικές συνθήκες» (Field & Lohr 1992). Την τελευταία 

εικοσαετία οι οδηγίες ορθής κλινικής πρακτικής αποτελούν ένα δηµοφιλές εργαλείο 

για τη σύνθεση των αξιόπιστων και έγκυρων ιατρικών και κλινικών πληροφοριών 

που στόχο έχουν να αλλάξουν τα λανθασµένα πρότυπα άσκησης του κλινικού έργου 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της παρεχοµένης φροντίδας υγείας. 

 

Το ευρύτατο ενδιαφέρον για τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξαπλώνεται συνεχώς 

τόσο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική, την Αυστραλία αλλά και την Αφρική 

προέρχεται από τις κοινές προκλήσεις των Υγειονοµικών Συστηµάτων: αύξηση της 

ζήτησης των υπηρεσιών υγείας, αύξηση των δαπανών, ακριβή ιατρική τεχνολογία 

και ένας πληθυσµός που γηράσκει ~ ακόµη οι αποκλίσεις  στην παροχή υπηρεσιών  
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από τους προµηθευτές (και ανά γεωγραφική περιφέρεια) και η υπόθεση ότι κάποιες 

από αυτές οφείλονται στην παροχή ακατάλληλης φροντίδας , καθώς και η επιθυµία 

των επαγγελµατιών υγείας να παράσχουν –και των ασθενών να λάβουν- την 

καλύτερη δυνατή φροντίδα. (Woolf et al., 1999). 

 

Οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες παράγονται από Εθνικούς Οργανισµούς , 

Ανεξάρτητους Επιστηµονικούς Φορείς, Επιστηµονικές Εταιρίες η ακόµη και 

µεµονωµένα άτοµα που είναι ειδικοί στο πεδίο της κλινικής τους ενασχόλησης. Η 

µορφή τους ποικίλλει και µπορεί να είναι διαθέσιµες σε έντυπη η ηλεκτρονική 

µορφή. Μπορούν σήµερα εύκολα να εντοπιστούν στο διαδίκτυο είτε καταχωρηµένες 

σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων όπως η Healthstar, η Medline, η CINHAL κά 

είτε στους δικτυακούς τόπους των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την 

παράγωγη, τη συλλογή και ταξινόµηση τους. Στη Βρετάνια το Εθνικό Ινστιτούτο 

Κλινικής Αριστείας (National Institute of Health and Clinical Excellence) 

δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας το 1999  και αποτελεί 

ένα πρότυπο ανεξάρτητο οργανισµό παραγωγής και ταξινόµησης  κατευθυντηρίων 

οδηγιών. Στη Σκωτία επίσης το ∆ιακολλεγιακό ∆ίκτυο Οδηγιών (Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network) που προϋπήρχε του αντίστοιχου Βρετανικού 

(1993) λειτουργεί περίπου µε τον ίδιο τρόπο ενώ στην Γερµανία ο Οργανισµός για 

την Ποιότητα στην Ιατρική (Agency for Quality in Medicine) είναι καθολικά 

υπεύθυνος για την εφαρµογή πολιτικών βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας. 

 

Παρόµοιες δοµές έχουν αναπτυχτεί στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου συγκεκριµένα το 

Εθνικό Ίδρυµα ∆ιευθέτησης Κλινικών Οδηγιών (National Guidelines Clearinghouse)  
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που έχει ως αποστολή την παραγωγή , αξιολόγηση, επικαιροποίηση, ταξινόµηση και  

διάθεση στο κοινό των κλινικών οδηγιών  αποτελεί µέρος του Οργανισµού για την 

Ποιότητα και την Έρευνα στη Φροντίδα Υγείας ενώ στον Καναδά η Συµβουλευτική 

Επιτροπή για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines Advisory Committee) 

λειτουργεί ως µη κυβερνητικός συνασπισµός µε το Πανεπιστήµιο του  Οντάριο 

παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. 

 

Στη Σουηδία οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες παράγονται κυρίως από το 

Σουηδικό Συµβούλιο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας στη Φροντίδα Υγείας ( Swedish 

Council on Technology Assessment in Healthcare) που αποτελεί διεθνή 

συµβουλευτικό οργανισµό ενώ στη Γάλλια ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης και 

Αξιολόγησης της Υγείας ( Agence Nationale de l’Accreditation et d’Évaluation en 

Santé) έχει παράξει περισσότερες από 100 κλινικές οδηγίες και 140 διαδικαστικές 

συστάσεις. Οι οδηγίες διαχέονται µέσω δικτύων στους Γενικούς Ιατρούς και η 

αποτελεσµατικότητα τους αξιολογείται µε τοπικούς ελέγχους (local audits). Τέλος 

στην  Αυστραλία το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας Ιατρικής και Υγείας (National 

Health & Medical Research Council) αποτελεί καθετή δοµή του Υπουργείου Υγείας 

και είναι υπεύθυνο για όλα τα ζητήµατα που άπτονται της έρευνας και της 

εφαρµογής των ευρηµάτων  της στις υπηρεσίες υγείας. 

 

Η παραγωγή όµως µιας ενότητας κατευθυντηρίων οδηγιών για ένα συγκεκριµένο 

πρόβληµα δεν αποτελεί την εγγύηση της εφαρµογής τους στη κλινική πράξη. Από 

την ανεύρεση των οδηγιών , την εκτίµηση της καταλληλότητας τους, την αξιολόγηση 

των συστάσεων που προτείνονται έως και την υιοθέτηση και τελική εφαρµογή τους  

παρουσιάζονται επιµέρους προκλήσεις τις οποίες οι κλινικοί διαχειριστές αλλά και οι 

οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας καλούνται να ανταπεξέλθουν. 
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Γενικότερα πριν την  παραγωγή συστάσεων θα πρέπει να έχουν τεθεί προτεραιότητες  

που αφορούν στο κλινικό αντικείµενο το οποίο διαπραγµατεύονται και το επίπεδο 

διάχυσης τους (εθνικό ή τοπικό) καθώς έτσι διασφαλίζεται ως ένα βαθµό ο ρεαλισµός 

µιας προγραµµατικής επιλογής.  Κριτήρια προτεραιότητας για την επιλογή του  

θέµατος των οδηγιών αποτελούν συνήθως η αποφευκτή θνησιµότητα και 

νοσηρότητα, η ακατάλληλη διακύµανση στην απόδοση του κλινικού έργου και οι 

δαπάνες των υπηρεσιών υγείας. (Feder et al., 1999). 

 

Σε ότι αφορά στην διαδικασία παραγωγής των κανόνων και συστάσεων ορθής 

κλινικής πρακτικής έχουν αναπτυχτεί διάφορες µέθοδοι  η περιγραφή των οποίων 

δεν εµπίπτει στο σκοπό  της παρούσας εργασίας. 

 

Η αποτίµηση της ποιότητας των κλινικών συστάσεων αποτελεί ένα ζήτηµα 

κεφαλαιώδους σηµασίας καθώς η άκριτη υιοθέτηση αµφιβόλου εγκυρότητας οδηγιών 

µπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσµατικές παρεµβάσεις, να βλάψει τους ασθενείς η 

να σπαταλήσει αναγκαίους πόρους του συστήµατος υγείας (Woolf, Grol, Hutchinson, 

Eccles, & Grimshaw 1999). Ένα έγκυρο εργαλείο αποτίµησης της µεθοδολογικής 

ποιότητας των κλινικών κατευθυντηρίων οδηγιών αποτελεί το AGREE (Appraisal of 

Guidelines for Research and Evaluation) το οποίο έχει µεταφραστεί σε αρκετές 

γλώσσες και προσαρµοστεί καταλλήλως ενώ το ∆ιακολλεγιακό ∆ίκτυο Κλινικών 

Οδηγιών έχει θέσει στη διάθεση του κοινού ένα ακόµη εργαλείο αξιολόγησης των 

κατευθυντήριων οδηγιών.  Η  χρήσης  τέτοιων εργαλείων επιβάλλεται κυρίως στις 

οδηγίες που παράγονται από τις επιστηµονικές εταιρίες καθώς εκφράζεται ανησυχία 

για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία τους (Grilli et al., 2000). 
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Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι δεν αρκεί η παράθεση ενός επαρκούς 

σώµατος τεκµηρίων για ένα κλινικό ζήτηµα για να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της 

έρευνας και της καθηµερινής κλινικής πρακτικής. Αν οι κλινικές κατευθυντήριες 

οδηγίες δεν είναι εφαρµόσιµες και συµβατές µε τις υπάρχουσες αξίες και νόρµες, δεν 

είναι εύκολες να τις ακολουθήσει κανείς ή  απαιτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες τότε  

απαιτείται ο σχεδιασµός ειδικών στρατηγικών προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

εφαρµογή τους και η συνακόλουθη επιθυµητή αλλαγή στην καθηµερινή κλινική 

πρακτική (Burgers et al., 2003). 
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1.3 Η εφαρµογή των κλινικών οδηγιών στην Π.Φ.Υ: Αναφορές στη ∆ιεθνή 

Βιβλιογραφία 

 

Η υιοθέτηση και εφαρµογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν 

αναπτυχτεί µε επιστηµονικά αυστηρά κριτήρια µπορούν να βελτιώσουν την κλινική 

πρακτική αν και το µέγεθος αυτής της βελτίωσης ποικίλλει. (Grimshaw & Russell 

1993). Αποδέκτες αυτής της βελτίωσης αλλά και των γενικότερων πλεονεκτηµάτων 

των οδηγιών είναι τόσο οι ασθενείς και οι επαγγελµατίες υγείας όσο και τα 

Συστήµατα Υγείας.  

 

Ειδικότερα για τους ασθενείς οι εφαρµογή των βασισµένων σε ενδείξεις κλινικών 

συστάσεων βελτιώνει τα αποτελέσµατα στην υγεία τους, την ποιότητα ζωής και 

µειώνει την νοσηρότητα και θνησιµότητα ενώ ακόµη µπορεί να βελτιώσει τη συνοχή 

(consistency) της φροντίδας. Η ενηµέρωση που λαµβάνουν οι ασθενείς µπορεί επίσης 

να τους δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις πολιτικές υγείας στην κατεύθυνση 

ανάπτυξης νέων κλινικών και προληπτικών υπηρεσιών για αυτούς που τις έχουν 

ανάγκη προάγοντας έτσι τη διανεµητική δικαιοσύνη του Συστήµατος Υγείας (Woolf, 

Grol, Hutchinson, Eccles, & Grimshaw 1999). 

 

Επιπρόσθετα  η χρήση των οδηγιών αυτών µπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση 

των χρηστών των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, 

τριτοβάθµια). Πιο αναλυτικά οι Gross και συνεργάτες εξέτασαν τη σχέση µεταξύ της 

τήρησης των κατευθυντηρίων οδηγιών και της ικανοποίησης από τη παρεχοµένη 

φροντίδα  διαβητικών ασθενών στην Π.Φ.Υ και βρήκαν ότι 99 από τους 135 ασθενείς 

δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι µε το επαγγελµατικό επίπεδο του Γενικού Ιατρού και 

την στάση που επέδειξε στο πρόβληµα  τους ανεξάρτητα από τα κοινωνικό- 
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δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εθνικότητα) και τη 

φαρµακολογική τους θεραπεία (ινσουλίνη ή άλλο) επιβεβαιώνοντας τη θετική 

συσχέτιση µεταξύ της ικανοποίησης των ασθενών και του βαθµού εφαρµογής των 

κλινικών οδηγιών (Gross et al., 2003). 

 

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Reker και συνεργάτες σύµφωνα µε τους 

οποίους η διαδικασία και οι δοµές της παροχής φροντίδας όπως αυτές προβλέπονται 

από τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς µε Αγγειακό Εγκεφαλικό 

Επεισόδιο εµφάνισαν σηµαντική και θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση των 

ασθενών ανεξάρτητα από την λειτουργική κατάσταση του ασθενούς µετά το πέρας 

της φροντίδας (Reker et al., 2002). 

 

Τέλος οι Pieper και συνεργάτες σε µια συγχρονική επιδηµιολογική µελέτη εξετάζουν 

τις παραµέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα της θεραπείας , την ποιότητα ζωής 

και την ικανοποίηση των ασθενών µε φλεγµονώδεις παθήσεις του εντέρου σε όλα τα 

επίπεδα της περίθαλψης διαπιστώνοντας ότι η εφαρµογή των κλινικών 

κατευθυντήριων οδηγιών υπήρξε πληµµελής οδηγώντας έτσι περισσότερους από τους 

µισούς ασθενείς να αναφέρουν περιορισµούς στην ποιότητα ζωής (αν και ελάµβαναν 

θεραπεία) ενώ το 35% χαρακτήρισε τη θεραπεία αυτή µέτρια έως κακή (Pieper et al., 

2009). 

 

Αλλά και οι Γενικοί Ιατροί ωφελούνται από τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες 

καθώς είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επιστηµονικά τεκµηριωµένες θεραπευτικές και 

προληπτικές παρεµβάσεις που προτείνονται ως ασφαλείς και αποτελεσµατικές ενώ 

επίσης υποστηρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες τους που στοχεύουν στην 

βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας υγείας.  
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Παρά τα πολλαπλά οφέλη των κλινικών οδηγιών η υιοθέτηση και η εφαρµογή τους 

δείχνει να είναι πληµµελής καθώς διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την 

ενσωµάτωση τους στην καθηµερινή κλινική πρακτική. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν 

να σχετίζονται µε τους ασθενείς, τους Γενικούς Ιατρούς , τις ίδιες τις κλινικές οδηγίες 

η το εξωτερικό και οργανωτικό περιβάλλον (Cabana et al., 1999). 

 

Ποσοτικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ευρώπη και εξετάζουν την τήρηση των 

κλινικών κατευθυντήριων  οδηγιών από τους Γενικούς Ιατρούς επιβεβαιώνουν τόσο 

την πληµµελή εφαρµογή τους όσο και την ύπαρξη ποικίλλων παραγόντων που 

σχετίζονται µε τους ίδιους και ευθύνονται για την περιορισµένη υιοθέτηση των 

συστάσεων. 

 

Συγκεκριµένα ο Fullen και συνεργάτες εξέτασαν την συµµόρφωση των Γενικών 

Ιατρών στην Ιρλανδία µε τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την διαχείριση 

της Οσφυαλγίας παρακολουθώντας 54 ασθενείς για 3 µήνες. Η εκτίµηση της 

συµµόρφωσης υπολογίστηκε από την συνταγογράφηση, την παραποµπή για 

περαιτέρω διερεύνηση και την θεραπεία. Οι µελετητές διαπίστωσαν ότι η διαχείριση 

της οξείας οσφυαλγίας από τους Γενικούς Ιατρούς δεν ήταν σύµφωνη µε τις 

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες σε ότι αφορούσε στην παραποµπή σε ειδικό 

ιατρό και τη θεραπεία και συνιστούν περαιτέρω εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών και 

αναδιοργάνωση του συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προκειµένου να 

βελτιωθεί η  υγεία των ασθενών και να περιοριστεί το κόστος φροντίδας (Fullen et al., 

2007). 
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Σε µια παρόµοια προοπτική µελέτη που διεξήχθη στην Ισπανία 24 Ιατροί στο 

∆ηµόσιο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας διαχειρίστηκαν 105 ασθενείς µε 

οξεία οσφυαλγία. Οι ερευνητές εκτίµησαν την συµµόρφωση των ιατρών µε τις  

κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες του Βρετανικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών για την  

και του Οργανισµού για την Έρευνα και την Πολιτική Υγείας των ΗΠΑ 

διαπιστώνοντας σηµαντική απόκλιση από αυτές µε αποτέλεσµα την έκθεση των 

ασθενών στις αρνητικές συνέπειες των περιττών διαγνωστικών ελέγχων και 

θεραπειών (Gonzalez et al., 2003) 

 

Εκτός όµως της οσφυαλγίας που αποτελεί µια συνήθη αιτία επίσκεψης των ασθενών 

στον Γενικό Iατρό Ιταλοί ερευνητές µελέτησαν την τήρηση των κατευθυντήριων 

οδηγιών  του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας  για την υπέρταση σε 228 ασθενείς 

διαπιστώνοντας ότι η αρχική κλινική αξιολόγηση των Γενικών Ιατρών απείχε 

σηµαντικά από τις κλινικές συστάσεις και οι αποφάσεις λαµβάνονταν µε γνώµονα τα 

όρια τιµών της αρτηριακής πίεσης και όχι µετά από εκτίµηση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου όπως προβλέπεται (Cuspidi 2002). 

