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1. Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος εργασίας: Παράγοντες που προσδιορίζουν την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας 
κάτω των 50 ετών και ανάλυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. Συστηματική Ανασκόπηση 
Υπό τη επίβλεψη των: 1. Λιονής Χρήστος 

 2. Μαυρούδης Δημήτριος 

 3. Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα 

Ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2020 

 

Εισαγωγή: Λίγα είναι γνωστά για τους παράγοντες κινδύνου του καρκίνου παχέος εντέρου (ΚΠΕ) σε άτομα 

ηλικίας κάτω των 50 ετών, ενώ η συμμόρφωση στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και η αποτελεσματικότητα τους παραμένεις ανεπαρκής.  

Σκοπός: Ο εντοπισμός και η ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση ΚΠΕ σε άτομα νεαρής 

ηλικίας και η αναζήτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων δευτερογενούς πρόληψης ΚΠΕ σε δομές Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. 

Μεθοδολογία: Συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Prisma. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν την ανασκόπηση ήταν α) Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην εμφάνιση ΚΠΕ σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 50 ετών σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό ίδιας ηλικίας 

και υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ νεαρών ασθενών και ασθενών άνω των 50 ετών; β) Οι οργανωμένες 

παρεμβάσεις δευτερογενούς πρόληψης ΚΠΕ στην ΠΦΥ είναι αποτελεσματικές; Για το πρώτο ερώτημα 

συμπεριλήφθηκαν μελέτες παρατήρησης και τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες από τις βάσεις αναζήτησης 

MedLine και Cochrane Library για το διάστημα 2000-2019, με δείγμα ασθενείς ΚΠΕ μικρότεροι των 50 ετών. Για 

το δεύτερο ερώτημα συμπεριλήφθηκαν μελέτες παρατήρησης από την Cochrane Library για το διάστημα 2009-

2019, με δείγμα ενήλικα άτομα που συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης. 

Αποτελέσματα: Δώδεκα μελέτες συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο ερώτημα και 148 στο δεύτερο. Εντοπίστηκαν 

συνολικά 49 παράγοντες κινδύνου διαχωρισμένοι σε 9 ενότητες. Οι παράγοντες που φάνηκε να επιδρούν 

σημαντικά στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνονται αναμενόμενοι παράμετροι όπως το φύλο, η εθνικότητα, η παχυσαρκία που επιδρούν στην 

εμφάνιση ΚΠΕ ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι παράγοντες που ήταν λιγότερο αναμενόμενοι και πιθανόν να επιδρούν 

στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ, με σειρά βαρύτητας, είναι το οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας γαστρεντερικού 

συστήματος, κακοήθειας οποιασδήποτε φύσης, η χρόνια νεφρική νόσος (άνευ αιμοκάθαρσης), η χαμηλή 

πρόσληψη εσπεριδοειδών, η εκκολπωμάτωση εντέρου, η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Κατά την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διαλογής ΚΠΕ αυτές που πληρούσαν τα κριτήρια και παρουσίασαν 

βέλτιστα αποτελέσματα ήταν 6 διαχωρισμένες σε 3 κατηγορίες.  

Συμπεράσματα: Τριάντα παράγοντες κινδύνου (24 αναμενόμενοι, 7 μη αναμενόμενοι) εμφάνισαν σημαντική 

σχέση με την εκδήλωση πρώιμου ΚΠΕ. Δεδομένης της ανοδικής τάσης της νόσου στις ηλικίες κάτω των 50 ετών 

οι πάροχοι υγείας καλούνται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση καθώς και να προσαρμόσουν τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της νόσου. Τα ευρήματα μας υποδεικνύουν υποσχόμενες στρατηγικές που βρέθηκαν αποτελεσματικές 

στην βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου ΚΠΕ.  

 

Λέξεις κλειδιά: καρκίνος παχέος εντέρου, παράγοντες κινδύνου, πρώιμος, αποτελεσματικότητα, δευτερογενής 

πρόληψη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  
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Abstract 

 
 
Title:  Systematic Review. Risk factors that determine the development of colorectal cancer in people 

under the age of 50 and analysis of the effectiveness of Primary Health Care interventions. 

By:  Fotopoulou Ilektra 

Supervisors: 1. Lionis Christos 

  2. Mavroudis Dimitrios 

  3. Sifaki-Pistolla Dimitra 

Date: 07 October 2020  

 

Introduction: Little is known about the risk factors of colorectal cancer in adults under the age of 50, while 

adherence to Primary Health Care screening programs and their effectiveness remain inadequate. 

Aim: Initially the identification and analysis of the factors that contribute to colorectal cancer development in 

young adults as well as research for effective secondary prevention strategies in Primary health care centers.   

Materials and methods: Systematic review was conducted based on Prisma guidelines. The clinical questions that 

guided the review were a) What are the factors that contribute to colorectal cancer development in adults under 50 

years old compared to a healthy population of the same age and is there a difference between young patients and 

patients older than 50? and b) Are the organized interventions of the Primary Health Care effective in colorectal 

cancer secondary prevention? For the first clinical question relevant studies were identified from PubMed and 

Cochrane database from 2000 to 2019 with study subjects patients with CRC under the age of 50. For the second 

clinical question relevant studies were identified from Cochrane database from 2009 to 2019 with study subjects 

adults who participated in organized secondary prevention programs.  

Results: Twelve studies were included in the former clinical question and 148 in the latter one. Altogether 49 risk 

factors were identified and classified into 9 categories. The factors that showed significant association with early-

onset colorectal cancer were divided into two categories. The first category includes anticipated risk factors such as 

sex, race/ethnicity and obesity that confer an increased likelihood of colorectal cancer development regardless of 

age. The factors that were less expected and possibly are associated with high risk of colorectal cancer in young 

patients, in a decreasing order of importance, are the family history of gastrointestinal malignancy and malignancy 

of any nature, chronic kidney disease (no dialysis), low intake of citrus fruits, colonic diverticular disease, 

hypertension and hyperlipidemia. The evaluation of the effectiveness of the colorectal cancer screening 

interventions yielded six optimal strategies, that met the criteria, and divided in three different intervention 

categories.  

Conclusion: Thirty risk factors (24 anticipated, 7 unanticipated) showed a significant association with the early-

onset colorectal cancer development. Given the upward trend regarding colorectal cancer in young adults, health 

care providers should be more vigilant and update the guidelines. Our findings highlight promising strategies that 

were effective at optimizing colorectal cancer screening. 

 
 
 
 
Key words: colorectal cancer, risk factors, early-onset, effectiveness, secondary prevention, primary health care 
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2. Συντομογραφίες 
 
ΚΠΕ Καρκίνος παχέος εντέρου 
ΠΦΥ Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
ΔΜΣ Δείκτης μάζας σώματος 
ΙΦΝΕ Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του 

εντέρου 
ΧΝΝ Χρόνια Νεφρική Νόσος 
ΓΕΣ Γαστρεντερικό Σύστημα 
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3. Εισαγωγή  
 
       Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου που 
σχετίζεται με τον καρκίνο στα ανεπτυγμένα κράτη.1 Τις τελευταίες δεκαετίες η 
συνολική συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου μειώνεται αλλά 
παρατηρείται τόσο στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία όσο και σε άλλες 
χώρες εμφανής αύξηση της επίπτωσης σε νεαρούς ενήλικες.2-4 Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες για την πρόληψη (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη για κολονοσκόπηση) και την 
αντιμετώπιση της νόσου απευθύνονται κυρίως σε άτομα άνω των 50-55 ετών με 
αποτέλεσμα οι φορείς υγείας να μην βρίσκονται σε επαγρύπνηση ούτε να διαθέτουν 
τα κατάλληλα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα για την καλύτερη 
αντιμετώπιση περιστατικών καρκίνου σε άτομα ηλικίας κάτω των πενήντα ετών.1,5 Oι 
αιτιολογικοί παράγοντες αυτής της τάσης είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν για 
την πιθανή αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ελέγχου και τη δημιουργία 
νεών πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη της συνέχειας του 
φαινομένου.3,6  
       Ο ΚΠΕ είναι μία ασθένεια για τη διάγνωση της οποίας υπάρχουν τα κατάλληλα 
εργαλεία διαλογής ώστε να ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο όπου η θεραπεία είναι πιο 
αποτελεσματική.7 Οι διαθέσιμες τεχνικές διαλογής ποικίλουν από επεμβατικές 
μεθόδους (κολονοσκόπηση, ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση) σε λιγότερο επεμβατικές 
όπως οι ακτινολογικές μέθοδοι (κλύσμα βαρίου, εικονική κολονοσκόπηση, 
ενδοσκοπική κάψουλα), οι δοκιμές με βάση τα κόπρανα (FIT, gFOBT) και οι δοκιμές 
με βάση  το αίμα.8 Μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή των δοκιμασιών διαλογής, όπως 
το τεστ αφανούς αιμορραγίας από το έντερο στα κόπρανα (FOBT) συμβάλλει στην 
ανίχνευση του 60-85% των όγκων και η κολονοσκόπηση με πολυεκτομή μπορεί να 
μειώσει τη θνησιμότητα κατά 60-90%.7 Γενικότερα, η διαλογή για τον KΠΕ μειώνει 
τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και τη θνησιμότητα.9 Ωστόσο, παρά τις 
διαφορετικές μεθόδους διαλογής που προσφέρονται για τον έλεγχο του ΚΠΕ, 
εξακολουθεί η χρήση τους να μην είναι επαρκής. Τα ποσοστά εξέτασης παραμένουν 
περίπου στο 60% χωρίς κάποια εμφανή βελτίωση από το 2010. Η επίτευξη των 
στόχων των διάφορων προγραμμάτων διαλογής διακυβεύεται από πλήθος 
παραγόντων όπως η διαγνωστική απόδοση των διαδικασιών ελέγχου, η περιορισμένη 
προσβασιμότητα και η μη βέλτιστη συμμόρφωση του πληθυσμού. Οι οργανωμένες 
δράσεις διαλογής ΚΠΕ είναι απαραίτητο να βελτιστοποιηθούν για να επιτευχθεί ο 
στόχος της μείωσης της συχνότητας εμφάνισης της νόσου και τελικά της 
θνησιμότητας. Το σημαντικότερο είναι να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά συμμετοχής 
και προσκόλλησης στα διάφορα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου 
επιδιώκοντας τη διόρθωση όλων των συγχυτικών παραγόντων.8  
 