 

Αντίθετα αποτελέσµατα παρουσιάζει µεγαλύτερη µελέτη (1640 ασθενείς) που 

διεξήχθη στην Ολλανδία ο Schers και συνεργάτες που εξέτασαν τη διαχείριση της 

οσφυαλγίας από 57 Γενικούς Ιατρούς σε 30 Κέντρα Πρωτοβάθµιας Υγείας 

διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση τους σε µεγάλο βαθµό µε τις κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες του Ολλανδικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών. Το ποσοστό 

που δεν συµµορφώθηκε µε τις οδηγίες ανέφερε ως αιτία τις προτιµήσεις των ασθενών 

(Schers et al., 2000). 
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Ακόµη σε πρόσφατη µελέτη τους Έλληνες ερευνητές εξέτασαν αναδροµικά την 

θεραπεία που έλαβαν 1101 ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιµια ή 

υπέρταση σε 4 Κέντρα Υγείας της Κύπρου. Οι Zachariadou και συνεργάτες 

διαπιστώνουν µη ευνοϊκό έλεγχο και υπό-θεραπεία των ασθενών µε καρδιαγγειακό  

κίνδυνο σε σύγκριση µε τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες συνιστώντας την  

εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών για την τήρηση και εφαρµογή των κλινικών 

οδηγιών ως µια παράµετρο που αξίζει να συζητηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω. 

(Zachariadou et al., 2008) 

 

Προκειµένου να διερευνηθούν τα αίτια της πληµµελούς εφαρµογής των κλινικών 

οδηγιών και να αποκαλυφθούν τα πιθανά εµπόδια στην ενσωµάτωση και χρήση τους 

στην καθηµερινή κλινική πρακτική έχουν διεξαχθεί αρκετές ποιοτικές µελέτες που 

επιχειρούν επίσης να εξετάσουν τις στάσεις των Γενικών Ιατρών απέναντι στις 

κλινικές συστάσεις και την Βασισµένη σε Ενδείξεις Ιατρική. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την στάσεις των Γενικών Ιατρών στις οδηγίες 

εντοπίζονται στο µικρό-επίπεδο  (αυτόνοµη κλινική πρακτική του Γενικού Ιατρού ), 

στο µέσο- επίπεδο που αφόρα στον οργανισµό παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης και στο µάκρο-επίπεδο που αφορά στην πολιτική υγείας που ασκείται 

και στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα (Hannes et al., 2005). 

 

 Οι Tomlin και συνεργάτες καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα 

κατηγοριοποιώντας τους ανασταλτικούς παράγοντες εφαρµογής της βασισµένης σε 

ενδείξεις ιατρικής σε 3 κατηγορίες : κλινικοί παράγοντες, παράγοντες που 

σχετίζονται µε τον ασθενή και παράγοντες που οφείλονται στους πόρους του  
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Υγειονοµικού Συστήµατος που περιλαµβάνουν ειδικότερα τις επιθυµίες του 

ασθενούς, την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων από πλευράς 

του Γενικού Ιατρού , την έλλειψη πόρων του υγειονοµικού οργανισµού αλλά και τον 

ανθρώπινο παράγοντα που οδηγεί σε αµέλειες (Tomlin, Humphrey, & Rogers 1999). 

 

Σε µια ακόµη µελέτη Βρετανοί ερευνητές επιχείρησαν να εξετάσουν την εφαρµογή  

των κλινικών συστάσεων του Βρετανικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών για την 

Οσφυαλγία µέσω συνεντεύξεων σε 707 προϊσταµένους κλινικής διακυβέρνησης και 

336 υπευθύνους κλινικού ελεγχου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η µη συµµόρφωση των Γενικών Ιατρών µε τις κατευθύνσεις της 

επαγγελµατικής τους ένωσης σχετίζεται περισσότερο µε την οργανωτική δοµή και τις 

ατέλειες του συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας στη Βρετανία παρά µε τις 

ενστάσεις των ίδιων των ιατρών στις βασισµένες σε ενδείξεις συστάσεις των 

κατευθυντήριων οδηγιών  (Langworthy, Clow, & Breen 2005). 
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1.4 Ανάδειξη της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της µελέτης  

 

Παρά τα διαπιστωµένα οφέλη των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών τόσο για τους 

ασθενείς όσο για τους Γενικούς Ιατρούς αλλά και τα Υγειονοµικά Συστήµατα η 

πληµµελής και προβληµατική εφαρµογή τους αποτελεί πραγµατικότητα και 

εξετάζεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο τόσο µε τη χρήση ποσοτικών αλλά και 

ποιοτικών µεθόδων. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών ποικίλλουν και οι 

παράµετροι που αναλύονται διαφέρουν µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η 

εξαγωγή συµπερασµάτων για τις στάσεις και τις απόψεις των Γενικών Ιατρών για τις 

κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.  

 

Τα Υγειονοµικά Συστήµατα διεθνώς διαφέρουν σηµαντικά µε αποτέλεσµα οι 

περιοριστικοί παράγοντες για την ενσωµάτωση των οδηγιών να µην είναι ίδιοι και 

παρόντες στους διαφορετικούς υπό εξέταση οργανισµούς παροχής πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας (Cabana et al., 1999). 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται σηµαντικός αριθµός µελετών σχετικά µε την 

τήρηση των κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής που διαφέρουν όµως σηµαντικά 

µεταξύ τους καθιστώντας τη γενικευσιµότητα των αποτελεσµάτων αδύνατη. 

Ελάχιστες µελέτες έχουν επιχειρήσει να ανασκοπήσουν συστηµατικά , να συλλέξουν 

και να ταξινοµήσουν τις διάσπαρτες έρευνες στο πεδίο αυτό  (Carlsen, Glenton, & 

Pope 2007). Τέτοιες µελέτες ανασκόπησης κρίνονται απαραίτητες διότι θα 

επιτρέψουν µια πιο συµπερασµατική προσέγγιση για την ερµηνεία του φαινόµενου 

της µη συµµόρφωσης των Γενικών Ιατρών µε τις κλινικές κατευθυντήριες συστάσεις, 

θα οµαδοποιήσουν τους ανασταλτικούς παράγοντες εφαρµογής της βασισµένης σε  
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ενδείξεις φροντίδας υγείας και θα αναδείξουν τις αδυναµίες των κύριων 

πρωταγωνιστών του συστήµατος ( ιατροί , ασθενείς, οργανισµοί υπηρεσιών υγείας). 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες µεταβολές που επισυµβαίνουν στο χώρο της 

άσκησης του κλινικού έργου αλλά και τους συνεχείς µετασχηµατισµούς των 

Υγειονοµικών Συστηµάτων τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας θα µπορούσαν 

να συνεκτιµηθούν µε αυτά άλλων µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί και να 

συµβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση του φαινοµένου, στην αποκάλυψη νέων 

αθέατων πτυχών  και ακολούθως στη διαµόρφωση αναγκαίων και αποτελεσµατικών 

στρατηγικών ενσωµάτωσης των  επιστηµονικών ενδείξεων και κλινικών οδηγιών 

στην καθηµερινή πρακτική της Γενικής Ιατρικής. 
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1.5 Ερευνητικά Ερωτήµατα – Σκοπός και στόχοι της µελέτης 

 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης ήταν: 

i. Σε ποιο βαθµό εφαρµόζονται οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες στην 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας µε βάση τις µαρτυρίες των Γενικών Ιατρών? 

ii. Ποιοι παράγοντες και µε ποιο τρόπο επηρεάζουν/περιορίζουν την εφαρµογή 

τους από τους Γενικούς Ιατρούς? 

iii. Ποιες είναι οι απόψεις των Γενικών Ιατρών για τους Κανόνες Ορθής Κλινικής 

Πρακτικής? 

 

Σκοπός της µελέτης είναι να συνοψίσει τα συµπεράσµατα των πρόσφατα 

δηµοσιευµένων ποιοτικών ερευνών προκειµένου να συµβάλλει στην πληρέστερη  

ανάδειξη και βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων και αιτιών που περιορίζουν την 

εφαρµογή των κανόνων ορθής και τεκµηριωµένης κλινικής πρακτικής στην Π.Φ.Υ 

και ειδικότερα στη Γενική Ιατρική και να επιχειρήσει να ερµηνεύσει τις στάσεις των 

κλινικών απέναντι στην βασιζόµενη σε ενδείξεις ιατρική. 

 

Ανάµεσα στους αντικειµενικούς στόχους της µελέτης περιλαµβάνονται: 

i. Η σύνθεση των ευρηµάτων που αφορούν στα κριτήρια επιλογής εφαρµογής 

των κλινικών κατευθυντηρίων οδηγιών 

ii. Η  περιγραφική θεµατική ανάλυση και σύνθεση των παραγόντων που 

επηρεάζουν η περιορίζουν την εφαρµογή των κλινικών οδηγιών από τους 

Γενικούς Ιατρούς στην ΠΦΥ 

iii. Η  περιγραφική θεµατική ανάλυση και σύνθεση των συµπερασµάτων σχετικά 

µε τις απόψεις και τις στάσεις των γενικών ιατρών απέναντι στις κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες. 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Τύπος µελέτης- Πηγές ∆εδοµένων 

 

Σχεδιάστηκε µια συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (systematic review)   

που έλαβε χώρα το διάστηµα Φεβρουάριος - Ιούλιος 2008 και περιελάµβανε 

αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις και επιλεγµένους δικτυακούς 

τόπους. Συγκεκριµένα αναζητήθηκαν δεδοµένα στις βάσεις MEDLINE, EMBASE, 

WEB OF SCIENCE και HMIC λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του 

επιστηµονικού περιεχοµένου καθεµιάς αλλά και την απαραίτητη  

Αλληλοσυµπληρωµατικότητα των βάσεων. (Πίνακας 1). Ακόµη έγινε δια χειρός 

ηλεκτρονική αναζήτηση σε 2 επιλεγµένα επιστηµονικά περιοδικά καθώς επίσης 

κατεβλήθησαν προσπάθειες για να αποκαλυφθούν µη δηµοσιευµένα δεδοµένα 

(γκρίζα βιβλιογραφία) ή µελέτες που δεν είναι καταχωρηµένες σε ηλεκτρονικές 

βάσεις. Επίσης η τεχνική σάρωσης των αναφορών των επιλεγµένων µελετών 

(snowballing) χρησιµοποιήθηκε ως µια µέθοδος ικανή να οδηγήσει στην αποκάλυψη 

χρησίµων δεδοµένων. Τέλος τα ονόµατα των συγγραφέων των αντιπροσωπευτικών 

άρθρων που είχαν ήδη ανακτηθεί  εισήχθησαν ως όροι ευρετηριασµού (search terms) 

στη βάση Web of Knowledge  µε στόχο τον εντοπισµό άλλων χρήσιµων µελετών. 

Ακόµη αναζητήθηκαν σχετικές πληροφορίες µέσα από επιλεγµένους δικτυακούς 

τόπους σχετικούς µε το θέµα αλλά και µε την επιστράτευση εξελιγµένων µηχανών 

µετά-αναζήτησης (meta-search engines). 

Η µεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στις κατευθυντήριες 

συστάσεις της Οµάδας Συστηµατικών Ανασκοπήσεων του Μπερκλεϊ (Berkeley 

Systematic Reviews Group) ενώ αξιοποιήθηκε επισης το µεθοδολογικό πλαίσιο του 

Pai (Pai et al.,  2004). 
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2.2 Στρατηγική αναζήτησης δεδοµένων 

 

Για τον αποτελεσµατικό εντοπισµό των δεδοµένων της µελέτης εκπονήθηκε 

πρωτόκολλο αναζήτησης (review protocol) ξεχωριστά για κάθε βάση δεδοµένων 

(Πινακες 2,3,4 και 5)  και αναπτύχτηκαν στρατηγικές ανεύρεσης των µελετών στις 

ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες υποδείξεις 

για την ευαισθησία και την ειδικότητα των στρατηγικών (Walters, Wilczynski, & 

Haynes 2006;Wong, Wilczynski, & Haynes 2004). 

Έγινε αναζήτηση στις εξής βιβλιογραφικές βάσεις: 

 

• MEDLINE (1995-2008)  

Η στρατηγική κατέληξε σε 204 περιλήψεις άρθρων µετά την εφαρµογή φίλτρων 

περιορισµού στην γλώσσα της δηµοσίευσης (Αγγλική ) και τη χρονολογία (1995-

2008). 

• EMBASE (1995-2008) µε βάση την ακόλουθη στρατηγική:   

Η στρατηγική αναζήτησης κατέληξε σε 192 περιλήψεις άρθρων µετά την εφαρµογή 

φίλτρων περιορισµού στη γλώσσα δηµοσίευσης (Αγγλικά ,Ελληνικά) και τη 

χρονολογία (1995-2008). 

• Web of Science (1995-2008) µε βάση την ακόλουθη στρατηγική: 

Η στρατηγική κατέληξε σε 108 περιλήψεις άρθρων µετά την εφαρµογή φίλτρων 

περιορισµού χρονολογίας (1995-2008). 

• HMIC (Health Management 1995-2008) µε βάση την ακόλουθη στρατηγική:  

Η στρατηγική αποκάλυψε 81 περιλήψεις άρθρων µετά από εφαρµογή φίλτρων 

περιορισµού στην χρονολογία (1995-2008). 
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Στους Πίνακες 2,3,4, και 5  παρουσιάζονται αναλυτικά και συνολικά οι ηλεκτρονικές 

αναζητήσεις όπως αυτές διαµορφωθήκαν στην πλατφόρµα βιβλιοθηκονοµικής 

διαχείρισης WebSpirs® η οποία χρησιµοποιήθηκε για την ταξινόµηση των 

ευρηµάτων. 

Παρουσιάζεται η αλληλουχία των όρων ευρετηριασµού στους οποίους 

συµπεριλήφθηκαν λέξεις κειµένου αλλά και όροι του Medical Subject Headings 

(MeSH) καθώς και τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 

Επίσης στο ∆ιάγραµµα 1 φαίνεται η διαγραµµατική απεικόνιση της συνολικής 

στρατηγικής της µελέτης. 

 

Τα επιστηµονικά περιοδικά που κρίθηκαν σηµαντικά για την διεξαγωγή πρόσθετης 

αναζήτησης µε βάση τους αναφερόµενους σκοπούς στις ιστοσελίδες των εκδοτικών 

τους οίκων  είναι:  

a. Journal of Evaluation in Clinical Practice  1995 – 2008   

b. Implementation Science  2006-2008  

 

Οι προσπάθειες για την αποκάλυψη της γκρίζας µη δηµοσιευµένης βιβλιογραφίας 

αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της παρούσας 

µελέτης. Η εισαγωγή κατά το δυνατό περισσότερων πρωτογενών µελετών είναι 

απαραίτητη προκειµένου να µειώσει το συστηµατικό σφάλµα προκατάληψης της 

δηµοσιευµένης πληροφορίας (publication bias) (Counsell 1997). Το ίδιο έχει 

επιβεβαιωθεί από ανασκοπήσεις τόσο ποσοτικών µελετών και µετά-αναλύσεων 

(McAuley et al., 2000) όσο και ποιοτικών µελετών (Petticrew et al., 2008). 
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 Στην παρούσα ανασκόπηση έγινε αναζήτηση στη βάση Dissertations and Abstracts 

για τον εντοπισµό αδηµοσίευτων διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών 

εργασιών ενώ επιστρατεύτηκαν πανίσχυρες µηχανές αναζήτησης όπως Scholar 

Google®, Copernic®, Northern Light®. 

 

Η σάρωση των τίτλων των αναφορών των άρθρων που ανακτήθηκαν από την 

αναζήτηση αποτελεί έναν ενδεδειγµένο και αποτελεσµατικό τρόπο για τον εντοπισµό 

άρθρων που αδυνατεί να αποκαλύψει η ηλεκτρονική στρατηγική αναζήτησης. Αυτό 

έχουν δείξει και σχετικές έρευνες συνιστώντας την µέθοδο “snowballing” όπως 

χαρακτηριστικά την αποκαλούν ως αποτελεσµατική και απαραίτητη στη διεξαγωγή 

των συστηµατικών ανασκοπήσεων (Greenhalgh & Peacock 2005; Richards 0 AD). 

Συνολικά στον Πινάκα 6 παρουσιάζεται η διαδικασία ανάκτησης των δεδοµένων της 

συστηµατικής ανασκόπησης. 

 

2.3 Κριτήρια εισαγωγής/αποκλεισµού µελετών 

 

Εξαιτίας της φύσης του ερευνητικού ερωτήµατος ήταν απαραίτητο να 

προκαθοριστούν τα κριτήρια επιλογής των µελετών καθώς και αυτά που θα 

αποτελούσαν το φίλτρο αποκλεισµού για τα ακατάλληλα άρθρα.  

 

Η αναζήτηση εστίασε σε µελέτες που έγιναν χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 

ποιοτικές ερευνητικές  µεθόδους για τη συλλογή των δεδοµένων και συγκριµένα 

ανοικτές συνεντεύξεις ή  focus groups. Στις έρευνες στις οποίες το εργαλείο συλλογής 

δεδοµένων ήταν κλειστό  ερωτηµατολόγιο καθώς και αυτές στις οποίες  

χρησιµοποιήθηκαν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές µέθοδοι αποκλείστηκαν.  
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Κριτήριο επίσης για την εισαγωγή µιας µελέτης αποτέλεσαν οι συµµετέχοντες οι 

όποιοι όφειλαν να είναι αποκλειστικά Γενικοί Ιατροί (Γ.Ι) στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).  

 

Ακόµη τέθηκε ως κριτήριο ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής της µελέτης και 

επιλέχτηκαν ως κατάλληλες οι έρευνες που έλαβαν χώρα σε ανεπτυγµένες χώρες 

όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ευρώπη όπου λειτουργούν οργανισµοί 

συστηµατικής παράγωγης και διάδοσης κατευθυντήριων οδηγιών αλλά και 

επόπτευσης της εφαρµογής τους  και µεταξύ των ετών 1995 -2008 ενώ αποκλείστηκαν 

οι µελέτες που αφορούσαν στις αναπτυσσόµενες ή αναδυόµενες χώρες. Οι τεράστιες 

οργανωτικές διαφορές των υγειονοµικών συστηµάτων µεταξύ των ανεπτυγµένων και 

αναπτυσσόµενων χωρών αλλά και οι διαφορές στην  άσκηση της κλινικής πρακτικής 

στα πλαίσια της ΠΦΥ επέβαλλαν αυτή τη διάκριση σε ένα ερευνητικό ερώτηµα που 

εστιάζει στις προσωπικές µαρτυρίες για τους περιοριστικούς παράγοντες στην 

εφαρµογή των κλινικών οδηγιών. ∆ιασφαλίζεται έτσι ως ένα βαθµό η οµοιογένεια 

και γενικευσιµότητα των αποτελεσµάτων.  

 

Η χρονολογία θεωρήθηκε σκόπιµο να περιοριστεί εξαιτίας των προοπτικών 

επιδράσεων (cohort specific effects) που πιθανώς επηρεάζουν τις στάσεις και τις 

απόψεις των Γενικών Ιατρών µε την πάροδο του χρόνου καθότι τα υγειονοµικά 

συστήµατα συνεχώς µεταβάλλονται προκειµένου να ανταποκριθούν σε νέες 

προκλήσεις ειδικά στην εποχή της βασισµένης σε ενδείξεις φροντίδας υγείας. Ένας 

ακόµη λόγος που οδήγησε στην επιλογή του έτους 1995 ως χρονικού κατωφλίου στην 

αναζήτηση είναι το γεγονός ότι εκρηκτική αύξηση παραγωγής των κλινικών οδηγιών 

έλαβε χώρα το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ΄90 ενώ η βιβλιογραφική βάση 
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EMBASE καταχώρησε τον όρο “practice guidelines” ως όρο ευρετηριασµου µόλις το 

1994 και η MEDLINE το 1993. 

 

Σε ότι αφορά στο κυρίως θέµα των υποψήφιων για εισαγωγή µελετών αυτές θα 

έπρεπε να εστιάζουν αποκλειστικά στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (clinical 

practice guidelines) όπως αυτές ορίζονται από τους Field και Lohr ως : «δηλώσεις 

που αναπτύσσονται µε συστηµατικό τρόπο προκειµένου να βοηθήσουν κλινικούς  

επαγγελµατίες και ασθενείς στην λήψη αποφάσεων για την κατάλληλη φροντίδα 

υγείας υπό συγκεκριµένες κλινικές συνθήκες» (Field & Lohr 1992). Συνεπώς κάθε 

άλλη µελέτη που αφορούσε ιατρικά πρωτοκολλά µη σύµφωνα µε τον παραπάνω 

ορισµό αποκλείστηκε.  

 

Τέλος αποκλείστηκαν µέσω  φίλτρων στην ηλεκτρονική αναζήτηση ή από τον 

ερευνητή όσες µελέτες δεν είχαν περίληψη και ήταν σε άλλη γλώσσα εκτός της 

Ελληνικής και Αγγλικής. Στον Πίνακα  7  παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια 

εισαγωγής και αποκλεισµού των µελετών από την παρούσα συστηµατική 

ανασκόπηση.  

 

2.4. Κριτική Αποτίµηση της Μεθοδολογικής Ποιότητας των Μελετών 

 

 

Η κριτική αποτίµηση της µεθοδολογικής ποιότητας των υποψήφιων µελετών 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της εξασφάλισης εγκυρότητας µιας 

συστηµατικής ανασκόπησης καθώς µελέτες χαµηλής ποιότητας µπορούν να 

διαστρεβλώσουν τα ευρήµατα της. 
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Εδώ και αρκετό καιρό διεξάγεται ένας εκτεταµένος διάλογος που αφορά στην 

αναζήτηση της καλύτερης µεθόδου για την αξιολόγηση της ποιότητας των ποιοτικών 

ερευνών και υπογραµµίζεται η απουσία ελέγχου εγκυρότητας των δηµοσιευµένων 

εργαλείων καθώς και η δυσκολία τους να σταθµίσουν διαφορετικές παραµέτρους της 

µεθοδολογικής ποιότητας των µελετών που εξετάζουν (Popay, Rogers, & Williams 

1998). 

 

Η κριτική αποτίµηση της µεθοδολογικής ποιότητας των µελετών που ανακτήθηκαν  

έγινε µε τη χρήση της λίστας ελέγχου CASP (Critical Appraisal Skills Program 2008). 

Το παραπάνω εργαλείο αποτελείται συνολικά από 10 ερωτήσεις που βοηθούν τον 

αναγνώστη στην αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας. (σκοπός, µέθοδος, σχεδιασµός 

έρευνας, δειγµατοληψία, συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, ηθικά ζητήµατα, 

ευρήµατα, συνολική αξία της µελέτης, αντανακλαστικότητα). 

 

Από το σύνολο των 13  µελετών που αξιολογήθηκαν για την µεθοδολογική τους  

ποιότητα  αρκετές έδειξαν να ικανοποιούν τα κριτήρια του επιλεγµένου για την 

αξιολόγηση εργαλείου. Στην πραγµατικότητα , σε κάποιες δεν φάνηκε να υπάρχει 

έγκριση από κάποια επιτροπή δεοντολογίας και δεν ελήφθησαν υπόψη οι σχέσεις 

του ερευνητή µε τους συµµετέχοντες αφού επιβάλλεται να µη γνωρίζονται µεταξύ 

τους. Μια µελέτη χρησιµοποίησε ερευνητικές µεθόδους αµφίβολης αξιοπιστίας για 

τον σκοπό διεξαγωγής της και αποκλείστηκε. Έγινε προσπάθεια να µην 

αποκλειστούν µελέτες γενικότερα (παρά το γεγονός ότι ορισµένες µελέτες 

περιγράφουν µε συντοµία τα συµπεράσµατα )  στη βάση των δυο παρακάτω λόγων : 

• Ο σχετικά µικρός αριθµός µελετών που ανακτηθήκαν 
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• Η έλλειψη έλεγχου εγκυρότητας των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για 

να αξιολογηθεί η µεθοδολογική ποιότητα των µελετών και η δυσκολία να  

σταθµιστούν οι διαφορετικοί παράµετροι ποιότητας των µελετών (Popay, 

Rogers, & Williams 1998). 

 

Τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρήθηκαν σε συγκεντρωτικό πίνακα 

(Πίνακας 8) και απεικονίζονται γραφικά στο Γράφηµα 1. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Αποκλεισµός Μελετών 

 

Από τη διενέργεια της αναζήτησης πρόεκυψαν 21 πιθανώς σχετικές µε το θέµα 

µελέτες µε βάση τον τίτλο και την περίληψη τους. Μετά την προσεκτική ανάγνωση 

του κυρίως κειµένου 8 από αυτές αποκλείστηκαν µε βάση τα κριτήρια αποκλεισµού 

και 1 εξαιτίας της χαµηλής µεθοδολογικής της ποιότητας, συνεπώς 12 µελέτες 

συµπεριλήφθησαν στην συστηµατική ανασκόπηση  

Οι µελέτες που αποκλείστηκαν και οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη τους 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.  

 

3.2 Περιγραφή των µελετών  

 

Στον Πίνακα 10 συνοψίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των µελετών που 

ανακτήθηκαν και συµπεριλήφθησαν στην συστηµατική ανασκόπηση. Η πλειονότητα 

των µελετών παρουσιάζει ηµεροµηνία δηµοσίευσης µεταγενέστερης του 2000 γεγονός 

που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας για την εφαρµογή 

της βασισµένης σε ενδείξεις ιατρικής  ειδικότερα µετά την µεγάλη έκρηξη παραγωγής 

των κλινικών οδηγιών  το δεύτερο µισό της περασµένης δεκαετίας. Οι περισσότερες 

από αυτές εξέτασαν την εφαρµογή συγκεκριµένων κλινικών κατευθυντήριων 

οδηγιών (Cranney et al., 2001; Dahan et al., 2007; Espeland & Baerheim 2003a; 

Kedward & Dakin 2003; Rashidian, Eccles, & Russell 2008; Schers et al., 2001; Smith, 

Walker, & Gilhooly 2004; Summerskill & Pope 2002; van Steenkiste et al., 2004) ενώ 

άλλες χωρίς να προσδιορίσουν κάποιες συστάσεις (Carlsen & Norheim 2008;Langley 

et al., 1998; Mayer & Piterman 1999).  
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Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στις ποιοτικές µελέτες δεν περιγράφονταν µε 

επάρκεια. Οι περισσότερες διεξήχθησαν σε Ευρωπαϊκές χώρες  (Νορβηγία 2, 

Ολλανδία 2, Βρετανία 6) µε εξαίρεση κάποιες που έγιναν στην Αυστραλία (1) και το 

Ισραήλ (1). 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως για τη συλλογή των δεδοµένων είναι αυτή 

της  ηµι-δοµηµένης συνέντευξης σε 7 από τις µελέτες  ενώ τα focus groups (3)  

συνδυάζονται σε 2 περιπτώσεις µε τη συνέντευξη. Το µέγεθος του δείγµατος  

παρουσιάζει διακυµάνσεις και κυµαίνεται µεταξύ 11-40 συµµετέχοντες. Από το 

σύνολο των 12 µελετών 3 εξετάζουν τα εµπόδια εφαρµογής των οδηγιών για την 

οσφυαλγία, 1 για την υπέρταση, 2 για τη στεφανιαία νόσο, 1 για την κατάθλιψη, 1 

για την εκτίµηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, 2 εξετάζουν τους περιοριστικούς 

παράγοντες συµµόρφωσης σε περισσότερες από µια οδηγίες ενώ 2 δεν εξετάζουν 

κάποιες συστάσεις συγκεκριµένα. 

 

3.3 Εξαγωγή ∆εδοµένων  

 

Στη ∆ιεθνή Βιβλιογραφία αναφέρονται απόπειρες συγγραφέων που έχουν µελετήσει 

ποιοτικά τους περιοριστικούς παράγοντες  αδυναµίας συµµόρφωσης των Γενικών 

Ιατρών µε τις κατευθυντήριες οδηγίες να ταξινοµήσουν τους παράγοντες αυτούς σε 

θεµατικές κατηγορίες  (Cabana et al., 1999; Grol 1997; Makela & Thorsen 1999; 

Oxman & Flottorp 1998). 

Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες εµπίπτουν τα εµπόδια εφαρµογής των κλινικών 

οδηγιών σχετίζονται µε τον ίδιο τον Γενικό Ιατρό και τις γνώσεις του η/και την  

 εξοικείωση του µε τις κλινικές οδηγίες, µε τον ασθενή και τις επιθυµίες του ή την  
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κατάσταση του , την οργανωτική δοµή του Συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας και άλλους κοινωνικούς η εξωτερικούς παράγοντες.  

 

Για την εξαγωγή αλλά και την σύνθεση των δεδοµένων που θα ακολουθήσει στην  

παρούσα εργασία υιοθετήσαµε την πρόταση των Espenald και Baerheim (Espeland & 

Baerheim 2003a) οι οποίοι συνοψίζουν τους περιοριστικούς παράγοντες  

συµµόρφωσης µε τις κατευθυντήριες οδηγίες σε 3 κύριες  κατηγορίες:  

• Παράγοντες που σχετίζονται µε την γνώση του Γενικού Ιατρού 

• Παράγοντες που σχετίζονται µε τις απόψεις , τις αντιλήψεις , την στάση και 

την αίσθηση του απέναντι στις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες  

• Παράγοντες που σχετίζονται µε συµπεριφορές και το εξωτερικό περιβάλλον  

 

Η εξαγωγή των δεδοµένων έγινε για κάθε µελέτη χωριστά µε βάση την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση και επίσης δηµιουργήθηκε µια πρόσθετη κατηγορία για την 

εισαγωγή δεδοµένων που δε θα ενέπιπταν σε κάποια από τις προηγούµενες.  