 

4. Υφιστάμενη κατάσταση 
 
       Ο ΚΠΕ αποτελεί παγκόσμια τον τρίτο πιο συχνά διαγνωσμένο καρκίνο και την 
δεύτερη αιτία θανάτου στο σύνολο των περιστατικών καρκίνου. Η εκτιμώμενη 
επίπτωση του ΚΠΕ ανά τον κόσμο για το 2018 ανέρχονταν στις 1,8 εκατομμύρια νέες 
περιπτώσεις και η θνησιμότητα στους 881,000 θανάτους. Τα υψηλότερα ποσοστά 
εμφάνισης της νόσου εντοπίζονται σε χώρες της Ευρώπης (Ουγγαρία, Σλοβενία, 
Σλοβακία, Ολλανδία, Νορβηγία), την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, την Βόρεια Αμερική 
και την Ανατολική Ασία (Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη). Αναφορικά με το 
φύλο ο ΚΠΕ είναι ο τρίτος και δεύτερος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στους 
άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα o ΚΠΕ αποτελεί τον πέμπτο πιο 
συχνά διαγνωσμένο καρκίνο μετά από τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και την 
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τέταρτη αιτία θανάτου από καρκίνο.10 Tην τελευταία δεκαετία τόσο η επίπτωση όσο 
και η θνησιμότητα του ΚΠΕ εμφανίζει καθοδική τάση, φαινόμενο το οποίο κατά 
βάση οφείλεται στην εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων διαλογής για την 
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Ωστόσο οι υπάρχουσες οδηγίες 
προσυμπτωματικού ελέγχου δεν προσανατολίζονται επαρκώς σε μία πρόσφατα 
αναδυόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου, τον ΚΠΕ πρώιμης έναρξης. Ο ΚΠΕ πρώιμης 
έναρξης ορίζεται ως η διάγνωση καρκίνου του εντέρου πριν τη συνιστώμενη ηλικία 
έναρξης διαλογής, δηλαδή τα πενήντα έτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τελευταία 
χρόνια η επίπτωση ΚΠΕ πρώιμης έναρξης έχει αυξηθεί κατά 2,8% έως 36,5%, ενώ 
μελέτες δείχνουν ότι το 70% των διαγνωσμένων περιπτώσεων αφορά σποραδικό 
ΚΠΕ και όχι καρκίνο εντέρου κληρονομικής προδιάθεσης.11 Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την εμφάνιση ΚΠΕ σε ηλικία κάτω των πενήντα ετών παραμένουν ακόμη 
ασαφείς, εν τούτοις το οικογενειακό ιστορικό, το κληρονομικό σύνδρομο καρκίνου, 
τα ΙΦΝΕ, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής (φυσική δραστηριότητα, αλκοόλ, κάπνισμα, 
παχυσαρκία) και η διατροφή αποτελούν μερικούς από τους πιθανούς αιτιολογικούς 
παράγοντες.12  
       Η εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου μπορεί 
να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης ΚΠΕ και το θάνατο, είτε μέσω του εντοπισμού 
και της αφαίρεσης προκαρκινικών αλλοιώσεων πριν την έναρξη της νόσου είτε μέσω 
της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της ασθένειας.12 Το 2015, 24 ευρωπαϊκές 
χώρες είχαν ήδη καθιερώσει ή προετοίμαζαν την οργάνωση των εθνικών τους 
προγραμμάτων διαλογής. Η Φινλανδία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 
από τις χώρες με ήδη ενεργό οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχου ενώ το Βέλγιο, η 
Ολλανδία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Ισπανία ήταν 
στο αρχικό στάδιο έναρξης του εθνικού προγράμματος διαλογής. Στις χώρες που δεν 
είχαν ακόμη καθιερώσει εθνικό πρόγραμμα ελέγχου νεοπλασιών του εντέρου ανήκαν 
η Σλοβακία (με την υψηλότερη επίπτωση ΚΠΕ στην Ευρώπη), η Βουλγαρία, η 
Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, 
η Ρουμανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Ρωσία. Τα προγράμματα διαλογής στη 
Νορβηγία, τη Πορτογαλία και τη Σουηδία κατά το ίδιος έτος βρισκόταν ακόμη σε 
πιλοτικό στάδιο.13 Παρόλο που οι κατευθυντήριες οδηγίες δευτερογενούς πρόληψης 
για τον ΚΠΕ ποικίλουν από χώρα σε χώρα, η κολονοσκόπηση και η δοκιμή FOBT με 
βάση τα κόπρανα είναι οι κύριες μέθοδοι διαλογής που συστήνονται και 
εφαρμόζονται σε άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, ενώ τα προγράμματα ελέγχου ανά 
τον κόσμο επιτυγχάνουν να μειώσουν την επίπτωση και τη θνησιμότητα της νόσου, 
τα επίπεδα συμμετοχής παραμένουν ανησυχητικά χαμηλά κυμαίνοντας από 5 έως 
15% σε ανασφάλιστους πληθυσμούς, σε περίπου 45% (χαμηλότερο αποδεκτό όριο) 
στις χώρες με οργανωμένα προγράμματα διαλογής, χωρίς όμως να κατορθώνουν να 
επιτύχουν τον επιθυμητό στόχο, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής άνω του 65%. Η 
έρευνα για την αποτελεσματική προώθηση του προσυμπτωματικού ελέγχου ΚΠΕ, 
παρά τα χαμηλά επίπεδα προσκόλλησης, παραμένει ασαφής και μη συστηματική.13-15 

 
 

5. Σκοπός 
 
       Ο εντοπισμός και η ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα νεαρής ηλικίας (μικρότερα των 50 ετών) 
και η αναζήτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη δευτερογενή πρόληψη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
 
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 
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• Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση ΚΠΕ σε ασθενείς 
ηλικίας μικρότερης των 50 ετών σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό ίδιας ηλικίας 
και υπάρχει διαφοροποίηση στους παράγοντες κινδύνου μεταξύ νεαρών 
ασθενών και ασθενών άνω των 50 ετών με ΚΠΕ;  

• Ποιες οργανωμένες παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τη 
δευτερογενή πρόληψη του ΚΠΕ στην ΠΦΥ είναι αποτελεσματικές; 

 
6. Μεθοδολογία 

 
       Συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
PRISMA.16 Δύο ήταν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν τη 
συστηματική ανασκόπηση. Όπως αναφέρθηκε και στο σκοπό της εργασίας, αυτά 
είναι: α) Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση ΚΠΕ σε ασθενείς 
ηλικίας μικρότερης των 50 ετών σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό ίδιας ηλικίας και 
υπάρχει διαφοροποίηση στους παράγοντες κινδύνου μεταξύ νεαρών ασθενών και 
ασθενών άνω των 50 ετών με ΚΠΕ; β) Οι οργανωμένες παρεμβάσεις 
προσυμπτωματικού ελέγχου για τη δευτερογενή πρόληψη του ΚΠΕ στην ΠΦΥ είναι 
αποτελεσματικές; 
 