Τα δεδοµένα που εξήχθησαν στην µορφή περιγραφικών θεµατικών – (descriptive 

themes) καταχωρήθηκαν σε συγκεντρωτικό πίνακα (Πίνακας 11) . 

 

3.4 Σύνθεση των δεδοµένων 

 

Η σύνθεση των δεδοµένων της µελέτης έγινε µε τη χρήση της περιγραφικής µετά-

σύνθεσης  (Finfgeld 2003). Η µετά-σύνθεση είναι µια τεχνική ερµηνείας ποιοτικών 

µελετών. Επιτρέπει την δηµιουργία νέων ευρύτερων θεµατικών από τη δευτερογενή 

ανάλυση των υπαρχόντων ποιοτικών δεδοµένων (συνεντεύξεις κλπ) και 

ανασκοπήσεων των ποιοτικών µελετών. (Hawker et al., 2002). Σε πρώτη φάση µε τη 

χρήση της µετά-εθνογραφικής µεθόδου αναγνωρίστηκαν οι βασικές περιγραφικές 
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θεµατικές από τις δηµοσιευµένες µελέτες αξιοποιώντας παράλληλα το πλαίσιο που 

προτείνεται από τους Espeland & Baerheim. Οι θεµατικές που προέκυψαν από τη 

δευτερογενή ανάλυση αποτέλεσαν τα πρωτογενή δεδοµένα της σύνθεσης και 

εξετάστηκαν συγκρινόµενα µεταξύ τους. Σκοπός ήταν να µεταφραστούν τα 

ευρήµατα µιας µελέτης σε σχέση µε την άλλη και να αναγνωριστούν οι διάφορες 

κατηγορίες που υπήρχαν στα ποιοτικά δεδοµένα. (Doyle 2003). Τελικό βήµα ήταν η 

σύνθεση των θεµατικών ενοτήτων στην ίδια γραµµή επιχειρηµάτων µε σκοπό τη 

µετάβαση από την ατοµική συµπερασµατική προσέγγιση στην συνολική ερµηνεία 

που θα αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο επίπεδο θεώρησης. Οι θεµατικές ενότητες κάτω 

από τις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδοµένα ήταν οι εξής  (βλ. Πίνακα 11).  

 

i. Παράγοντες που σχετίζονται µε τις γνώσεις του Γενικού Ιατρού 

 

Σε 3 από τις 12 µελέτες οι Γενικοί Ιατροί δήλωσαν άγνοια της ύπαρξης κλινικών 

κατευθυντήριων οδηγιών. Συγκεκριµένα 4 από τους 11 ιατρούς δεν γνώριζαν τις  

οδηγίες για την κατάθλιψη (Smith, Walker, & Gilhooly 2004) και λιγότεροι από τους 

µισούς (σε σύνολο 34) σε άλλη µελέτη αγνοούσαν την ύπαρξη κλινικών 

πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της υπέρτασης (Cranney et al.,  2001). 

 

Ακόµη στη µελέτη των Steenkiste και συνεργατών αναφέρεται η άγνοια των 

Γενικών Ιατρών για κάποιες από τις συστάσεις των οδηγιών όπως η επιθετική 

προσέγγιση στη δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων (van 

Steenkiste et al., 2004). Ακόµη η έλλειψη δεξιοτήτων κριτικής αποτίµησης της 

ποιότητας των κατευθυντηρίων οδηγιών µπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα στην υιοθέτηση τους από τους Γενικούς Ιατρούς (Summerskill & Pope 

2002). 
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ii. Παράγοντες που σχετίζονται µε τις στάσεις των Γενικών Ιατρών  

 

Στις 5 από 12 µελέτες εκφράζεται διαφωνία του Γενικού Ιατρού προς τις οδηγίες 

ή/και δυσπιστία προς τις επιστηµονικές ενδείξεις που αυτές ενσωµατώνουν. Οι 

Γιατροί σε 2 µελέτες ισχυρίζονται ότι οι συµµετέχοντες ασθενείς στις τυχαιοποιηµένες 

κλινικές δοκιµές δεν εµφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τον τυπικό ασθενή στην 

ΠΦΥ (Cranney et al., 2001; Mayer & Piterman 1999) ενώ εµφανίζονται επιφυλακτικοί 

προς τις οδηγίες των κυβερνητικών οργανισµών καθώς πιστεύουν ότι υποκρύπτουν 

κίνητρα για την επίτευξη της µείωσης του κόστους της φροντίδας υγείας. Για το λόγο 

αυτό οι συστάσεις θεωρούνται κλινικά επισφαλείς και δεν αναδεικνύουν την 

καλύτερη ή καταλληλότερη φροντίδα υγείας. Σε αντίθεση επίσης µε τις οδηγίες των 

φαρµακευτικών επιχειρήσεων οι γιατροί έδειξαν να εµπιστεύονται τις κλινικές 

συστάσεις των συναδέλφων τους ή άλλες που αναπτύχτηκαν µε τη συµµετοχή 

Γενικών Ιατρών εξασφαλίζοντας έτσι την εγγύηση της απουσίας οικονοµικού 

κινήτρου και την οικειότητα µε το περίπλοκο περιβάλλον της Γενικής Ιατρικής. 

(Carlsen & Norheim 2008).  

 

Η άσκηση της Ιατρικής στο περιβάλλον της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

συνιστά πρόκληση για τον Γενικό Ιατρό που καλείται αρκετές φορές να 

εξατοµικεύσει τα θεραπευτικά προγράµµατα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ασθενών και την κλινική τους κατάσταση.  Σε 5 από τις 12 µελέτες οι Ιατροί 

στέκονται µε σκεπτικισµό απέναντι στην δυνατότητα εξατοµικευµένης εφαρµογής 

των κατευθυντήριων  οδηγιών στους ασθενείς τους  εκφράζοντας προβληµατισµό 

για την ευελιξία τους να ανταποκριθούν σε περίπλοκες ατοµικές κλινικές 

καταστάσεις και να συναντήσουν τις προσδοκίες των ασθενών (Rashidian, Eccles, & 

Russell 2008) όπως επίσης θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

36 

της καθηµερινής πρακτικής της Γενικής Ιατρικής γεγονός που οδηγεί στην επιλεκτική 

υιοθέτηση των οδηγιών (Langley et al., 1998). 

 

Πολλά εµπόδια στην εφαρµογή των οδηγιών σχετίστηκαν µε την αβεβαιότητα των  

ιατρών για τις µελλοντικές εκβάσεις στην υγεία του ασθενούς ή πιθανές 

ανεπιθύµητες επιπτώσεις, ακόµα και µε την επακόλουθη συµπεριφορά του ασθενούς 

µετά την παροχή συστάσεων όπως αυτές διατυπώνονται από τις κατευθυντήριες 

οδηγίες. (Kedward & Dakin 2003; van Steenkiste et al., 2004). Η απουσία κινήτρων 

για την επεξήγηση των συστάσεων στον ασθενή αλλά και η έλλειψη προσδοκιών για 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα συνιστούν επίσης ανασταλτικούς παράγοντες στην 

υιοθέτηση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (Espeland & Baerheim 2003b; van 

Steenkiste et al., 2004). 

 

Η λήψη της κλινικής απόφασης φαίνεται τέλος να επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες όπως αυτός της µακράς κλινικής εµπειρίας που υπερισχύει των 

επιστηµονικών ενδείξεων (Mayer & Piterman 1999) αλλά και από την σχέση ιατρού –

ασθενούς που τίθεται σε προτεραιότητα σε ορισµένες περιπτώσεις λήψης κρίσιµων 

αποφάσεων (Summerskill & Pope 2002) . Αξίζει να σηµειώσουµε πως σε µια µελέτη 

αναφέρθηκε από τους ιατρούς η αίσθηση ότι οι κλινικές οδηγίες ως ρητή διάταξη 

κανόνων πρακτικής περιόριζε την  κλινική τους αυτονοµία. (Mayer & Piterman 

1999). 

 

Τέλος η αρνητική στάση απέναντι στην πρόληψη (van Steenkiste at al.,  2004) η 

αµέλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης  µπορεί να οδηγήσουν σε πληµµελή 

εφαρµογή των βασισµένων σε επιστηµονικές ενδείξεις κατευθυντήριων οδηγιών για 

την πρόληψη. (Espeland & Baerheim 2003b; Schers et al., 2001) . 
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iii. Παράγοντες που σχετίζονται µε το Εξωτερικό περιβάλλον 

 

Οτιδήποτε αποτελεί ανασταλτικό – περιοριστικό παράγοντα στην εφαρµογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών και δεν προέρχεται από το Γενικό Ιατρό ταξινοµείται στην 

κατηγορία του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

Για την επίτευξη της σύνθεσης των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων κρίθηκε 

σκόπιµο να αναγνωρίσουµε 3 υποκατηγορίες : 

 

• Παράγοντες που σχετίζονται µε τις κλινικές οδηγίες  

Το περιεχόµενο των οδηγιών δεν είναι το µόνο που µπορεί να καθορίσει την στάση 

των Γενικών Ιατρών απέναντι σε αυτές , από την πλήρη αποδοχή έως την πλήρη 

απόρριψη τους. Η µορφή, το σχήµα, ο όγκος, η φιλικότητα, η ευελιξία αλλά και ο  

τρόπος διάχυσης και διανοµής τους στους χώρους όπου οι Γενικοί Ιατροί καλούνται 

να τις εφαρµόσουν παίζουν σηµαντικό ρόλο και µπορεί να αποµακρύνουν από την 

υιοθέτηση τους στην καθηµερινή πρακτική. Έτσι έδειξαν να προτιµούν τις 

περιληπτικές λίστες ελέγχου ή την απλότητα ενός βιβλίου και να απορρίπτουν τα 

πολύπλοκα διαγράµµατα και τις οδηγίες µε τη µορφή εφηµερίδας-περιοδικού. 

 (Langley et al.,  1998;van Steenkiste et al.,  2004).  

Η σύνθεση των ειδικών που τις αναπτύσσουν φαίνεται να επηρεάζει την ευπιστία  

των λειτουργών της ΠΦΥ οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ειδικοί Ιατροί δεν γνωρίζουν για 

τη σχέση ιατρού –ασθενούς στην Γενική Ιατρική. Έχει επίσης παρατηρηθεί το 

φαινόµενο οι Ειδικοί Ιατροί να αναπτύσσουν οδηγίες –χαµηλής ποιότητας- για να 

καθοδηγήσουν το φόρτο εργασίας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Rashidian, 

Eccles, & Russell 2008). 
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• Παράγοντες που σχετίζονται µε τον ασθενή 

Συνολικά 9 από τις 12 µελέτες εντόπισαν εµπόδια στην τήρηση των κατευθυντήριων 

οδηγιών που να σχετίζεται µε τους ασθενείς έµµεσα η άµεσα. 

Οι κλινικές οδηγίες στις περισσότερες µελέτες της ανασκόπησης αναφέρεται ότι 

αδυνατούν να προβλέψουν περίπλοκες καταστάσεις όπως η συνοσηρότητα (Cranney 

et al., 2001; Summerskill & Pope 2002) και η παράλληλη φαρµακολογική θεραπεία µε 

αποτέλεσµα η εφαρµογή σε συγκεκριµένους ασθενείς να καθίσταται εκ των 

πραγµάτων αδύνατη. Αλλά ακόµα και οι ίδιοι οι ιατροί θεωρούν πιο σηµαντική τη 

συµµόρφωση µε κάποιας µορφή θεραπεία που λαµβάνει ήδη ο ασθενής παρά την 

εφαρµογή οδηγιών για δευτερογενή πρόληψη (Summerskill & Pope 2002). 

 

Οι ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών θα πρέπει να καλύπτονται και να µη 

διαψεύδονται αντίστοιχα µε την συµµόρφωση τους στις κλινικές συστάσεις των 

οδηγιών και του Γενικού Ιατρού. Το άγχος των ασθενών και η ανησυχία τους για 

την έκβαση της υγείας τους µπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα 

τήρησης των ορθών κλινικών κανόνων (Carlsen & Norheim 2008) όπως επίσης και η 

δυσκολία συµµόρφωσης τους µε τους κανόνες. (Carlsen & Norheim 2008; Cranney et 

al., 2001; Espeland & Baerheim 2003b; Kedward & Dakin 2003). 

 

Τέλος οι επιθυµίες των ασθενών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους παίζουν 

σηµαντικό ρόλο  για τους ιατρούς που τα λαµβάνουν σοβαρά υπόψη όταν πρόκειται 

να λάβουν αποφάσεις (Summerskill & Pope 2002) αλλά και διότι επιθυµούν να 

κερδίσουν την εκτίµηση τους (Carlsen & Norheim 2008).  
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• Παράγοντες που σχετίζονται την οργάνωση του συστήµατος φροντίδας υγείας 

Σε 7 από τις 12 µελέτες αναφέρεται ως σηµαντικό εµπόδιο εφαρµογής των 

κατευθυντήριων οδηγιών στην καθηµερινή κλινική πρακτική η έλλειψη χρόνου 

εξαιτίας του φόρτου εργασίας. Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις φαίνεται ακόµα και η  

συµµόρφωση µε τις οδηγίες να απαιτεί αρκετό επιπλέον χρόνο (Carlsen, Glenton, & 

Pope 2007; Espeland & Baerheim 2003a; Kedward & Dakin 2003; Langley et al., 1998; 

Rashidian, Eccles, & Russell 2008; Smith, Walker, & Gilhooly 2004; Summerskill & 

Pope 2002). 

 

Σε άλλες µελέτες εξάλλου αναφέρεται η έλλειψη πόρων ως µια παράµετρος που 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση των κλινικών συστάσεων καθώς τόσο οι 

ανθρώπινοι πόροι (επιπλέον ιατροί θα µείωναν το φόρτο εργασίας ή ειδικευµένοι 

ιατροί για να παραπεµφθούν οι ασθενείς) όσο και οι οικονοµικοί ( πχ υψηλό κόστος 

στατινών ) και άλλοι πόροι (υποδοµές , πληροφοριακά συστήµατα  υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων) αναφέρονται ως εµπόδια στις 9 από τις 12 µελέτες της 

ανασκόπησης.  

 

Ακόµη η έλλειψη οργάνωσης χώρου εργασίας δυσχεραίνει τη διαχείριση του όγκου 

της ιατρικής πληροφορίας από το Γενικό Ιατρό και υπονοµεύει  

την πιστή τήρηση των βασισµένων σε ενδείξεις κλινικών συστάσεων (Carlsen, 

Glenton, & Pope 2007; Cranney et al., 2001; Espeland & Baerheim 2003a; Kedward & 

Dakin 2003; Langley et al., 1998; Rashidian, Eccles, & Russell 2008; Smith, Walker, & 

Gilhooly 2004; Summerskill & Pope 2002; van Steenkiste et al., 2004). Τέλος σε µια 

µελέτη αναφέρθηκε πως η όλη οργάνωση του συστήµατος παροχής φροντίδας 

προδιέθετε τον Γενικό Ιατρό για «κακή άσκηση της ιατρικής» (malpractice)  

(Espeland & Baerheim 2003a). 
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iv. ∆ιάφορα 

 

Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλήφθησαν οι ανασταλτικοί παράγοντες 

συµµόρφωσης των Γενικών Ιατρών µε τις οδηγίες που δεν µπορούσαν να  

ταξινοµηθούν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες. Ένα από τα πολύ σηµαντικά 

εµπόδια που περιγράφηκε είναι αυτό της πίεσης που ασκείται στο Γενικό Ιατρό 

από άλλους παρόχους  υγειονοµικής φροντίδας όταν πχ. ένα ασφαλιστικό ταµείο 

ζητά εξετάσεις για να δικαιολογήσει παροχές ή όταν ο φυσικοθεραπευτής ζητήσει µια 

απλή ακτινογραφία πριν κάνει την αρχική του εκτίµηση. Ακόµη η ακατάλληλη  

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η ανεξήγητη από τον Ιατρό δυσκολία όπως ο 

ίδιος την αντιλαµβάνεται να εφαρµόσει τις κλινικές οδηγίες περιγράφονται σαν 

εµπόδια (Espeland & Baerheim 2003b). 