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ:  
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας 
       Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν ήταν μελέτες παρατήρησης και 
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες γραμμένες στην αγγλική γλώσσα με διαθέσιμη 
περίληψη που έχουν δημοσιευθεί τα έτη 2000 έως 2019. Τα δείγματα των μελετών 
αναφέρονται σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 50 ετών με διαγνωσμένο καρκίνο 
του παχέος εντέρου ή νεοπλασία εντέρου (πολύποδες με οδοντωτή αρχιτεκτονική ή 
υψηλού βαθμού δυσπλασία) ή αδένωμα, σε σύγκριση με άτομα ίδιας ηλικίας τα οποία 
δεν έχουν εμφανίσει παρόμοια ευρήματα και σε σύγκριση με ασθενείς άνω των 50 
ετών με διάγνωση των ίδιων ευρημάτων. Από την ανασκόπηση αποκλείστηκαν 
μελέτες οι οποίες δεν εξέταζαν καθόλου ασθενείς κάτω των 50 ετών, ή έστω τη 
διαφορά μεταξύ αυτών και των άνω των 50 ετών ή των υγιών μαρτύρων ίδιας 
ηλικίας, μελέτες που αναφέρονταν σε επιζώντες ΚΠΕ ή σε ασθενείς με πάνω από μία 
διάγνωση ΚΠΕ. Επιπλέον αποκλείστηκαν μελέτες που στο πληθυσμό τους είχαν 
ασθενείς κάτω των 18 ετών, δεν είχαν ιατρικά επιβεβαιωμένη τη διάγνωση ΚΠΕ ή 
αδενωμάτων και όσες στην ομάδα ελέγχου υγιών μαρτύρων κάτω των 50 ετών 
περιλάμβαναν άτομα με ιστορικό ΚΠΕ.  
 
Πηγές πληροφοριών 
       Oι βάσεις αναζήτησης μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο ερευνητικό 
ερώτημα ήταν η MedLine (PubMed) και η Cochrane Library. 
 
Στρατηγική αναζήτησης 
       Ο αλγόριθμος βασικού κορμού που χρησιμοποιήθηκε ήταν ("colorectal cancer" 
OR "rectal cancer" OR "colon cancer" OR "malignant neoplasms of colon and 
rectum") AND ("determinants" OR "predictors" OR "risk factors" OR "lifestyle 
factors"). Κατά την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της «χιονοστιβάδας» 
(Forward Snowballing) για την ανεύρεση επιπρόσθετων λέξεων κλειδιών ή  νέων 
σχετικών άρθρων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η βιβλιογραφία των άρθρων που 
συμπεριλήφθηκαν για την ύπαρξη περαιτέρω σχετιζόμενων μελετών. Έτσι, 
ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποψήφιων άρθρων και η σύνθεση της τελικής 
λίστας. 
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Οργανωμένες παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου:  
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας 
       Τα άρθρα που συμπεριλήφθηκαν είναι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και 
μελέτες παρατήρησης δημοσιευμένες τη δεκαετία 2009 έως 2019, γραμμένες στην 
αγγλική γλώσσα με διαθέσιμη περίληψη. Ο πληθυσμός των μελετών αναφέρεται σε 
άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα 
δευτερογενούς πρόληψης (είτε διαλογής είτε παρακολούθησης μετά τον πρώτο 
έλεγχο) για τον καρκίνο του παχέος εντέρου από υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Μελέτες παρέμβασης που δεν υλοποιήθηκαν από μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας αλλά ο σχεδιασμός τους κρίθηκε εφαρμόσιμος στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα. Επιπλέον το μόνο κριτήριο 
αποκλεισμού που εφαρμόστηκε στις μελέτες όσο αφορά τον πληθυσμό τους ήταν η 
διάγνωση καρκίνου ή νεοπλασίας του παχέος εντέρου. 
 
Πηγές πληροφοριών 
       Η βάση αναζήτησης μελετών που χρησιμοποιήθηκε για το δεύτερο ερευνητικό 
ερώτημα ήταν αποκλειστικά η Cochrane Library. 
 
Στρατηγική αναζήτησης 
       Ο αλγόριθμος βασικού κορμού για τις βέλτιστες παρεμβάσεις πρόληψης ήταν  
("colorectal cancer" OR "rectal cancer" OR "colon cancer" OR "colorectal 
neoplasms") AND ("early diagnosis" OR " intervention" OR "secondary preventive 
strategies"). Η τεχνική της «χιονοστιβάδας» (Forward Snowballing) εφαρμόστηκε και 
στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ενώ και εδώ η βιβλιογραφία των άρθρων που 
συμπεριλήφθηκαν, εξετάστηκε για την ύπαρξη περαιτέρω σχετιζόμενων μελετών. 
 
Αξιολόγηση παρεμβάσεων  
 
       Για τις ανάγκες απάντησης του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος χρειάστηκε να 
γίνει αξιολόγηση-αποτίμηση της αξιοπιστίας των παρεμβάσεων. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν έξι κριτήρια, που αναλύονται παρακάτω όπως:  

• η ύπαρξη θεωρητικού πλαισίου κατά τον σχεδιασμό της δράσης,  
• η αξιολόγηση της παρέμβασης (ομάδα ελέγχου, μέτρηση εκβάσεων πριν-μετά 

την δράση),  
• το είδος της αξιολόγησης/προσέγγισης (ποσοτική, ποιοτική, μεικτή),  
• η μεταβολή των εκβάσεων και η στατιστική σημαντικότητα τους,  
• η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, και  
• η χρήση αξιόπιστων δεικτών.  

 
Η αποτίμηση των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά στάδια. 
Αρχικά το σύνολο των άρθρων που συμπεριλήφθηκε στην τελική ανάλυση 
διαχωρίστηκε ανά είδος παρέμβασης (αλλαγή συμπεριφοράς, αλλαγή 
συμπεριφοράς με εκπαίδευση, αλλαγή συμπεριφοράς με ενημέρωση, βελτίωση 
των παρεχόμενων διαδικασιών διαλογής) και αξιολογήθηκε από την ύπαρξη 
θεωρητικού μοντέλου, την ύπαρξη αξιολόγησης (ομάδα ελέγχου και αξιολόγηση 
πριν την παρέμβαση), τη χρήση αξιόπιστων δεικτών (Ποσοστό, Μέσος όρος, 
Μέση διαφορά, Απόλυτη Διαφορά, Λόγος σχετικών πιθανοτήτων, Σχετικός 
κίνδυνος, Σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος. Επίπτωση, Θνησιμότητα, Λόγος κόστους-
αποτελεσματικότητας) και τη σημαντικότητα της μεταβολής των εκβάσεων (p-
value, Διάστημα εμπιστοσύνης-Cl 95%). Οι μελέτες που πληρούσαν όλα τα 
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κριτήρια εκτίμησης επαναξιολογήθηκαν με βάση την ύπαρξη στόχου και την 
επίτευξη αυτού, την ύπαρξη ποσοτικής αξιολόγησης, το πλήθος από το σύνολο 
των εκβάσεων της παρέμβασης που εξετάστηκε πριν και μετά την παρέμβαση, το 
πλήθος των εκβάσεων με στατιστική σημαντικότητα (p-value, Διάστημα 
εμπιστοσύνης-Cl 95%) από το σύνολο που είχε οριστεί και το είδος των δεικτών 
που χρησιμοποιήθηκαν (Λόγος σχετικών πιθανοτήτων, Σχετικός κίνδυνος, 
Σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος). 

 
Διαδικασία επιλογής και συλλογής δεδομένων 
       Τα άρθρα και στα δύο ερευνητικά ερωτήματα εξετάστηκαν με βάση τον τίτλο και 
την περίληψη από δύο ανεξάρτητους ερευνητές (ΗΦ, ΑΜX), έπειτα από την 
αφαίρεση των διπλότυπων. Στη συνέχεια οι ίδιοι ερευνητές (ΗΦ, ΑΜX) αξιολόγησαν 
τα πλήρη άρθρα δυνητικά επιλέξιμων μελετών διαμορφώνοντας την τελική λίστα. Για 
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel, λόγω του 
μεγάλου όγκου άρθρων και πληροφορίας ειδικά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. 
Όταν εντοπίστηκαν διαφωνίες μεταξύ των δύο ερευνητών κατά την αξιολόγηση των 
άρθρων, επιτεύχθηκε συμφωνία με την παρέμβαση τρίτου ερευνητή (ΔΣΠ). Το 
σύνολο της διαδικασίας ανασκόπησης συνοψίζεται στα διαγράμματα ροής κατά 
PRISMA, όπως παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα 1 και 2, διακριτά για το κάθε 
ερευνητικό ερώτημα.  
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Σχεδιάγραμμα 1. Διάγραμμα Ροής Prisma–Παράγοντες κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ 
(Ερευνητικό ερώτημα Α) 
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Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα Ροής Prisma – Παρεμβάσεις στην ΠΦΥ 
(Ερευνητικό ερώτημα Β) 
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7. Αποτελέσματα 
  
       Η αρχική αναζήτηση για τους παράγοντες κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ είχε ως 
αποτέλεσμα 4205 μελέτες ενώ για τις παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου στην 
ΠΦΥ 3588. Μετά την αφαίρεση των διπλότυπων μελετών και τον αποκλεισμό βάση 
τίτλου και περίληψης, 401 και 577 μελέτες, για το πρώτο και δεύτερο ερευνητικό 
ερώτημα αντίστοιχα, συμπεριλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση το πλήρες 
κείμενο. Τέλος παρέμειναν 12 και 148 μελέτες, για το πρώτο και δεύτερο ερευνητικό 
ερώτημα αντίστοιχα, για ανάλυση και κριτική αξιολόγηση (Σχεδιάγραμμα 1 και 2). 
Δεν εντοπίστηκαν πρόσθετες μελέτες από την εξέταση της βιβλιογραφίας του έργου 
που προσδιορίστηκε προηγουμένως.  
 