 

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί Ιατροί τοποθετούνται θετικά απέναντι στην βασισµένη 

σε ενδείξεις ιατρική και τις κλινικές οδηγίες εγείρεται η ένσταση ότι πολλές φόρες 

εξοβελίζει το κυρίως σώµα της Γενικής Ιατρικής που δεν είναι άλλο από τη σχέση 

Ιατρού ασθενούς . Οι ψυχοκοινωνικές παράµετροι θεωρούνται από τους ιατρούς 

σαφώς σηµαντικότεροι µε αποτέλεσµα η εφαρµογή των κλινικών οδηγιών να γίνεται 

επιλεκτικά κατά την κρίση του γιατρού (Mayer & Piterman 1999).  

 

Τέλος ως εµπόδια για την εφαρµογή των κατευθυντήριων οδηγιών αναφέρονται 

εκτός των πρακτικών ζητηµάτων της καθηµερινότητας όπως κόπωση κα ,  η 

έλλειψη πρόσβασης στις οδηγίες και η απουσία δια βίου εκπαίδευσης (Cranney et 

al., 2001; Smith, Walker, & Gilhooly 2004; Summerskill & Pope 2002). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

4.1 Ερµηνεία των αποτελεσµάτων  

 

Τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας  δείχνουν ότι οι Γενικοί Ιατροί έχουν αρκετούς 

λόγους να ακολουθούν την επιλεκτική εφαρµογή των κατευθυντήριων οδηγιών η να 

απορρίπτουν τη χρήση τους χωρίς αυτό να σχετίζεται ιδιαίτερα µε τα κοινωνικό-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους η το αντικείµενο των κλινικών οδηγιών. Οι 

Francke και συνεργάτες σε µελέτη που δηµοσιεύουν αρκετούς µήνες µετά  την έναρξη 

της παρούσας ανασκόπησης καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα µετά τη µελέτη 

12 συστηµατικών ανασκοπήσεων ποιοτικών αλλά και ποσοτικών µελετών που 

εξέταζαν την στάση του συνόλου των επαγγελµατιών υγείας απέναντι στις κλινικές 

οδηγίες και όχι µόνο των Γενικών Ιατρών (Francke et al., 2008). 

 

Ο σκεπτικισµός σχετικά µε την δυνατότητα των οδηγιών να εφαρµοστούν επιτυχώς 

στο πολύπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

υπολογίζοντας επιµέρους προκλήσεις όπως η νοσηρότητα η/και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και επιθυµίες  των ασθενών αποτέλεσε το πιο σηµαντικό εµπόδιο 

στην συµµόρφωση τους µε τις κλινικές οδηγίες. 

 

Η άγνοια των πρωτοκόλλων  αλλά και το έλλειµµα στην δια βίου  εκπαίδευση των 

Γενικών Ιατρών επισηµαίνεται µαζί µε την αδυναµία ορισµένων να αξιολογήσουν 

την µεθοδολογική ποιότητα των ενδείξεων ή κλινικών οδηγιών. Με τη σειρά του 

αυτό µπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη αυτοπεποίθησης για τη χρήση νέων 

καινοτόµων εργαλείων στη καθηµερινή κλινική διαχείριση και να έχει σοβαρές  
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επιπτώσεις στην  προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

 

Η αµφισβήτηση επίσης της εγκυρότητας των οδηγιών ελλοχεύει κινδύνους που 

σχετίζονται µε την καθολική άρνηση των ιατρών να ακολουθήσουν νέες 

τεκµηριωµένες πρακτικές στα πλαίσια προγραµµάτων κλινικής διακυβέρνησης και 

την εγκατάσταση µιας καχυποψίας που δεν έχει πάντοτε λογική βάση. Ενίοτε όµως  

οι ενστάσεις για την εγκυρότητα και την ποιότητα των οδηγιών  έχουν κάποια βάση.  

Ενδεικτικά, σε µελέτη Ελλήνων Ερευνητών 8 από τις 19 κλινικές οδηγίες δεν 

αναφέρονταν σε τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές (Giannakakis et al, 2002). 

Η αµφισβήτηση αφορά κυρίως σε δυο στοιχεία: 1. Στην εγκυρότητα και αξιοπιστία 

των ενδείξεων που ενσωµατώνουν οι κλινικές οδηγίες και 2. Στην διαδικασία και τα 

κίνητρα της ανάπτυξης τους. 

 

Οι κλινικές οδηγίες των κυβερνητικών οργανισµών απευθύνονται στους ιατρούς σε 

µια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους της φροντίδας υγείας παράλληλα µε 

τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ενώ οι καινοτόµες οδηγίες των επιχειρήσεων 

υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν αµφιβόλου ποιότητας έρευνες στην 

προσπάθεια τους να κατευθύνουν τις κλινικές αποφάσεις των Γενικών Ιατρών. Οι 

τελευταίοι πάντως δείχνουν να εµπιστεύονται τις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί από 

ή µε τη συµµετοχή των συναδέλφων τους θεωρώντας ότι σε αυτές τις οδηγίες 

λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της άσκησης της Γενικής Ιατρικής. 

 

Η σχέση Ιατρού ασθενούς αποτελεί µια κριτική σχέση όπως προκύπτει από τη 

σύνθεση των ευρηµάτων της µελέτης που µπορεί και επηρεάζει καταλυτικά την 

άσκηση του κλινικού έργου και τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Η 
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ιδιαιτερότητες και οι επιθυµίες του ασθενούς φαίνεται να υπερισχύουν των 

επιστηµονικών ενδείξεων ειδικότερα στις περιπτώσεις εκείνες που και ο ιατρός 

επιθυµεί να εισπράξει την εκτίµηση του ασθενούς. Η γενικότερη ψυχο-κοινωνική 

θεώρηση άσκησης της Γενικής Ιατρικής  ωθεί τον ιατρό στην υιοθέτηση µιας χαλαρής 

στάσης απέναντι στην πιστή τήρηση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

∆ιάφορες παράµετροι της οργανωσιακής δοµής του συστήµατος περίθαλψης και 

υγείας επηρεάζουν την άσκηση του κλινικού έργου σε δυο επίπεδα: στο επίπεδο της 

κλινικής απόφασης  και στο επίπεδο των εξωτερικών συνθηκών. 

Στο πρώτο επίπεδο οι ασφαλιστικοί  οργανισµοί και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας µπορούν να κατευθύνουν τη λήψη των κλινικών αποφάσεων του Γενικού 

Ιατρού πέρα από τις κατευθυντήριες συστάσεις ενώ στο δεύτερο επίπεδο η συνολική 

οργάνωση της εργασίας (χώρος, χρόνος, συνθήκες) αλλά και η διατοµεακή και 

διεπαγγελµατική συνεργασία δεν διευκολύνουν ή εµποδίζουν την ανεύρεση και 

βέλτιστη εφαρµογή των καλυτέρα διαθέσιµων επιστηµονικών ενδείξεων (Wiener-

Ogilvie et al. 2008). 

 

4.2 Σύγκριση µε ευρήµατα άλλων µελετών  

 

Τα κύρια ευρήµατα της εργασίας είναι παρόµοια µε αυτά άλλων συστηµατικών 

ανασκοπήσεων µε κάποιες διαφορές ως προς τα εµπόδια που αναγνωρίζονται.  

Οι Carlsen και συνεργάτες συµπεριέλαβαν επίσης 12 µελέτες µεταξύ 1998-2006  σε µια 

συστηµατική ανασκόπηση ποιοτικών µελετών επιχειρώντας να συνθέσουν τα 

ευρήµατα των µελετών και να ερµηνεύσουν τις στάσεις των γενικών ιατρών απέναντι 

στις κλινικές οδηγίες. 4 µελέτες ήταν ίδιες µε αυτές που συµπεριλάβαµε στην 

εργασία. 5 από τις µελέτες ήταν από τη Βρετανία και οι υπόλοιπες από Ολλανδία, 
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Καναδά, ΗΠΑ. Οι κλινικές οδηγίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα από την πρόληψη έως 

τη θεραπεία. Η ανασκόπηση αναγνώρισε διάφορα εµπόδια τα οποία ταξινόµησε σε 6 

κύριες κατηγορίες :  

1) Περιεχόµενο των οδηγιών 

2) Εµπειρίες των Γενικών Ιατρών  

3) Σχέση Ιατρού –Ασθενούς  

4) Επαγγελµατική Υπευθυνότητα 

5) Πρακτικά ζητήµατα  

6) Μορφή των οδηγιών  

 

Γενικά τα κύρια εµπόδια που αναγνωριστήκαν ήταν η δυσπιστία ως προς την 

αποτελεσµατικότητα και την δυνατότητα εφαρµογής τους στο περίπλοκο περιβάλλον 

της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας , η ελάχιστη εµπιστοσύνη στις οδηγίες όταν 

στους συγγραφείς δεν περιλαµβανόταν Γενικός Ιατρός , οι αντικρουόµενες κλινικές 

οδηγίες για το ίδιο θέµα, η αδυναµία συµµόρφωσης του ασθενούς, η επίδραση της 

σχέσης ιατρού –ασθενούς , η έλλειψη χρόνου και οι οργανωτικές ή  πρακτικές 

καθηµερινές  δυσκολίες στην κλινική πρακτική. (Carlsen, Glenton, & Pope 2007) . 

 

Οι Cabana και συνεργάτες σε µια προγενέστερη συστηµατική ανασκόπηση των 

παραγόντων που εµποδίζουν τη συµµόρφωση των Γενικών Ιατρών µε τις κλινικές 

συστάσεις εντόπισαν 76 άρθρα (1966-1998) ανάµεσα στα οποία 5 ποιοτικές µελέτες. 

Τα εµπόδια ταξινοµήθηκαν σε 7 θεµατικές κατηγορίες ανάλογα µε την επίδραση τους 

στη γνώση του ιατρού, τη στάση του , τη συµπεριφορά του ή την προηγούµενη 

κλινική πρακτική του. Στις 4 από τις 5 ποιοτικές µελέτες δίνεται έµφαση στα εµπόδια 

που σχετίζονται µε το εξωτερικό περιβάλλον  -κυρίως χαρακτηριστικά των ασθενών 

και έλλειψη χρόνου-επίσης η έλλειψη αυτοπεποίθησης που συνεπάγεται χαµηλή 
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προσδοκία για θετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των οδηγιών συνιστά ένα 

σηµαντικό εµπόδιο.  (Cabana et al., 1999) .  

 

Τέλος οι Francke και συνεργάτες σε µια  συστηµατική µετά-ανασκόπηση που 

περιελάµβανε την µελέτη 12 συστηµατικών ανασκοπήσεων και δηµοσιεύτηκε 

αρκετούς µήνες µετά την δική µας ανασκόπηση ( Σεπτέµβριο 2008)  κατέληξε σε 

παρόµοια συµπεράσµατα σε ότι αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση και εφαρµογή των κλινικών οδηγιών .Η µελέτη βέβαια εξέταζε τη στάση 

του συνόλου των επαγγελµατιών υγείας απέναντι στις κατευθυντήριες συστάσεις και 

όχι µόνο στους Γενικούς Ιατρούς (Francke et al., 2008). 

 

4.3 Περιορισµοί της µελέτης 

 

Η παρούσα ανασκόπηση επικεντρώθηκε στην εξέταση µέσω ποιοτικών µεθόδων 

έρευνας των παραγόντων που επηρεάζουν τη µη συµµόρφωση των Γενικών Ιατρών 

µε τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες σε µια προσπάθεια να ανακτηθεί ένας  

διαχειρίσιµος αριθµός πρωτογενών  µελετών .  

 

Καθώς ο σκοπός της µελέτης ήταν η περιγραφική µετά-σύνθεση των ευρηµάτων 

συγκεκριµένα για τις κατευθυντήριες οδηγίες κρίθηκε σκόπιµο να µην εισαχθούν 

µελέτες που εξετάζουν τη γενικότερη στάση των Γενικών Ιατρών απέναντι στην 

Βασισµένη σε Ενδείξεις Ιατρική και να αποκλείσει µελέτες που εξέταζαν τις απόψεις 

άλλων επαγγελµατιών υγείας. Η εργασία συµπεριέλαβε µόνον δηµοσιευµένες 

µελέτες γεγονός που την καθιστά ευάλωτη στο συστηµατικό σφάλµα δηµοσίευσης 

(publication bias) αν και κατεβλήθη προσπάθεια να περιοριστεί µε  την αναζήτηση 

µη δηµοσιευµένων δεδοµένων και «γκρίζας» βιβλιογραφίας (grey literature).  
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Η αναζήτηση των δεδοµένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα µόνον ίσως να 

περιορίζει την αντικειµενικότητα της όπως επίσης και το γεγονός ότι η στρατηγική 

αναζήτησης εκπονήθηκε και εκτελέστηκε από έναν ερευνητή και όχι από δυο η 

περισσότερους ανεξάρτητους ερευνητές που θα είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν 

ακόµη και διαφορές εισαγωγής –αποκλεισµού άρθρων.  

 

Το γεγονός ότι στις περισσότερες µελέτες εξετάζονται τα εµπόδια στην εφαρµογή των 

κλινικών οδηγιών όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους συνεντευξιαζόµενους θα 

πρέπει να µας καθιστά προσεκτικούς ως προς τα αποτελέσµατα των µελετών 

λαµβάνοντας υπό όψη τον παράγοντα της υποκειµενικής κρίσης του Γενικού Ιατρού 

Τέλος ένας περιορισµός της περιγραφικής και αφηγηµατικής µετά σύνθεσης είναι ότι 

η ποιότητα της  εξαρτάται από την ποιότητα των µελετών που ενσωµατώνει.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Συµπεράσµατα για την Κλινική ∆ιαχείριση στην Γενική Ιατρική και την 

Έρευνα στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Ανεξαρτήτως των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών οι Γενικοί Ιατροί 

φαίνεται να υιοθετούν παρόµοια πρότυπα συµπεριφοράς απέναντι στις οδηγίες. Από 

την σύνθεση των ευρηµάτων φαίνεται ότι οι παράγοντες που εµποδίζουν την 

συµµόρφωση µε την κλινικές συστάσεις έχουν ποικίλες προελεύσεις και µπορεί να 

σχετίζονται  µε τις γνώσεις  και τις συµπεριφορές  του Γενικού Ιατρού, µε το 

περιεχόµενο, τη µορφή ή ακόµα και την προέλευση των οδηγιών αλλά σαφώς 

επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η σχέση ιατρού ασθενή αποτελεί 

κριτική σχέση που επιδρά καταλυτικά στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων 

ενώ η οργανωσιακή δοµή του υγειονοµικού συστήµατος στο όποιο ο ιατρός 

λειτουργεί έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Απαιτείται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ολοκληρωµένων πολιτικών κλινικής 

διακυβέρνησης και κλινικού ελέγχου που θα λαµβάνει υπόψη την περιπλοκή φύση 

της αποστολής του Γενικού Ιατρού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας. 