7.1. Παράγοντες κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ 
 
       Oι σχετικές με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα μελέτες που εντοπίστηκαν στις 
μηχανές αναζήτησης Cochrane Library και MedLine (PubMed) και συμπεριλήφθηκαν 
στην τελική ανάλυση είναι δώδεκα και αποτελούνται από δύο μελέτες ασθενών-
μαρτύρων, δύο μελέτες κοόρτης, τρεις συγχρονικές μελέτες, δύο μελέτες 
πληθυσμιακής ανοικτής κοόρτης, δύο μελέτες αναδρομικής κοόρτης και μία 
αναδρομική συγχρονική μελέτη. Από το σύνολο των μελετών σε εννέα η έκβαση 
ήταν διάγνωση ΚΕΠ, σε δύο Νεοπλασία του παχέος εντέρου και σε μία ήταν μεικτή 
(Παράρτημα 1. Πίνακας 1.1.). Επιπλέον επτά από τις δώδεκα μελέτες είναι 
population-based, μία είναι community-based και οι υπόλοιπες τέσσερις είναι clinic-
based. Σύγκρουση συμφερόντων δεν εντοπίστηκε σε καμία από τις 
συμπεριλαμβανόμενες μελέτες. Στους πίνακες 1.1. και 1.2. του παραρτήματος 2 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν. Η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων διαχωρίστηκε με βάση την έκβαση (καρκίνος ή νεοπλασία 
εντέρου, αδενώματα) και το είδος των συγκρινόμενων πληθυσμών. Αποτελέσματα 
μελετών που αναδεικνύουν τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης αδενωμάτων του 
εντέρου σε ηλικία κάτω των 50 ετών δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω περιορισμένου 
αριθμού και μέτριας επίδρασης. Στο παράρτημα 2. πίνακας 1.1. παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ή νεοπλασίας του εντέρου 
που εντοπίστηκαν σε νεαρούς ασθενείς (<50 ετών) σε σύγκριση με ασθενείς που 
είχαν εμφανίσει τα ίδια ευρήματα αλλά σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (≥50 ετών). 
Στη συνέχεια στο παράρτημα 2. πίνακας 1.2. παρουσιάζονται επίσης παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ή νεοπλασίας του εντέρου, όμως αναφέρονται σε 
νεαρούς ασθενείς (≤50 ετών) σε σύγκριση με μάρτυρες της ίδιας ηλικίας χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό αυτών των ευρημάτων.17-28 Εντοπίστηκαν συνολικά 49 
παράγοντες κινδύνου διαχωρισμένοι σε 9 ενότητες.  
 
 
Ασθενείς με καρκίνο ή νεοπλασία του εντέρου <50 ετών σε σύγκριση με ασθενείς 
≥50 ετών 
 
       Το φύλο αξιολογήθηκε ως παράγοντας κινδύνου σε πέντε μελέτες από το σύνολο 
των δώδεκα, με τις τέσσερις από αυτές να αναδεικνύουν στατιστικά σημαντική σχέση 
μεταξύ του φύλου και της εμφάνισης ΚΠΕ σε ηλικία κάτω των πενήντα 
ετών.19,21,22,24,26 Αντιθέτως στη πέμπτη μελέτη ο δείκτης μεγέθους επίδρασης Cohen’s 
d δεν έδειξε κάποια σημαντική επίδραση του φύλου ως προς την εμφάνιση της 
ασθένειας (d=0.02).24 Συγκεκριμένα ως προς το φύλο, σε τρεις από τις τέσσερις 
μελέτες με στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα οι άντρες εμφάνισαν σημαντικά 
αυξημένη πιθανότητα πρώιμου ΚΠΕ σε σχέση με τις γυναίκες.19,22,26 Η τέταρτη 
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μελέτη αντικρούει τα αποτελέσματα των προηγούμενων τριών με τις γυναίκες να 
εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό εκδήλωσης πρώιμου ΚΠΕ σε σχέση με 
τους άντρες.21 

       Η εθνικότητα εξετάστηκε σε τρεις από τις δώδεκα μελέτες και αναδείχθηκε και 
από τις τρεις μία στατιστικά σημαντική σχέση με την εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ.19,22,24  

Αναλυτικότερα οι δύο μελέτες που εξέτασαν τη Μαύρη φυλή (άνευ Ισπανικής 
καταγωγής) παρουσίασαν αποτελέσματα με σημαντικά αυξημένη πιθανότητα 
πρώιμου ΚΠΕ κατά 62% και 73% αντίστοιχα, στα άτομα με αυτή την εθνικότητα.19,22 
Η Καυκάσια φυλή μελετήθηκε από δύο μελέτες με τη μία εξ αυτών να εμφανίζει μία 
σημαντικά μικρή προστατευτική επίδραση ως προς την εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ κατά 
57% και d= -0.20.19,24 Η Ασιατική φυλή (άνευ Ισπανικής καταγωγής)  αξιολογήθηκε 
από δύο μελέτες με αντικρουόμενα αποτελέσματα καθώς η μία εμφάνισε σημαντικά 
αυξημένη πιθανότητα κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ κατά 160% ενώ η δεύτερη εμφάνισε 
μειωμένη πιθανότητα πρώιμου ΚΠΕ κατά 12% χωρίς να είναι στατιστικά 
σημαντική.22,24 