 

Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας µπορούν να συνεκτιµηθούν µε αυτά που 

έχουν προκύψει από παρόµοιες µελέτες και να παρέχουν χρήσιµες  πληροφορίες για  

το σχεδιασµό µελλοντικών παρεµβάσεων και στη χώρα µας  µε σκοπό τη βελτίωση 

της διάχυσης και εφαρµογής των βασισµένων σε ενδείξεις κλινικών κατευθυντήριων 

οδηγιών.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Απεικόνιση της συνολικής στρατηγικής της µελέτης - 

∆ιάγραµµα ροής αναζήτησης µελετών (review flow chart) 

 

 

 
 
 

ΒΗΜΑ 1α: ∆ιενέργεια αναζήτησης ΒΗΜΑ 1β : Αποκλεισµός µελετών 
Αναγνώριση πιθανώς σχετικών αναφορών Αποκλεισµός των διπλοεγγραφών, 

Αποκλεισµός των µελετών που είναι 
δηµοσιευµένες πριν το 1990,δεν είναι 
στα Αγγλικά και στερούνται περίληψης 

Και εξαγωγή τους στην ηλεκτρονική 
Βιβλιογραφική βάση Reference Manager 10.0 

  
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 2α : Σάρωση τίτλων  ΒΗΜΑ 2β : Αποκλεισµός µε βάση τον 
τίτλο  Οι τίτλοι των µελετών θα σαρωθούν για να  
Αποκλεισµός µελετών άσχετων µε το 
θέµα όπως προκύπτει από τον τίτλο 

Εντοπιστούν οι σχετικές µελέτες 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 3β : Αποκλεισµός µε βάση την 
περίληψη 

ΒΗΜΑ 3α : Σάρωση Περιλήψεων 
Σάρωση τίτλων  και  εφαρµογή των κριτήριων 
εισαγωγής και αποκλεισµού όπως αυτά έχουν 
προκαθοριστεί  

Αποκλεισµός άρθρων µε αιτία που θα 
προκύπτει από την ανάγνωση της 
περίληψης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΒΗΜΑ 4α : Μελέτη του πλήρους κειµένου   
Τα πλήρη κείµενα των άρθρων που θα 
αγγίξουν αυτό το στάδιο θα µελετηθούν για 
περαιτέρω αξιολόγηση 

ΒΗΜΑ 4β : Αποκλεισµός µε βάση το 
πλήρες κείµενο 
Αποκλεισµός αρθρων µετά την 
εφαρµογή κριτηρίων αποκλεισµού στο 
πλήρες κείµενο 

ΒΗΜΑ 5α : Έλεγχος αναφορών 
Οι λίστες αναφορών των άρθρων που έχουν 
περιληφθεί θα µελετηθούν για επιπλέον άρθρα 
(“snowballing”) 

ΒΗΜΑ 5β : ∆ια χειρός αναζήτηση  
Θα γίνει αναζήτηση σε επιλεγµένα 
επιστηµονικά περιοδικά και ιστοσελίδες του 
διαδικτύου και θα ληφθεί η γνώµη ειδικών στο 
πεδίο για πρόσθετη βιβλιογραφία 
(Hand searching) 

ΒΗΜΑ 5γ : Αποκλεισµός µε βάση το 
πλήρες κείµενο 
Άρθρα θα αποκλειστούν µετά την 
εφαρµογή κριτηρίων αποκλεισµού στο 
πλήρες κείµενο BHMA 6: Τελικά άρθρα 

Άρθρα που ανταποκρίνονται σε όλα τα 
κριτήρια εισαγωγής θα αποτελέσουν το κύριο 
σώµα των τεκµηρίων της µελέτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Βιβλιογραφικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 
 
 
Βάση  
∆εδοµένων 

Μέθοδος Πρόσβασης Περιγραφή Αιτιολόγηση 

MEDLINE http://erl-server.ucl.ac.uk/ Κατάλογος 
επιστηµονικών άρθρων 
από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη Ιατρικής των 
ΗΠΑ που καλύπτει 
περισσότερους από 4300 
τίτλους περιοδικών. 
Ενηµερώνεται 
εβδοµαδιαίως 

Καλύπτει το 
µεγαλύτερο 
µέρος της 
Ιατρικής 
βιβλιογραφίας 

EMBASE http://erl-server.ucl.ac.uk/ Ευρωπαϊκή αντίστοιχη 
βάση  της MEDLINE µε 
µεγαλύτερη έµφαση στις 
βασικές ιατρικές 
επιστήµες και την 
φαρµακολογία. 
Ενηµερώνεται 
εβδοµαδιαίως. 

Καταχωρεί 
τίτλους 
περιοδικών 
από την 
Ευρώπη που 
δεν βρίσκονται 
σε άλλες 
βάσεις. 

WEB OF 
SCIENCE 

http://apps.isiknowledge.com/ Σηµαντική πολυθεµατική 
βάση που καλύπτει τις 
ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήµες. 
Ενηµερώνεται 
εβδοµαδιαίως. 

Χρήσιµη βάση 
για τον 
εντοπισµό 
άρθρων από 
συγγενή 
επιστηµονικά 
πεδία που δεν 
άπτονται όµως 
καθαρά της 
ιατρικής 
έρευνας 

HMIC http://erl-server.ucl.ac.uk/ Ενοποιηµένη πηγή 
δεδοµένων από 3 
ανεξάρτητους 
οργανισµούς ( Dept of 
Health,King’s Fund 
Centre, Nuffield institute 
of Health) που εστιάζει 
στην οργάνωση,  τη 
διοίκηση και την ερεύνα 
των υπηρεσιών υγείας. 
Ενηµερώνεται 
τριµηνιαίως. 

Εστιάζει 
αποκλειστικά 
στις υπηρεσίες 
υγείας και ίσως 
ανευρεθούν 
µελέτες µη 
καταχωρηµένες 
σε άλλες 
βιβλιογραφικές 
βάσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στρατηγική Αναζήτησης στη Βιβλιογραφική Βάση MEDLINE 
 
 
Α/Α Αλληλουχία όρων ηλεκτρονικής αναζήτησης Αποτέλεσµα 

#22  #18 AND #21  204 

#21 #19 OR #20 16558 

#20 Qualitative adj (analysis or stud*) 11930 

#19 explode "Qualitative-Research" / WITHOUT SUBHEADINGS 

in MIME,MJME,PT 

6151 

#18 #17 AND (LA:MEDS = ENGLISH) and (PY:MEDS = 1995-

2008) 

9102 

#17 #8 AND #16 11205 

#16 #9-#15/OR 82154 

#15 guideline* NEXT implementation 984 

#14 explode "Practice-Guidelines-as-Topic" / all SUBHEADINGS 

in MIME,MJME,PT 

40632 

#13 clinical recommendation* 773 

#12 guideline* adj (compliance or adherence 395 

#11 explode "Guideline-Adherence" / all SUBHEADINGS in 

MIME,MJME,PT 

10182 

#10 explode "Physician's-Practice-Patterns" / all SUBHEADINGS 

in MIME,MJME,PT 

26436 

#9 explode "Practice-Guideline" / WITHOUT SUBHEADINGS in 

MIME,MJME,PT 

12443 

#8 #1-#7/OR 186281 

#7 primary care 80337 

#6 family adj doctor* 2819 

#5 family adj medicine 17506 

#4 explode "Physicians-Family" / all SUBHEADINGS in 

MIME,MJME,PT 

12037 

#3 general practi* 62877 

#2 explode "Family-Practice" / all SUBHEADINGS in 

MIME,MJME,PT 

53851 

#1 explode "Primary-Health-Care" / all SUBHEADINGS in 

MIME,MJME,PT 

52442 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Στρατηγική Αναζήτησης στη Βιβλιογραφική Βάση ΕΜΒΑΣΕ 
 
 
 
Α/Α Αλληλουχία Ορών Ηλεκτρονικής Αναζήτησης Αποτέλεσµα 

#18  #17 and ((LA:EMBV = ENGLISH) or (LA:EMBV = GREEK)) 

and (PY:EMBV = 1995-2008) 

192 

#17 #7 AND #13 AND#16  203 

#16 #14 OR #15 23716 

#15 qualitative adj (stud* or research or analysis) 8854 

#14 (explode "qualitative-research" / all SUBHEADINGS in 

DEM,DER,DRM,DRR) or (explode "qualitative-analysis" / all 

SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) 

19004 

#13 #8-#12 /OR 134865 

#12 guideline$ adj (clinical or practice) 66 

#11 (clinical adj (recommendation or protocol)) in TI 73 

#10 guideline$ adj implementation 37 

#9 (guideline$ adj (compliance or adherence)) in TI 9 

#8 explode "practice-guideline" / all SUBHEADINGS in 

DEM,DER,DRM,DRR 

134801 

#7 #1-#6/OR 82265 

#6 (general practi*) in TI 14287 

#5 (primary care) in TI 12608 

#4 (family adj (doctor* or care)) in TI 572 

#3 (explode "general-practitioner" / all SUBHEADINGS in 

DEM,DER,DRM,DRR) or (explode "general-practice" / all 

SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) 

45733 

#2 explode "family-medicine" / all SUBHEADINGS in 

DEM,DER,DRM,DRR 

4433 

#1 explode "primary-health-care" / all SUBHEADINGS in 

DEM,DER,DRM,DRR 

39776 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Στρατηγική Αναζήτησης στη Βιβλιογραφική Βάση WEB OF 
SCIENCE 
 
 
 
 
Α/A Αλληλουχία Όρων Ηλεκτρονικής Αναζήτησης Αποτέλεσµα 

1 Topic=(practice guideline*) OR Topic=(clinical guideline*) 

OR Topic=(guideline* adherence) OR Topic=(clinical 

recommendation*) OR Topic=(guideline* implementation) 

OR Topic=(guideline* compliance) OR Topic=(clinical 

protocol*) 

78358 

2 Title=('primary health care') OR Title=('primary care') OR 

Title=(family medicine) OR Title=(family practi*) OR 

Title=(family doctor$) OR Title=(general practi*) OR 

Title=(family physician*)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI Timespan=1995-2008 

26753 

3 Topic=(qualitative reasearch) OR Topic=(qualitative stud*) 

OR Topic=(qualitative)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI Timespan=1995-2008 

89947 

4 #3 AND #2 AND #1  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI Timespan=1995-2008 

108 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Στρατηγική Αναζήτησης στη Βιβλιογραφική Βάση HMIC 
 
 
 
Α/Α Αλληλουχία Όρων Αναζήτησης  Αποτέλεσµα 

#19 #17 and ((PY:HMIC = 1995-2008) or (PY:HQ = 1995-2010)) 81 

#18 #6 and #12 and #17 90 

#17 #13-#16/or 8442 

#16 focus group or interview 4348 

#15 Qualitative 4763 

#14 qualitative adj (stud* or research or analysis) 2163 

#13 qualitative adj (analysis or stud*) 1572 

#12 #6-#11/or 10860 

#11 guideline* 10860 

#10 guideline$ adj implementation 10 

#9 guideline$ adj (compliance or adherence) 3 

#8 guideline$ NEXT implementation 0 

#7 guideline$ adj (clinical or practice) 17 

#6 #1-#5/or 37020 

#5 family medicine 142 

#4 primary care 21062 

#3 family adj (doctor* or care) 502 

#2 general practi* 22968 

#1 (primary care or family) adj physician* 426 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ∆ιαδικασία και αποτελέσµατα ανάκτησης δεδοµένων 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΕΣ 
ΜΕ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ 

MEDLINE 204 171 0 
EMBASE 192 42 4 
WEB OF 
SCIENCE 

108 2 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

HMIC 81 03 5 
Implementation 
Science 

11 0 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

Journal of 
Evaluation in 
Clinical 
Practice 

99 0 3 

ΑΝΑΖΗΤΗΣ 
ΓΚΡΙΖΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Dissertations & 
Abstracts 

12 24 1 

ΛΙΣΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι 
ανακτηθείσες 
µελέτες 

7 2  

ΠΙΘΑΝΩΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ 

 
                                       21 

 
 

                                                 
1 Από το σύνολο των άρθρων που αποκάλυψε η στρατηγική αναζήτησης 
απορρίφτηκαν 180 άρθρα µε βάση τον τίτλο η την περίληψη τους , 5  µετά από 
ανάγνωση του πλήρους κειµένου ενώ σε 2 δεν ήταν δυνατή η µεταφόρτωση τους από 
τον ηλεκτρονικό διακοµιστή. 
2 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε αναλυτικά ότι 9 µελέτες δεν είχαν 
περίληψη, 1 δεν ήταν δυνατό να ανακτηθεί ηλεκτρονικά και 174 αποκλείστηκαν µε 
βάση τον τίτλο η το πλήρες κείµενο. 
3 Όλα τα άρθρα που βρέθηκαν είχαν ήδη ανακτηθεί από τις προηγούµενες βάσεις 
δεδοµένων 
4 Βρέθηκαν 1 ∆ιδακτορική ∆ιατριβή τα αποτελέσµατα της οποίας έχουν δηµοσιευτεί 
και το άρθρο ανακτήθηκε από τη βάση MEDLINE  και µια µεταπτυχιακή εργασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Κριτήρια εισαγωγής & αποκλεισµού δεδοµένων 
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  Επιλέχτηκαν µελέτες που 

χρησιµοποίησαν ποιοτικές µεθόδους 

έρευνας και συγκεκριµένα ανοικτές 

συνεντεύξεις και focus groups 

Αποκλείστηκε οποιαδήποτε µελέτη 

εξέταζε τη διάσταση της εφαρµογής 

των κλινικών οδηγιών µέσω χρήσης 

δοµηµένων ερωτηµατολογίων για 

την άντληση ποσοτικών δεδοµένων. 

Επίσης αποκλείστηκαν άλλες 

ποιοτικές µέθοδοι. (action research) 

Εάν η εργασία γινόταν από οµάδα ερευνητών 

θα υπήρχε η δυνατότητα να εξαντληθούν και 

οι ποσοτικές µελέτες. Επιλέξαµε µόνο δυο 

τύπους ποιοτικών µελετών εξαιτίας της 

επιστηµολογικής διαφοράς και της απουσίας 

βιβλιογραφικής καθοδήγησης στην σύγκριση 

και σύνθεση διαφορετικών ποιοτικών 

προσεγγίσεων. (Dixon-Woods et al ,2005) 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Επιλέχτηκαν µελέτες στις οποίες 

συµµετείχαν µονό  γενικοί ιατροί.  