      Η καταγωγή αξιολογήθηκε από τρεις μελέτες ως παράγοντας εμφάνισης πρώιμου 
ΚΠΕ με τη μία εξ αυτών να εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση με την 
ασθένεια.19,22,24 Η Αφροαμερικάνικη καταγωγή μελετήθηκε από μία έρευνα χωρίς να 
αναδεικνύεται κάποια σημαντική επίδραση.24 Οι υπόλοιπες δύο μελέτες εκτίμησαν τη 
σχέση της Ισπανικής καταγωγής με την εκδήλωση της νόσου με τη μία να εμφανίζει 
114% σημαντικά αυξημένη πιθανότητα πρώιμου ΚΠΕ και ενώ η δεύτερη παρουσίασε 
επίσης αυξημένη πιθανότητα, τα αποτελέσματα της δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικά.19,22 
       Αναφορικά με το οικογενειακό ιστορικό τέσσερις διαφορετικές μελέτες από το 
σύνολο των δώδεκα το ανέδειξαν ως παράγοντα κινδύνου ΚΠΕ σε άτομα κάτω των 
πενήντα ετών.21,22,24,25 Αρχικά, δύο μελέτες αξιολόγησαν την επίδραση του 
οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του παχέος εντέρου στην εμφάνιση πρώιμου 
ΚΠΕ. Η μία κατέληξε ότι τα άτομα με ιστορικό εμφάνισαν σημαντικά αυξημένη 
πιθανότητα πρώιμου ΚΠΕ κατά 187% ενώ παρόμοια συμπεράσματα παρουσίασε και 
η δεύτερη μελέτη με τα άτομα κάτω των 50 ετών με οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ να 
εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό ΚΠΕ σε σχέση με άτομα άνω των 50 
ετών.22,25 Δύο ακόμη από τις μελέτες ερεύνησαν τον αντίκτυπο του οικογενειακού 
ιστορικού καρκίνου (οποιασδήποτε φύσης) στην εμφάνιση πρώιμου ΚΕΠ με την 
πρώτη να παρουσιάζει σημαντικά αυξημένο ποσοστό ΚΕΠ στα νεαρά άτομα 
(p=0,001) και την δεύτερη να μην εμφανίζει κάποια επίδραση αυτού του παράγοντα 
στην εμφάνιση ΚΕΠ στον νεαρό πληθυσμό (d=0,14).21,24 Ένας ακόμη παράγοντας 
που αξιολογήθηκε ήταν το οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας του γαστρεντερικού 
συστήματος με τα αποτελέσματα να εμφανίζουν μία μικρή στατιστικά σημαντική 
επίδραση του ιστορικού στην ανάπτυξη πρώιμου ΚΠΕ (d=0,21). To οικογενειακό 
ιστορικό πολυπόδων αξιολογήθηκε από την ίδια μελέτη καταλήγοντας στην απουσία 
σημαντικής επίδρασης του παράγοντα στην εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα 
(d=0,08).24 
       Η συννοσηρότητα αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου υπό αξιολόγηση για την 
εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα σε πέντε μελέτες.19,22,24,26,28 Δύο από τις πέντε 
μελέτες εξέτασαν την παχυσαρκία χωρίς να αναδειχθεί κάποια στατιστικά σημαντική 
σχέση.19,24 Παρόμοια ευρήματα παρουσιάστηκαν σε μία από τις προηγούμενες 
μελέτες για τον Διαβήτη, με την απουσία σημαντικής σχέσης με την εμφάνιση 
πρώιμου ΚΠΕ.19 Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) 
εξετάστηκαν από μία άλλη μελέτη στην οποία φάνηκε ότι τα άτομα που φέρουν αυτά 
τα νοσήματα ηλικίας κάτω των 50 ετών έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης ΚΠΕ κατά 197%.22 Η υπέρταση, η κολίτιδα και η υπερλιπιδαιμία 
αξιολογήθηκαν από μία μελέτη. Tα αποτελέσματα για την κολίτιδα δεν εμφάνισαν 
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κάποια σημαντική σχέση ενώ η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία φάνηκε να έχουν μία 
μικρή προς μεσαία επίδραση στην εμφάνιση ΚΠΕ για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
ασθενείς έναντι των νεότερων (<50 ετών).24 Το μεταβολικό σύνδρομο μελετήθηκε ως 
παράγοντας κινδύνου από μία μελέτη για τις γυναίκες και τους άντρες διακριτά στις 
αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες (50-59, >60 ετών και 40-49, 50-59,>60 ετών), χωρίς να 
διακρίνεται κάποια στατιστικά σημαντική σχέση του συνδρόμου με την εμφάνιση 
ΚΠΕ ανά ηλικιακή ομάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρόλα αυτά στο σύνολο 
των ανδρών ανεξαρτήτου ηλικίας το μεταβολικό σύνδρομο εμφάνισε στατιστικά 
σημαντική σχέση με την εκδήλωση ΚΠΕ (p=0.03).26 Η εκκολπωματική νόσος 
ερευνήθηκε ως παράγοντας κινδύνου από μία μελέτη, με τα άτομα που νοσούν και 
είναι κάτω των 40 ετών να εμφανίζουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης πρώιμου 
ΚΠΕ σε σχέση με αυτούς που δεν φέρουν την εκκολπωματική νόσο. Στις υπόλοιπες 
ηλικιακές ομάδες (40-54 ετών, 55-69 ετών) δεν παρατηρήθηκε κάποια ανάλογη 
σχέση.28  
       Το ατομικό ιστορικό αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου υπό αξιολόγηση για την 
εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα σε πέντε μελέτες.19,21,22,24,26 Δύο διαφορετικές 
έρευνες μελέτησαν τον Δείκτη μάζας σώματος και μία τις μεταλλάξεις γονιδίου Kras 
χωρίς τα τελικά αποτελέσματα να παρουσιάσουν στατιστικά σημαντική σχέση με την 
εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα.21,22 Επιπλέον το ιστορικό πολυπόδων αξιολογήθηκε 
από μία μελέτη και δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική σχέση με την πρώιμη 
εμφάνιση ΚΠΕ.24 Το κάπνισμα εξετάστηκε από τέσσερις μελέτες, με την μία να 
εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση του καπνίσματος με τον πρώιμο ΚΠΕ, την 
δεύτερη στατιστικά σημαντικό αυξημένο επιπολασμό ΚΠΕ σε άνδρες καπνίζοντες 40 
έως 49 ετών (p=0,02) ενώ οι υπόλοιπες δύο δεν ανέδειξαν κάποια σημαντική 
σχέση.19,21,24,26 Σχετικά με το αλκοόλ, αξιολογήθηκε από τρεις μελέτες ως 
παράγοντας κινδύνου χωρίς να εντοπιστεί στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 
αυξημένης πρόσληψης αλκοόλ ή γενικά της πρόσληψης αλκοόλ με την εμφάνιση 
ΚΠΕ σε νεαρά άτομα.19,21,24 
 
Ασθενείς με καρκίνο ή νεοπλασία του εντέρου <50 ετών σε σύγκριση με υγιείς 
μάρτυρες ίδιας ηλικίας 
 
       Το φύλο εξετάστηκε ως παράγοντας κινδύνου πρώιμου ΚΕΠ από δύο μελέτες. 
Πιο συγκεκριμένα στη μία εξ αυτών οι νεαροί άνδρες εμφάνισαν σημαντικά 
αυξημένη πιθανότητα ΚΠΕ κατά 87% ενώ στην δεύτερη δεν φάνηκε να υπάρχει 
επίδραση του φύλου στην εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρή ηλικία (d=0.07).22,24  
       Η εθνικότητα αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου υπό αξιολόγηση για την εμφάνιση 
ΚΠΕ σε νεαρά άτομα σε δύο μελέτες, χωρίς την εμφάνιση στατιστικά σημαντικής 
σχέσης.22,24 Ειδικότερα, η πρώτη μελέτη εξέτασε την σχέση μεταξύ Λευκής, Μαύρης 
και Ασιατικής φυλής (άνευ Ισπανικής καταγωγής) με την εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρή 
ηλικία χωρίς την ανάδειξη στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων.22 Σε παρόμοια 
συμπεράσματα κατέληξε και η δεύτερη μελέτη καθώς δεν φάνηκε να υπάρχει 
επίδραση της Καυκάσιας και της Ασιατικής φυλής στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ.24  
       Η καταγωγή μελετήθηκε από δύο έρευνες ως παράγοντας κινδύνου, με βάση τις 
οποίες  η Ισπανική και η Αφρο-αμερικάνικη καταγωγή δεν παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντική σχέση με την εμφάνιση ΚΠΕ σε άτομα νεαρής ηλικίας.22,24 
       Το οικογενειακό ιστορικό αξιολογήθηκε από τρείς μελέτες.22-24 Οι δύο από τις 
τρεις έρευνες που ανέλυσαν την επίδραση του οικογενειακού ιστορικού ΚΠΕ στην 
εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ ανέδειξαν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης της 
νόσου κατά 760% στην πρώτη και 350% στην δεύτερη.22,23 Το οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου (οποιασδήποτε φύσης), εμφάνισης πολυπόδων και κακοήθειας 
γαστρεντερικού συστήματος εκτιμήθηκαν ως παράγοντες κινδύνου ΚΕΠ από μία 
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μελέτη. Και οι τρεις παράγοντες εμφάνισαν στατιστικά σημαντική επίδραση ως προς 
την εκδήλωση πρώιμου ΚΕΠ, με τον πρώτο και τον δεύτερο να παρουσιάζουν μεσαία 
επίδραση (d=0.59), (d=0.50) ενώ ο τρίτος υψηλή επίδραση (d=0.80).24 Η μία μελέτη 
που αξιολόγησε την επίδραση του βαθμού συγγένειας ενός ατόμου με ασθενή ΚΠΕ 
στην εκδήλωση πρώιμου ΚΠΕ συμπέρανε ότι τα άτομα κάτω των 50 ετών που έχουν 
γονέα με διαγνωσμένο ΚΠΕ έχουν 275% σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να 
εμφανίσουν ΚΠΕ ενώ η πιθανότητα αυξάνεται σημαντικά 1068% όταν ο συγγενής 
που νοσεί από ΚΠΕ είναι αδελφός.23  
       Η συνοσηρότητα αξιολογήθηκε από πέντε μελέτες.18,20,22-24 Η παχυσαρκία, η 
κολίτιδα και η υπέρταση μελετήθηκαν από μία μελέτη, στην οποία φάνηκε ότι και οι 
τρεις ασθένειες εμφάνισαν σημαντικά χαμηλή επίδραση ως προς την εκδήλωση ΚΕΠ 
σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών με d=0.25, d=0.34, d=0.25, αντίστοιχα.24 Η 
υπερλιπιδαιμία αξιολογήθηκε από δύο μελέτες, με την πρώτη να εμφανίζει σημαντικά 
χαμηλή επίδραση στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ ενώ τα αποτελέσματα της δεύτερης 
αντικρούουν αυτά της προηγούμενης καθώς τα άτομα με υπερλιπιδαιμία εμφάνισαν 
σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης πρώιμου ΚΠΕ κατά 43%.22,24 Μία μελέτη 
ερεύνησε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την υπέρταση και το διαβήτη, χωρίς κάποια 
ασθένεια να εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των νεαρών 
ασθενών με ΚΠΕ και των νεαρών μαρτύρων.22 Ο διαβήτης αξιολογήθηκε και από 
δεύτερη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας συμφωνούν με αυτά της προηγούμενης, 
καθώς δεν αναδείχθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση.23 Η χρόνια 
νεφρική νόσος (άνευ αιμοκάθαρσης) μελετήθηκε από μία έρευνα στην οποία τα 
νεαρά άτομα που έφεραν τη νόσο εμφάνισαν σχεδόν τετραπλάσια σημαντική 
πιθανότητα εκδήλωσης ΚΠΕ σε σύγκριση με τους υγιείς συνομήλικους.18 Η μοναδική 
μελέτη που εκτίμησε τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) ως 
παράγοντα κινδύνου ανέδειξε διαφορά στο ποσοστό εκδήλωσης ΚΕΠ μεταξύ ατόμων 
40 έως 50 ετών με άτομα 50 έως 70 ετών, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 
άνδρες, χωρίς τα αποτελέσματα να φτάσουν στη στατιστική σημαντικότητα λόγω 
μειωμένου δείγματος σε αυτούς τους υποπληθυσμούς της μελέτης.20 
       Το ατομικό ιστορικό αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου υπό αξιολόγηση για την 
εμφάνιση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα σε τρεις μελέτες.22-24 O ΔΜΣ εκτιμήθηκε ως 
παράγοντας κινδύνου από δύο μελέτες οι οποίες δεν εντόπισαν στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση λόγω του βάρους στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ.22,23 Το προσωπικό 
ιστορικό πολυπόδων εξετάστηκε από μία μελέτη κατά την οποία υπάρχει μεσαία 
στατιστικά σημαντική επίδραση στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ με (d=0.53).24  Το 
κάπνισμα αξιολογήθηκε από δύο μελέτες με διαφορετικά αποτελέσματα, η πρώτη δεν 
ανέδειξε κάποια σημαντική σχέση με τον πρώιμο ΚΠΕ, αντιθέτως η δεύτερη 
εμφάνισε μία μικρή σημαντική επίδραση στην εμφάνιση του ΚΠΕ σε άτομα κάτω 
των 50 ετών.22,24 Η κατανάλωση αλκοόλ μελετήθηκε από δύο έρευνες, στην πρώτη 
δεν φάνηκε να υπάρχει επίδραση στην εμφάνιση της νόσου (d=0.13), ενώ στην 
δεύτερη η κατανάλωση πάνω από 14 αλκοολούχες μερίδες ποτού ανά εβδομάδα 
παρουσίασε σημαντικά αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ΚΠΕ στα νεαρά άτομα κατά 
56%.23,24  
       Το ιστορικό προ-συμπτωματικού ελέγχου εκτιμήθηκε ως παράγοντας κινδύνου 
από μία μελέτη. Η συμμετοχή σε διαδικασία διαλογής ΚΠΕ με κολονοσκόπηση δεν 
φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην εμφάνιση ΚΠΕ σε άτομα κάτω 
των 50 ετών ενώ το FOBT, η σιγμοειδοσκόπηση και η ενδοσκόπηση γενικότερα 
παρουσίασαν μειωμένο κίνδυνο πρώιμου ΚΠΕ κατά 23%, 28% και 20% αντίστοιχα, 
με οριακή στατιστική σημαντικότητα.17 

       Οι ομάδες τροφίμων αξιολογήθηκαν από μία μελέτη. Η μέτρια/υψηλή πρόσληψη 
ψωμιού και δημητριακών, κόκκινου κρέατος, πουλερικών και ελαιόλαδου δεν 
εμφάνισαν στατιστικά σημαντική σχέση με την εκδήλωση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα. 
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Αντιθέτως η υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος φάνηκε να αυξάνει 
στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα πρώιμου ΚΠΕ κατά 56%. Στατιστικά 
σημαντική μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πρώιμου ΚΠΕ παρουσίασαν η μέτρια 
και υψηλή πρόσληψη λαχανικών κατά 29% και 60% αντίστοιχα, όπως και η υψηλή 
πρόσληψη εσπεριδοειδών κατά 39%. Οριακά στατιστικά σημαντική μείωση της 
πιθανότητας εκδήλωσης πρώιμου ΚΠΕ εμφάνισαν η υψηλή κατανάλωση ψαριού 
κατά 22% και η υψηλή πρόσληψη φρούτων κατά 25%.23  
       Τα θρεπτικά συστατικά αξιολογήθηκαν από μία μελέτη. Η μέτρια/υψηλή 
πρόσληψη βιταμίνης D, μεθειονίνης και ασβεστίου δεν εμφάνισαν στατιστικά 
σημαντική σχέση με την εκδήλωση ΚΠΕ σε νεαρά άτομα. Από την άλλη, στατιστικά 
σημαντική μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πρώιμου ΚΠΕ παρουσίασαν η 
μέτρια/υψηλή πρόσληψη β-καροτενίου (29%, 48% αντίστοιχα), η υψηλή πρόσληψη 
βιταμίνης C (32%), η μέτρια/υψηλή πρόσληψη βιταμίνης Ε (41%, 62% αντίστοιχα) 
και η μέτρια/υψηλή πρόσληψη φολικού οξέος (33%, 41% αντίστοιχα).23 

       Η φυσική δραστηριότητα αξιολογήθηκε από μία μελέτη χωρίς να εμφανίσει 
στατιστικά σημαντική σχέση με την εκδήλωση ΚΠΕ σε άτομα κάτω των 50 ετών.23 

 

 
7.2. Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 
       Oι σχετικές με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα μελέτες που εντοπίστηκαν στη 
μηχανή αναζήτησης Cochrane Library και συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
αποτελούνται από 88 δοκιμές κοινοτικής παρέμβασης, 59 τυχαιοποιημένες μελέτες 
προληπτικής παρέμβασης και μία μεικτή (τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης και 
δοκιμή κοινοτικής παρέμβασης). Από το σύνολο των 148 μελετών οι 59 είναι 
population-based, 88 είναι community-based και μία είναι μεικτή. Σύγκρουση 
συμφερόντων εντοπίστηκε σε 24 από τις 148 συμπεριλαμβανόμενες μελέτες. Στο 
παράρτημα 3 πίνακας 1.1., 1.2., 1.3. και 1.4. παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλέξιμες 
παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου ΚΠΕ που εντοπίστηκαν. Η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων διαχωρίστηκε με βάση το είδος των παρεμβάσεων που 
μελετήθηκαν, δηλαδή την αλλαγή συμπεριφοράς, την αλλαγή συμπεριφοράς με 
εκπαίδευση, την αλλαγή συμπεριφοράς με ενημέρωση και τη βελτίωση των 
παρεχόμενων διαδικασιών διαλογής. Σε αρχικό στάδιο η αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων που συμπεριλήφθηκαν αξιολογήθηκε από την ύπαρξη θεωρητικού 
μοντέλου, την ύπαρξη αξιολόγησης (ομάδα ελέγχου και αξιολόγηση πριν την 
παρέμβαση), τη χρήση αξιόπιστων δεικτών και τη σημαντικότητα της μεταβολής των 
εκβάσεων. Οι μελέτες που πληρούσαν και τα πέντε κριτήρια εκτίμησης ανά είδος 
μελέτης επαναξιολογήθηκαν με βάση την ύπαρξη  στόχου και την επίτευξη αυτού, 
την ύπαρξη ποσοτικής αξιολόγησης, το πλήθος από το σύνολο των εκβάσεων της 
παρέμβασης  που εξετάστηκε πριν και μετά την παρέμβαση, το πλήθος των εκβάσεων 
με στατιστική σημαντικότητα από το σύνολο που είχε οριστεί και το είδος των 
δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν. Στο παράρτημα 3. πίνακας 2.1. παρουσιάζονται 
αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων στην ΠΦΥ ανά είδος παρέμβασης.7,9,14,29-173 