Αποκλείστηκαν µελέτες στις οποίες 

συµµετείχαν άλλοι επαγγελµατίες 

υγείας (νοσηλευτές κλπ) 

Αποκλειστικός σκοπός της µελέτης είναι να 

εξετάσει τις απόψεις των γενικών ιατρών για 

τις κλινικές οδηγίες και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εφαρµογή τους. Συνεπώς 

µελέτες που εξετάζουν άλλους επιστήµονες 

αποπροσανατολίζουν από το αρχικό 

ερευνητικό µας ερώτηµα. 
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ΤΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Επιλέχτηκαν µελέτες που διεξήχθησαν 

σε ανεπτυγµένες χώρες (Ευρώπη, 

ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ασία ) 

και πάντοτε στο πλαίσιο της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Αποκλείστηκαν µελέτες που 

διεξήχθησαν σε αναδυόµενες και 

αναπτυσσόµενες χώρες ( Αφρική, 

ΝΑ Ασία, Ταµάρικη) 

Εξαιτίας της διαφορετικής οργάνωσης των 

υγειονοµικών συστηµάτων µεταξύ των 

ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων χωρών 

αλλά και λογω των κοινωνικών, πολιτιστικών 

και οικονοµικών επιδράσεων ίσως τα 

αποτελέσµατα των µελετών να απείχαν 

σηµαντικά µεταξύ τους καθιστώντας  αδύνατη 

τόσο τη σύνθεση και σύγκριση τους όσο και τη 

γενικευσιµοτητα των συµπερασµάτων της 

εργασίας. 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ηµοσιευµένες µελέτες 

καταχωρηµένες σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδοµένων µεταξύ 1995-2008. 

(Για την γκρίζα βιβλιογραφία θα 

χρησιµοποιηθεί ηµεροµηνία 

συγγραφής 1995-2008). 

Αποκλείστηκαν οποιεσδήποτε 

µελέτες δηµοσιευµένες η µη πριν  το 

1995. 

Εξαιτίας των προοπτικών επιδράσεων µε το 

πέρασµα του χρόνου  (cohort specific effects) 

που είναι σηµαντικές όταν εξετάζουµε 

ποιοτικά ένα ζήτηµα που άπτεται εµπειριών , 

απόψεων, στάσεων, συµπεριφορών θεωρήθηκε 

επιβεβληµένο να περιορίσουµε τη χρονική 

περίοδο. Επιλέχτηκε  το 1995 σαν χρονολογία  

λήξης καθώς αναζητούµε να επικεντρώσουµε 

στην όσο το δυνατό πιο πρόσφατη 

βιβλιογραφία. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Εισήχθησαν µελέτες που εξετάζουν 

τουλάχιστον ένα παράγοντα που 

επηρεάζει/περιορίζει την εφαρµογή 

οδηγιών από τους Γ.Ι όπως επίσης και 

άλλες που διερευνούν τις στάσεις και 

τις απόψεις τους απέναντι στις 

κλινικές οδηγίες. 

Αποκλείστηκαν όσες δεν είχαν ως 

πρώτιστο αντικείµενο συζήτησης 

στις συνεντεύξεις η τα focus groups 

τους ανασταλτικούς παράγοντες 

εφαρµογής των κλινικών οδηγιών 

στην ΠΦΥ. 

Απαντήσεις στο αρχικό ερευνητικό ερώτηµα 

δίνουν οι πρωτογενείς ποιοτικές µελέτες που 

εξετάζουν το ζήτηµα της εφαρµογής των 

κλινικών οδηγιών και προσπαθούν να 

ερµηνεύσουν τις στάσεις των Γ.Ι απέναντι σε 

αυτές.  

ΦΙΛΤΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Επιλέχτηκαν µελέτες που είχαν 

δηµοσιευτεί  µαζί µε την περίληψη 

τους στην αγγλική η ελληνική γλώσσα.  

Αποκλείστηκαν οι µελέτες που το 

κυρίως κείµενο τους δεν ήταν στην 

αγγλική η ελληνική γλώσσα  και 

µελέτες που δεν είχαν 

καταχωρηµένη περίληψη. 

∆εν υπήρχε ο χρόνος αλλά και οι δυνατότητες 

να εξεταστούν µελέτες σε άλλη γλώσσα. 

 
 
 

65 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Κριτική αποτίµηση της µεθοδολογικής ποιότητας των µελετών 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ  

Kedward 
& Dakin 

Rashidian 
et al 

Carlsen 
& 

Norheim 

Mayer & 
Piterman 

Summerskil 
& Pope 

Schers 
et al 

Στόχοι και σκοποί  
της  µελέτης 

Υπήρξε σαφής δήλωση των σκοπών και 
στόχων  
της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ 

Καταλληλότητα 
ποιοτικής µεθόδου 

Είναι η µεθοδολογία της ποιοτικής 
µεθόδου η κατάλληλη 

√ √ √ √ √ √ 

Καταλληλότητα 
ερευνητικού σχεδιασµού 

Ήταν ο ερευνητικός σχεδιασµός 
κατάλληλος  
Για τους στόχους της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ 

∆ειγµατοληψία Ήταν οι µέθοδος επιλογής των 
συµµετεχόντων συµβατή και κατάλληλη 
µε τους στόχους της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ 

Συλλογή  
∆εδοµένων  

Συλλέχτηκαν τα δεδοµένα µε τρόπο που 
να υπογραµµίζουν επακριβώς το 
ερευνητικό αντικείµενο υπό µελέτη 

√ √ √ √ √ √ 

Αντανάκλαση Ελήφθησαν υπόψη οι σχέσεις µεταξύ του  
ερευνητή και των συµµετεχόντων 

×  × √ √ √ √ 

Ηθικά Ζητήµατα Ελήφθησαν υπόψη παράµετροι που 
άπτονται ηθικών ζητηµάτων 

× × √ √ √ √ 

Ανάλυση  
∆εδοµένων 

Ήταν η ανάλυση δεδοµένων επαρκώς 
ακριβής 

√ √ √ √ √ √ 

Ευρήµατα Περιγράφονται τα συµπεράσµατα µε 
σαφήνεια 

√ √ √ × √ √ 

Συνολική αξία της 
έρευνας 

Αναφέρεται πως συµβάλλει η µελέτη 
στην επιστήµη? 

√ √ √ √ √ √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. (συνέχεια)  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ  

Goeman 
et al 

Smith 
et al 

Dahan 
et al 

Espeland 
& 

Baerheim 

Cranney 
et al 

Steenkiste 
et al  

Langley 
et al 

Στόχοι και σκοποί  
της  µελέτης 

Υπήρξε σαφής δήλωση των σκοπών και 
στόχων  
της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ √ 

Καταλληλότητα 
ποιοτικής µεθόδου 

Είναι η µεθοδολογία της ποιοτικής 
µεθόδου η κατάλληλη 

× √ √ √ √ √ √ 

Καταλληλότητα 
ερευνητικού σχεδιασµού 

Ήταν ο ερευνητικός σχεδιασµός 
κατάλληλος  
Για τους στόχους της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ √ 

∆ειγµατοληψία Ήταν οι µέθοδος επιλογής των 
συµµετεχόντων συµβατή και κατάλληλη 
µε τους στόχους της έρευνας 

√ √ √ √ √ √ √ 

Συλλογή  
∆εδοµένων  

Συλλέχτηκαν τα δεδοµένα µε τρόπο που 
να υπογραµµίζουν επακριβώς το 
ερευνητικό αντικείµενο υπό µελέτη 

√ √ √ √ √ √ √ 

Αντανάκλαση Ελήφθησαν υπόψη οι σχέσεις µεταξύ 
του  
ερευνητή και των συµµετεχόντων 

× √ √ √  × √ √ 

Ηθικά Ζητήµατα Ελήφθησαν υπόψη παράµετροι που 
άπτονται ηθικών ζητηµάτων 

√ × √ × × √ × 

Ανάλυση  
∆εδοµένων 

Ήταν η ανάλυση δεδοµένων επαρκώς 
ακριβής 

√ √ √ √ √ √ √ 

Ευρήµατα Περιγράφονται τα συµπεράσµατα µε 
σαφήνεια 

√ √  √ √ √ √ √ 

Συνολική αξία της 
έρευνας 

Αναφέρεται πως συµβάλλει η µελέτη 
στην επιστήµη? 

√ √ √ √ √ √ √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Μελέτες που απερρίφθησαν στο τελικό στάδιο 
 
  
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1. Williams, B., Skinner, J., Dowell, J., Roberts, R., Crombie, I., & Davis, J. 

2007, "General practitioners' reasons for the failure of a randomized 

controlled trial (The TIGER Trial) to implement epilepsy guidelines 

in primary care", Epilepsia, vol. 48, no. 7, pp. 1275-1282. 

∆ιερευνούσε τους παράγοντες αποτυχίας µιας Τυχαιοποιηµένης 

ελεγχόµενης δοκιµής να επηρεάσει την εφαρµογή των οδηγιών 

για την επιληψία συµπεριλαµβάνοντας επιπλέον των Γενικών 

Ιατρών και άλλο προσωπικό των ∆οµών ΠΦΥ. 

2. Larme, A. C. & Pugh, J. A. 1998, "Attitudes of primary care providers 

toward diabetes: barriers to guideline implementation", Diabetes Care, 

vol. 21, no. 9, pp. 1391-1396. 

Στους συµµετέχοντες περιλαµβάνονταν πλην των Γενικών 

Ιατρών και νοσηλευτικό κα προσωπικό. 

3. Guerra, C. E., Schwartz, J. S., Armstrong, K., Brown, J. S., Halbert, C. H., 

& Shea, J. A. 2007, "Barriers of and facilitators to physician 

recommendation of colorectal cancer screening", Journal of general 

internal medicine official journal of the Society for Research and Education in 

Primary Care Internal Medicine, vol. 22, no. 12, pp. 1681-1688. 

∆ιερευνούσε τα εµπόδια στην σύσταση των Γενικών Ιατρών για 

προσυµπτωµατικό ελέγχου του καρκίνου του παχέος εντέρου 

χωρίς να περιλαµβάνει στους στόχους την ανάδειξη των 

αντιλήψεων, γνώσεων, στάσεων των ιατρών στις κλινικές οδηγίες 

όπως αυτές έχουν οριστεί. 

4. Zitzelsberger, L., Grunfeld, E., & Graham, I. D. 2004, "Family 

physicians' perspectives on practice guidelines related to cancer 

control", BMC family practice p. 25. 

Η µελέτη επιχειρούσε να αναδείξει τις απόψεις των Γενικών 

Ιατρών για το ποιες ενότητες στις κλινικές οδηγίες για τον έλεγχο 

του καρκίνου θεωρούσαν σηµαντικές και η θεµατική της 

συµµόρφωσης τους µε αυτές δεν περιλαµβάνονταν στους 

σκοπούς της µελέτης. 
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5.  Harrison, S., Dowswell, G., Wright, J., & Russell, I. 2003, "General 

practitioners' uptake of clinical practice guidelines: a qualitative 

study", Journal of health services research and policy, vol. 8, no. 3, pp. 149-

153. 

Εξέταζε την παρατηρούµενη βελτίωση της χρήσης των κλινικών 

οδηγιών µετά την υιοθέτηση µιας στρατηγικής εφαρµογής.  

6. Wiener-Ogilvie, S., Huby, G., Pinnock, H., Gillies, J., & Sheikh, A. 2008, 

"Practice organisational characteristics can impact on compliance 

with the BTS/SIGN asthma guideline: Qualitative comparative case 

study in primary care", BMC family practice, vol. 9, no. 1, p. 32. 

Εστίαζε στον τρόπο επίδρασης των επαγγελµατικών σχέσεων και 

της οµαδικής εργασίας στην εφαρµογή κλινικών οδηγιών για το 

άσθµα και όχι στα εµπόδια. 

7. Putnam, W., Twohig, P. L., Burge, F. I., Jackson, L. A., & Cox, J. L. 2004, 

"Evidence-based cardiovascular care. Family physicians' views of 

obstacles and opportunities", Canadian family physician Medecin de 

famille canadien pp. 1397-1405. 

Εξέταζε την εφαρµογή επιµέρους συστάσεων που σχετίζονται µε 

τον τρόπο ζωής (lifestyle) και τη φαρµακολογική θεραπεία 

ασθενών µε καρδιοαγγειακές παθήσεις. 

8. Hannes, K., Leys, M., Vermeire, E., Aertgeerts, B., Buntinx, F., & 

Depoorter, A. M. 2005, "Implementing evidence-based medicine in 

general practice: a focus group based study", BMC family practice p. 37 

∆εν µελετούσε τους περιοριστικούς παράγοντες εφαρµογής των 

κλινικών οδηγιών αλλά τη µη υιοθέτηση της Βασισµένης σε 

Ενδείξεις Ιατρικής γενικότερα. 

9. Goeman, D. P., Hogan, C. D., Aroni, R. A., Abramson, M. J., Sawyer, S. 

M., Stewart, K., Sanci, L. A., & Douglass, J. A. 2005, "Barriers to 

delivering asthma care: a qualitative study of general practitioners", 

Medical journal of Australia, The, vol. 183, no. 9, pp. 457-460. 

Χαµηλή µεθοδολογική ποιότητα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.  Συνοπτική περιγραφή µελετών της συστηµατικής ανασκόπησης 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Langley et al, 1998 Η αναγνώριση εµποδίων στην χρήση 
των κλινικών οδηγιών και των 
ευκαιριών για την αντιµετώπιση αυτών 
των εµποδίων 

Ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις 

20 Βρετανοί Γενικοί Ιατροί διαφόρων 
φύλων, εθνικοτήτων, µισθολογικών 
επιπέδων, περιοχών άσκησης στην 
ευρύτερη περιοχή του Avon. Τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά τους δεν αναφέρονται. 

Summerskill & Pope, 2002 1.∆ιερευνηση των αιτιών µη 
συµµόρφωσης µε τις κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την 
δευτερογενή πρόληψη της στεφανιαίας 
νόσου και             2. Η διερεύνηση του 
αν οι αιτίες αυτές σχετίζονται µε τη 
φύση των οδηγιών ή τη διαδικασία 
εφαρµογής τους 

Ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις 
και 2 focus 
groups στα 
οποία 
συµµετείχαν 
συνολικά 8 
Γενικοί Ιατροί 
και 
συντονίστηκαν 
από τους 
συγγραφείς 

14 Βρετανοί Γενικοί Ιατροί σε 12 δοµές 
ΠΦΥ στην περιοχή Gloucestershire που 
συµµετείχαν στην έρευνα µετά από 
πρόσκληση 

Schers et al, 2001 ∆ιερεύνηση των παραγόντων που 
καθορίζουν τη µή συµµόρφωση µε τις 
κλινικές συστάσεις για τη διαχείριση 
της οσφυαλγίας 

Ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις 

40 Γενικοί Ιατροί από 210 δοµές ΠΦΥ στην 
ανατολική Ολλανδία που επιλέχτηκαν 
µέσω δειγµατοληψίας σκοπού  
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Smith et al, 2004 Η διερεύνηση των απόψεων και 
στάσεων των Γενικών Ιατρών απέναντι 
στις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
κατάθλιψη, η αναγνώριση εµποδίων 
εφαρµογής τους και πιθανών µεθόδων  

Συνεντεύξεις 11 Γενικοί Ιατροί (7 Σκωτσεζοι-4 Βρετανοί, 
8 ανδρες-3 γυναίκες) από τους 15 που 
προσκλήθηκαν συνολικά. 