 
Παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς 
 
       Κατά το αρχικό στάδιο αξιολόγησης οι παρεμβάσεις που κατέληξαν να πληρούν 
και τα πέντε κριτήρια ήταν οκτώ. Πέντε από τις οκτώ μελέτες ήταν community-based 
ενώ οι υπόλοιπες τρεις ήταν population-based. H εφαρμογή αξιολόγησης των 
εκβάσεων πριν την παρέμβαση εντοπίστηκε και στις οκτώ μελέτες με τις έξι εξ αυτών 
να έχουν πραγματοποιήσει αξιολόγηση των εκβάσεων τόσο πριν όσο και μετά την 
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παρέμβαση ενώ οι δύο που απέμειναν τις εκβάσεις που μελέτησαν πριν την 
παρέμβαση δεν τις επαναξιολόγησαν μετά το πέρας της μελέτης. Ομάδα ελέγχου 
περιλαμβάνονταν και στις οκτώ μελέτες. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση έξι από το σύνολο των μελετών ήταν το ποσοστό (%) και ο λόγος 
σχετικών πιθανοτήτων (OR 95%Cl), στις υπόλοιπες δύο ήταν ποσοστό (%), λόγος 
σχετικών πιθανοτήτων (OR 95%Cl), απόλυτη διαφορά (95%Cl) και μέσος όρος (SD), 
μέση διαφορά (95%Cl) και ποσοστό (%) αντίστοιχα. Κατά το δεύτερο στάδιο 
αξιολόγησης έξι από τις οκτώ μελέτες είχαν ορίσει επίπεδο αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων με τις τέσσερις από αυτές να το επιτυγχάνουν. Ποσοτική αξιολόγηση 
εφαρμόστηκε στην πλειοψηφία των μελετών εκτός από δύο. Στη συνέχεια οι οκτώ 
παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν ως προς το πλήθος από το σύνολο των εκβάσεων τους που 
εξετάστηκαν πριν και μετά την παρέμβαση αφού αποκλείστηκαν οι δύο μελέτες που 
περιλάμβαναν εκβάσεις που μελετήθηκαν μόνο πριν την δράση και όχι μετά την 
ολοκλήρωση της παρέμβασης.33,45,58,73,81,104,106,167 Τέσσερις από τις υπόλοιπες έξι 
παρεμβάσεις εξέτασαν όλες τις εκβάσεις τους πριν και μετά την δράση ενώ οι άλλες 
δύο κατάφεραν να αξιολογήσουν πριν και μετά τις δύο από τις τρεις και τις οκτώ από 
τις εννιά εκβάσεις τους αντίστοιχα.33,45,73,81,104,167 Το τελευταίο στάδιο αξιολόγησης 
για το πλήθος των εκβάσεων με στατιστική σημαντικότητα ανέδειξε δύο παρεμβάσεις 
με όλα τα αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά, τρεις παρεμβάσεις με όλες τις 
εκβάσεις τους στατιστικά σημαντικές εκτός από μία και τρεις δράσεις με 
αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά κάτω του μισού των 
αναμενόμενων.33,45,58,73,81,104,106,167  
 
       Οι δράσεις αλλαγής συμπεριφοράς που πληρούσαν την πλειοψηφία των 
κριτηρίων στο πρώτο και δεύτερο στάδιο ήταν δύο και παρουσιάζονται αναλυτικά 
στο παράρτημα 3. πίνακας 2.1.33,104  
 

 
Παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς με ενημέρωση και δράσεις βελτίωσης των 
παρεχόμενων διαδικασιών διαλογής 
 
       Όσον αφορά την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αλλαγής συμπεριφοράς με 
ενημέρωση μόνο μία παρέμβαση πληρούσε τα πέντε κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 
και συγκέντρωσε την πλειοψηφία των προϋποθέσεων και κατά το δεύτερο στάδιο 
(παράρτημα 3. Πίνακας 2.1.).68  
       Η μελέτη των Greaney, et al. είναι μία παρέμβαση community-based στην οποία 
εφαρμόστηκε αξιολόγηση της έκβασης πριν την έναρξη του προγράμματος ελέγχου 
και μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Η έκβαση ήταν μία και δεν αφορούσε τη 
συμμετοχή σε διαδικασία διαλογής ΚΠΕ αλλά την πρόθεση για συμμετοχή. Οι 
δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση και την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων ήταν ποσοστό (%) και λόγος σχετικών πιθανοτήτων (OR 95%Cl) και 
η προσέγγιση της μελέτης ήταν και ποσοτική. Ομάδα ελέγχου περιλαμβάνονταν στην 
παρέμβαση, όμως δεν είχε καθοριστεί στόχος προς επίτευξη ή αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν στατιστικά σημαντικά με τη 
χρήση αξιόπιστων δεικτών. Το δείγμα της μελέτης δεν αφορούσε το συνήθη 
πληθυσμό-στόχο (άτομα 50-75 ετών) αλλά άτομα πιο νεαρής ηλικίας 18 έως 49 
ετών.68 Κατά την αξιολόγηση των οκτώ παρεμβάσεων βελτίωσης των παρεχόμενων 
διαδικασιών διαλογής δεν εντοπίστηκε μελέτη να πληροί τα κριτήρια ούτε στο πρώτο 
αλλά ούτε και στο δεύτερο στάδιο.51,61,64,94,105,115,162,164 (Παράρτημα 3. Πίνακας 1.4.) 
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Παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς με εκπαίδευση 
 
       Κατά το αρχικό στάδιο αξιολόγησης οι παρεμβάσεις που κατέληξαν να πληρούν 
και τα πέντε κριτήρια ήταν τριάντα τρεις. Στο σύνολο των μελετών η πλειοψηφία 
ήταν community-based με εξαίρεση τρεις δράσεις που ήταν population-based. H 
εφαρμογή αξιολόγησης των εκβάσεων πριν την παρέμβαση εντοπίστηκε και στις 
τριάντα τρεις μελέτες με τις είκοσι εννέα εξ αυτών να έχουν πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση των εκβάσεων τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση, οι τέσσερις που 
απέμειναν τις εκβάσεις που μελέτησαν πριν την παρέμβαση δεν τις επαναξιολόγησαν 
μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Ομάδα ελέγχου περιλαμβάνονταν και στις 
τριάντα τρεις μελέτες.14,29,38-40,56,67,86,87,90,92,96-98,108,111,113,121,126,129,134,137,138,143-

145,152,153,159,165,169,172,173 Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση δέκα 
από τις τριάντα τρεις μελέτες ήταν λιγότερο σύνθετοι όπως ο μέσος όρος (SD), το 
ποσοστό (%) ή και ο συνδυασμός αυτών.40,56,96-98,113,153,159,165,169 Στις υπόλοιπες είκοσι 
τρεις μελέτες οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνδυασμός απλών και 
σύνθετων δεικτών όπως ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων αδρός ή προσαρμοσμένος 
(OR 95% CI), το ποσοστό (%), ο μέσος όρος (SD), η απόλυτη διαφορά  (95% Cl), η 
μέση διαφορά (95% Cl) και ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας (ICER 95% 
Cl).14,29,38,39,67,86,87,90,92,108,111,121,126,129,134,137,138,143-145,152,172,173 Κατά το δεύτερο στάδιο 
αξιολόγησης δεκατέσσερις από τις τριάντα τρεις μελέτες είχαν προσδιορίσει επίπεδο 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τις πέντε από αυτές να τα επιτυγχάνουν. Ποσοτική 
αξιολόγηση εφαρμόστηκε στην πλειοψηφία των μελετών εκτός από τέσσερις. Στη 
συνέχεια οι τριάντα τρεις παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν ως προς το πλήθος από το 
σύνολο των εκβάσεων τους που εξετάστηκαν πριν και μετά την παρέμβαση αφού 
αποκλείστηκαν οι τέσσερις μελέτες που περιλάμβαναν εκβάσεις που μελετήθηκαν 
μόνο πριν την δράση και όχι μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.14,29,38-

40,56,67,86,87,90,92,96-98,108,111,113,121,126,129,134,137,138,143-145,152,153,159,165,169,172,173  Δεκατέσσερις 
από τις υπόλοιπες είκοσι εννέα παρεμβάσεις εξέτασαν όλες τις εκβάσεις τους πριν και 
μετά την δράση, οι δέκα  κατάφεραν να αξιολογήσουν πριν και μετά πάνω από τις 
μισές εκβάσεις τους και οι τελευταίες πέντε εξέτασαν πριν και μετά την δράση κάτω 
από τις μισές εκβάσεις τους. Το τελευταίο στάδιο αξιολόγησης για το πλήθος των 
εκβάσεων με στατιστική σημαντικότητα ανέδειξε δεκαέξι παρεμβάσεις με όλα τα 
αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά, έντεκα παρεμβάσεις με τουλάχιστον τις μισές 
από τις εκβάσεις τους στατιστικά σημαντικές και έξι δράσεις με λιγότερες από τις 
μισές τους εκβάσεις στατιστικά σημαντικές.14,29,38-40,56,67,86,87,90,92,96-

98,111,113,121,126,129,138,143,145,152,153,159,165,169,172,173   
 
       Οι δράσεις αλλαγής συμπεριφοράς με εκπαίδευση που πληρούσαν την 
πλειοψηφία των κριτηρίων κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο ήταν τρεις και 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα 3. πίνακας 2.1.40,67,172  
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8. Συζήτηση - Ευρήματα 
 