Dahan et al, 2006 Η αναγνώριση παραγόντων 
περιορισµού και διευκόλυνσης των 
κατευθυντηρίων οδηγιών για την 
οσφυαλγία 

4 Focus groups 38 Γενικοί Ιατροί από το Βόρειο Ισραήλ - 21 
άνδρες -17 γυναίκες µέσης ηλικίας 41.6 
ετών 29 σε αστικές δοµές ΠΦΥ, 9 σε 
αγροτικές περιοχές 

Espeland & Baerheim, 
2003 

1. Η αναγνώριση και περιγραφή των 
παραγόντων που οι Γενικοί Ιατροί 
θεωρούν ότι επηρεάζουν την απόφαση 
τους να παραπέµψουν για 
ακτινολογικές εξετάσεις ασθενείς µε 
οσφυαλγία και  
2.εµποδια στη συµµόρφωση των 
κλινικών οδηγιών που προκύπτουν 
από τους παραπάνω παράγοντες 

Focus Groups 
µε συντονιστή 
τον πρώτο 
συγγραφέα και 
τα 
αποτελέσµατα 2 
ποιοτικών 
µελετών από 
Ολλανδία και 
ΗΠΑ 
αναλύθηκαν  

13 Γενικοί Ιατροί από 4 διαφορετικές 
περιοχές της Νορβηγίας (8 ανδρες-5 
γυναίκες, ηλικίας 32-57 ετών µε κλινική 
εµπειρία 3-15 ετών) 

Cranney et al, 2001 Η αναγνώριση των εµποδίων 
εφαρµογής των βασισµένων σε 
ενδείξεις οδηγιών κλινικής πρακτικής 
για τη διαχείριση της υπέρτασης στους 
ηλικιωµένους 

Ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις 
κατά τη 
διάρκεια focus 
group 

Τυχαία επιλογή 9 δοµών ΠΦΥ και 34 
Γενικών Ιατρών από 76 δοµές ΠΦΥ  
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Steenkiste et al, 2004 Η εξέταση των εµποδίων στην 
εφαρµογή των κλινικών οδηγιών για 
τη χοληστερόλη και την υιοθέτηση των 
πινάκων εκτίµησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου 

Συνεντεύξεις 
µετά την 
ηχογράφηση 22 
ιατρικών 
επισκέψεων 
από τους ίδιους 
τους Ιατρούς 

15 Γενικοί Ιατροί από τους 20 που 
προσκλήθηκαν από τη Νότια Ολλανδία και 
εργάζονται σε αστικές ή/και αγροτικές 
περιοχές , ηλικίας 37-57 ετών , 13 άνδρες- 2 
γυναίκες  

Kedward & Dakin, 2003 1.Η διερεύνηση των απόψεων των 
Γενικών Ιατρών απέναντι στις 
κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση 
στατινών και                   
 2. οι απόψεις τους για τα εµπόδια και 
τις επιτυχίες της εφαρµογής της 
πρόληψης της στεφανιαίας νόσου στη 
ΠΦΥ. 

Ηµιδοµηµένες 
Συνεντεύξεις 

26  Βρετανοί Γενικοί Ιατροί εργαζόµενοι σε 
αστικές (11) και αγροτικές δοµές (15) , που 
αποφοιτήσαν πριν το 1980 (12) αλλά και 
µετά (14) και των δυο φύλων (18 άνδρες - 8 
γυναίκες) οι οποίοι είχαν 1-3 συνεργάτες 
(12) αλλά και περισσότερους (14).Μισοί από 
αυτούς δεν είχαν συµµετάσχει παλιότερα σε 
έρευνα ελέγχου χρήσης στατινών. 

Rashidian et al, 2008 Η διερεύνηση των κύριων παραγόντων 
για την εφαρµογή των συστάσεων επί 
της συνταγογραφησης, των απόψεων 
και στάσεων των Γενικών Ιατρών για 
τις οδηγίες και τους παράγοντες που 
εµποδίζουν η διευκολύνουν την 
εφαρµογή τους. Επικεντρώθηκαν σε 5 
κλινικές καταστάσεις: άσθµα, 
επιληψία, κατάθλιψη, στατίνες, 
εµµηνορρυσία 

11 τηλεφωνικές 
και  14 ενώπιος 
ενωπίω 
ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις  

25 Βρετανοί Γενικοί Ιατροί ( 5γυναίκες) 
εργαζόµενοι στον ακαδηµαϊκό τοµέα (13, 
εκ των οποίων οι 9 ασκούσαν την Ιατρική) 
και στην ΠΦΥ (12). 

72 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

Carlsen & Norheim, 2008 H διερεύνηση της στάσης και 
συµπεριφοράς των Γενικών Ιατρών 
απέναντι στις κλινικές κατευθυντήριες 
οδηγίες γενικά. 

6 ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις 

Προσκλήθηκαν 93 οµάδες Γενικών Ιατρών 
και από τις 11 που ανταποκρίθηκαν 
επιλέχτηκαν 27 Γενικοί Ιατροί από το Όσλο 
και το Χορντλαντ. (Νορβηγία). Η µέση 
ηλικία ήταν 45 ετών και το 67% ήταν 
άνδρες. 

Mayer and Piterman, 1999 Η διερεύνηση των στάσεων των 
Γενικών Ιατρών απέναντι στη σαφή 
παρουσίαση των τεκµηρίων στις 
κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και η 
στάση τους απέναντι στην βασισµένη 
σε ενδείξεις ιατρική. 

5 focus groups 27 Αυστραλοί Γενικοί Ιατροί (8 γυναικες-19 
άνδρες) µέσης ηλικίας 43 ετών και µέση 
κλινική εµπειρία 14 χρόνια. 13 ήταν µέλη 
του επαγγελµατικού τους συλλόγου, 4 είχαν 
αποφοιτήσει από το εξωτερικό και 18 
εργάζονταν σε πολυδύναµες δοµές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Εξαγωγή ∆εδοµένων σε περιγραφικές ενότητες (descriptive themes)  
 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΩΝ  / 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Kedward & Dakin , 
2003 

Rashidian et al, 
2008 

Carlsen & Norheim, 
2008 

Mayer & Piterman, 
1999 

Steenkiste et al, 2004 Langley et al,1998 

Σχετιζόµενα µε 
την γνώση 
ύπαρξης των 
Κλινικών 
Κατευθυντηρίων 
Οδηγιών 

     Έλλειψη γνώσης 
κλινικών οδηγιών και 
προσέγγισης εκτίµησης 
υψηλού 
καρδιαγγειακού 
κινδύνου 

 

1. Η κλινική εµπειρία 
τους επηρεάζει 
περισσότερο τις 
αποφάσεις τους απ ότι 
οι κλινικές οδηγίες. 
 
 

1.Αβεβαιότητα για τη 
συνταγογραφηση 
στατινων σε καπνιστές  

1.Σκεπτικισµος σχετικά 
µε την επακόλουθη 
συµπεριφορά υγείας 
του ασθενούς µετά την 
εφαρµογή των 
οδηγιών 
(συνταγογραφηση 
στατινών)  

1. ∆υσπιστία 
προς τις 
ενδείξεις  
 

1. Έλλειψη 
εµπιστοσύνης στις 
κλινικές οδηγίες 
οργανισµών - 
καχυποψία ως προς τα 
κίνητρα (µείωση 
κόστους φροντίδας 
υγείας)  
 

2. Αίσθηση περιορισµού 
της κλινικής τους 
αυτονοµίας     
 

2. Έλλειψη κινήτρων 
για την αφιέρωση 
χρόνου σε επεξηγήσεις   

1.Σκεπτικισµός για 
την εξατοµικευµένη 
εφαρµογή των 
οδηγιών στη Γενική 
Ιατρική 
 

Σχετιζόµενα µε τη 
στάση ή/και την 
αίσθηση του 
Γενικού Ιατρού 
απέναντι στις 
Κλινικές 
Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 

 

2. Ανησυχία για την 
συνταγογραφηση σε 
υγεία άτοµα 

2. Σκεπτικισµός 
σχετικά µε την 
εφαρµοσιµοτητα 
στην 
καθηµερινή 
πρακτική 

2. Σκεπτικισµός για την 
εφαρµοσιµοτητα των 
τεκµηρίων στην ΠΦΥ 

2. Σκεπτικισµός ως προς 
τη µέθοδο επιλογής των 
ατόµων στις 
τυχαιοποιηµένες 
κλινικές δοκιµές-
ασυµβατότητα µε τον 
τυπικό ασθενή στην 
ΠΦΥ  
 

3. Αρνητική στάση 
απέναντι στην πρόληψη  
 

 

Εξωτερικά 
εµπόδια 

α) Σχετιζόµενα 
µε τις κλινικές 
οδηγίες 
 

 
 
 
 

α1.Συµµετοχη 
µεγάλου αριθµού 
ειδικών ιατρών 
ελάττωσε το 

   α1. Ενστάσεις προς την 
ευκολία χρήσης των 
εργαλείων που 
περιλαµβάνονται 

α1.Μορφή και 
µέγεθος των 
κλινικών οδηγιών  
α2. Αντιπαραθέσεις 
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(πίνακες εκτίµησης 
κινδύνου)  
α2 Ενστάσεις προς το 
περιεχόµενο των 
οδηγιών 
 

µεταξύ κλινικών 
οδηγιών για το ίδιο 
θέµα  
 

 β1.Αντιλήψεις των 
ασθενών -
προσαρµογές των 
κλινικών οδηγιών 
κατά περίπτωση 

µέτρο 
εµπιστοσύνης 
του Γενικού 
Ιατρού στις 
Οδηγίες  
α2.Μη 
συστηµατική 
µορφή 
παρουσίασης 
των οδηγιών 

γ1 Έλλειψη 
υποστήριξης 
πληροφοριακού 
συστήµατος  
γ2 Οι οδηγίες είναι 
περίπλοκες για τους 
βοηθούς των ιατρών 
 

γ1.ελλειψη χρόνου  
γ2.ελλειψη 
οργάνωσης χώρου 
εργασίας 

β) Σχετιζόµενα 
µε τον ασθενή 
 

β1. ∆υσκολίες 
συµµόρφωσης του 
ασθενούς µε τις 
οδηγίες 

 β1.Αγχος του ασθενούς 
για τα πιθανά 
προβλήµατα υγείας του 
και τα δικαιώµατα του 
ως ασθενούς και 
ανάγκη του Γενικού 
ιατρού να κερδίσει την 
εκτίµηση του ασθενούς  
β2 ∆υσκολία να πειστεί 
ο ασθενής να αλλάξει 
θεραπεία και να 
προσαρµοστεί στις 
οδηγίες 
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γ) Σχετιζόµενα 
µε την 
οργανωτική 
δοµή της ΠΦΥ 

γ1. έλλειψη χρόνου  
γ2. υψηλό κόστος της 
προτεινόµενης 
θεραπείας (στατίνες) 

 γ3..Ελλειψη 
πόρων 
(ανθρωπίνων, 
υλικών , 
χρηµατικών ) 

γ1.ελλειψη χρόνου    

  ∆ιάφορα     1. Τα ψυχοκοινωνικά 
και συναφή ζητήµατα 
στη Γενική Ιατρική είναι 
περισσότερο σηµαντικά 
από τα αδιάσειστα 
ερευνητικά δεδοµένα 
που δεν λαµβάνουν 
υπόψη αυτή τη 
διάσταση 
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Πίνακας 11. (συνέχεια)  
 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΩΝ / 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

  Summerskil & 
Pope , 2002 

Schers et al, 2001 Smith et al, 2004 Dahan et al, 
2006 

Espeland & 
Baerheim, 2003 

Cranney et al, 2001 

Α. Σχετιζόµενα µε 
την γνώση ύπαρξης 
των Κλινικών 
Κατευθυντηρίων 
Οδηγιών 

  Ελλειψη 
δεξιοτήτων 
κριτικής 
αποτίµησης της 
ποιότητας των 
ενδείξεων 

  Έλλειψη γνώσης 
των οδηγιών για 
την κατάθλιψη 

    Έλλειψη γνώσης 
κλινικών πρωτοκόλλων 
για τη διαχείριση της 
υπέρτασης 

1.Εφαρµοσιµοτητα 
στην καθηµερινή 
πρακτική της Γενικής 
Ιατρικής  
 

1.Ελλειψη 
αυτοπεποίθησης         
 
 

1. Σκεπτικισµός ως προς 
τη µέθοδο επιλογής των 
ατόµων στις 
τυχαιοποιηµένες 
κλινικές δοκιµές-
ασυµβατότητα µε τον 
τυπικό ασθενή στην 
ΠΦΥ  
 

2. ∆ιαφωνία µε 
ορισµένες συστάσεις 
των οδηγιών  
 

Β. Σχετιζόµενα µε 
τη στάση ή/και την 
αίσθηση του 
Γενικού Ιατρού 
απέναντι στις 
Κλινικές 
Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 

  Λήψη 
αποφάσεων που 
λαµβάνει υπόψη 
πρωτίστως τη 
σχέση ιατρού- 
ασθενούς 

3.Έλλειψη 
αυτοπεποίθησης  
 

1.Ελλειψη 
συµφωνίας µε 
τις συστάσεις 

  

2.Έλλειψη 
προσδοκίας ότι η 
εφαρµογή των 
οδηγιών θα 
οδηγήσει στα 
επιθυµητά 
αποτελέσµατα για 
τον ασθενή 

2. χαλαρή δέσµευση 
προς τις οδηγίες 
εξαιτίας της 
αυτοπεποίθησης του 
ιατρού 

Γ. Εξωτερικά 
εµπόδια 

α) Σχετιζόµενα 
µε τις κλινικές 
οδηγίες                

         

77 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

β) Σχετιζόµενα 
µε τον ασθενή 

β1.Συνοσηροτητα  β1.Προσαρµογές στα 
ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των 
ασθενών 

β1.∆ιακυµανσεις 
στα 
χαρακτηριστικά 
των ασθενών  

β1.Ιδιαιτεροτ
ητες και 
προσωπικές 
επιθυµίες των 
ασθενών 

β1.Οι επιθυµίες του 
ασθενούς έρχονταν 
σε σύγκρουση µε 
τις κλινικές οδηγίες   

β1. Συνοσηρότητα 
ασθενούς  
β2. ∆υσκολία 
συµµόρφωσης ασθενούς 
ειδικά σε καταστάσεις 
χωρίς συµπτώµατα.  
 

γ1. Έλλειψη 
χρόνου        
 

γ) Σχετιζόµενα 
µε την 
οργανωτική 
δοµή της ΠΦΥ 

γ1. Έλλειψη 
χρόνου 

 γ1.Ογκος 
Πληροφοριών & 
έλλειψη 
οργάνωσης και 
χώρου εργασίας 
γ2. Έλλειψη 
πόρων 

 

 

γ1.‘Ελλειψη συνεχούς 
εκπαίδευσης 

∆. ∆ιάφορα   +Κόπωση    +Έλλειψη 
πρόσβασης στις 
κατευθυντήριες 
οδηγίες 

+∆υσκολίες 
στη σχέση 
Ιατρού -
ασθενή 

  +Ακαθόριστη 
αίσθηση δυσκολίας 
να εφαρµοστούν οι 
οδηγίες  
+ Πίεση από 
άλλους 
οργανισµούς 
παροχής 
υπηρεσιών υγείας      
  +Ακατάλληλη 
πρόσβαση σε  
εναλλακτικές 
υπηρεσίες υγείας 

+Πρακτικά ζητήµατα 
της καθηµερινότητας  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Γραφική απεικόνιση της αποτίµησης της µεθοδολογικής ποιότητας των µελετών της ανασκόπησης. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rashidian
et al

Mayer &
Piterman

Schers et al Smith et al Espeland &
Baerheim

Steenkiste
et al 

Συνολική αξία της έρευνας

Ευρήµατα

Ανάλυση 
∆εδοµένων

Ηθικά Ζητήµατα

Αντανάκλαση

Συλλογή 
∆εδοµένων 

∆ειγµατοληψία

Καταλληλότητα
ερευνητικού σχεδιασµού

Καταλληλότητα
ποιοτικής µεθόδου

Στόχοι και σκοποί 
της  µελέτης  
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