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ  

       Ορισμένες από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν ως παράγοντες κινδύνου 
πρόωρου ΚΠΕ έχουν αναφερθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία και αναμένονταν να 
παρατηρηθούν και στην παρούσα ανασκόπηση καθώς επιδρούν στην εμφάνιση της 
ασθένειας ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι παράγοντες κινδύνου που αναδείχθηκαν 
σημαντικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4. Πίνακας 1.1. Μία από 
αυτές τις παραμέτρους αποτελεί το ανδρικό φύλο, το οποίο σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα μας αλλά και αυτά άλλων μελετών αυξάνει την πιθανότητα 
εκδήλωσης ΚΠΕ σε σχέση με τις γυναίκες τόσο για τα άτομα κάτω των 50 ετών όσο 
για τους πιο ηλικιωμένους (>50 ετών).174-177 Παρόμοια με το ανδρικό φύλο, η Μαύρη, 
η Ασιατική φυλή και η Ισπανική καταγωγή συμπεριλαμβάνονται στους 
αναμενόμενους παράγοντες κινδύνου που αναδείχθηκαν από την μελέτη μας κατά την 
σύγκριση των νεαρών ασθενών ΚΠΕ με τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 50 
ετών. Η εθνικότητα και η καταγωγή όταν μελετήθηκαν στον πληθυσμό ασθενών 
ΚΠΕ κάτω των 50 ετών συγκριτικά με συνομήλικους μάρτυρες δεν φάνηκε να 
επιδρούν στην εμφάνιση πρόωρου ΚΠΕ. Η επίδραση του φυλετικού και εθνικού 
υπόβαθρου ενός ατόμου έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας εκδήλωσης ΚΠΕ για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες και είναι πολυπαραγοντική. Οι φυλετικές ανισότητες που έχουν 
παρατηρηθεί στον ΚΠΕ αντανακλούν πιθανότατα αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
προσυμπτωματικού ελέγχου, γενετικών παραγόντων, κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης του ατόμου και μεταβολής των δημογραφικών χαρακτηριστικών μίας 
χώρας.19,178-180 Το οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ, πολυπόδων και ΚΠΕ σε πρώτου 
βαθμού συγγενείς αποτελούν επίσης κάποια από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που 
επιδρούν σημαντικά στην εμφάνιση της ασθένειας, με παρόμοια συμπεράσματα να 
έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες.181-185 Επιπλέον στην λίστα των 
αναμενόμενων παραγόντων κινδύνου με σημαντικά ευρήματα προστέθηκαν η 
ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD), η παχυσαρκία, η κολίτιδα 
(φλεγμονή του εντέρου προκαλούμενη είτε από τη νόσο του Crohn είτε από την 
ελκώδη κολίτιδα), το ατομικό ιστορικό πολυπόδων, το κάπνισμα και η αυξημένη 
κατανάλωση αλκοόλ, τα οποία συνάδουν και με αποτελέσματα άλλων ερευνών.181-

183,186 Ακόμη, τα ευεργετικά οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου ΚΠΕ με τη 
μέθοδο FOBT, την ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση και γενικότερα την ενδοσκόπηση που 
έχουν παρατηρηθεί από διάφορες μελέτες ως προς τη μείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης ΚΠΕ φάνηκε να επιβεβαιώνονται στην παρούσα ανασκόπηση και για τις 
πιο νεαρές ηλικιακές ομάδες, κάτω των 50 ετών.183,187 Όπως ήταν αναμενόμενο η 
διατροφή, παρουσίασε τόσο επιβαρυντικό όσο και προστατευτικό ρόλο στην 
εκδήλωση της ασθένειας σε νεαρή ηλικία, με την ομάδα του επεξεργασμένου κρέατος 
να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΠΕ ενώ οι ομάδες των φρούτων και των 
λαχανικών φάνηκε να τον μειώνουν.181-183 Η κατανάλωση ψαριού, η πρόσληψη 
φολικού οξέος, β-καροτενίου, βιταμίνης C και βιταμίνης Ε φάνηκε στην παρούσα 
ανασκόπηση για τον πρώιμο ΚΠΕ αλλά και σε άλλες μελέτες για τον ΚΠΕ 
ανεξαρτήτου ηλικίας να εμφανίζουν ένα προστατευτικό ρόλο έναντι της εμφάνισης 
της ασθένειας, όμως τα συμπεράσματα ποικίλουν. Η βιβλιογραφία παραμένει ασαφής 
για τις προαναφερθείσες παραμέτρους με πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες να είναι 
η αλληλεπίδραση των μελετώμενων θρεπτικών συστατικών με άλλους διατροφικούς 
παράγοντες, οι διαφορετικοί μέθοδοι εκτίμησης της διατροφικής πρόσληψης και οι 
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διαφορές στη βιοδιαθεσιμότητα και το μεταβολισμό των συνθετικών θρεπτικών 
συστατικών με αυτά της φυσικής προέλευσης.188-197  

       Το οικογενειακό ιστορικό έχει αναγνωρισθεί επανειλημμένα ως παράγοντας 
κινδύνου ανάπτυξης ΚΠΕ.198 Μεταξύ των ατόμων που έχουν εκδηλώσει πρώιμο ΚΠΕ 
το 30% αφορά κακοήθειες που φέρουν μεταλλάξεις και προκαλούνται από 
κληρονομικά σύνδρομα, το 20% εμφανίζει οικογενή ΚΠΕ (χωρίς γενετικό υπόβαθρο) 
και το υπόλοιπο 50% δεν φέρει ούτε κληρονομικά σύνδρομα ούτε υπάρχει διάγνωση 
ΚΠΕ σε κάποιο οικογενειακό μέλος.5 Στην παρούσα ανασκόπηση το οικογενειακό 
ιστορικό κακοήθειας οποιασδήποτε φύσης και κακοήθειας γαστρεντερικού συστήματος 
φάνηκε να ασκούν μεσαία προς μεγάλη επίδραση στην πιθανότητα ανάπτυξης ΚΠΕ 
σε ηλικία κάτω των 50 ετών. Με βάση τις γνώσεις μας αυτή είναι η πρώτη 
ανασκόπηση που αναδεικνύει τις δύο αυτές παραμέτρους ως παράγοντες κινδύνου 
πρώιμου ΚΠΕ. Οι πιο συχνά παρατηρούμενες νεοπλασίες που μπορούν να 
αναπτυχθούν στον γαστρεντερικό σωλήνα συναντώνται στο τμήμα του οισοφάγου, 
του στομάχου, του ήπατος και του εντέρου.199 Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν 
εξετάσει τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τύπων καρκίνου του ΓΕΣ στα μέλη μίας 
οικογένειας. Σε αυτές τις μελέτες υποστηρίζεται ότι διαφορετικοί τύποι καρκίνου του 
ΓΕΣ είναι πιθανό να αναπτυχθούν μεταξύ των μελών μίας οικογένειας καθώς 
ορισμένοι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, το φύλο και η 
διατροφή συναντώνται στην πλειοψηφία των κακοηθειών του γαστρεντερικού 
σωλήνα. Επιπλέον γενετικές μεταλλάξεις έχουν παρατηρηθεί στα διαφορετικά είδη 
καρκίνου του ΓΕΣ. Πρόσφατη βιβλιογραφία μελετών ενισχύει τα συμπεράσματα των 
προηγούμενων καθώς έδειξε ότι επιζώντες από καρκίνο του ΓΕΣ έχουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης διαφορετικού τύπου καρκίνου στο ίδιο σύστημα. Σε αντίθεση με 
τα προηγούμενα ευρήματα άλλες έρευνες επισημαίνουν ότι η συσχέτιση του 
οικογενειακού ιστορικού κακοήθειας του ΓΕΣ με την εκδήλωση καρκίνου στο 
γαστρεντερικό σύστημα έχει παρατηρηθεί μόνο σε αντίστοιχους και όχι σε 
διαφορετικούς τύπους καρκίνου του συστήματος.199-200  

       Επιπλέον παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νεοπλασίας 
γαστρεντερικού σωλήνα στο οικογενειακό περιβάλλον είναι ο τρόπος ζωής και οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα μέλη μίας οικογένειας δεν μοιράζονται μόνο 
γενετικές αλλοιώσεις και σύνδρομα αλλά και παρόμοια έκθεση σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες όπως η διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και τείνουν να 
εμφανίζουν κοινή συμπεριφορά ως προς τις συνήθειες τους. Γονίδια που 
αναγνωρίστηκαν ότι επιδρούν στην ανάπτυξη ΚΠΕ εμφάνισαν διαφορετικά 
αποτελέσματα ανάλογα με την αλληλεπίδραση τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες 
όπως η πρόσληψη βιταμίνης D, ασβεστίου, σεληνίου και το κάπνισμα.200 Τα 
τελευταία χρόνια με την αύξηση της παχυσαρκίας στους νεαρούς ενήλικες, την 
μειωμένη ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες και την υιοθέτηση δυτικού 
τύπου διατροφικών συνηθειών, που είναι αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου 
εμφάνισης ΚΠΕ αλλά επίσης επιδρούν και στην ποιότητα του μικροβιώματος του 
εντέρου, είναι πιθανό να δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε οι γενετικές 
αλλοιώσεις που συναντώνται στα μέλη μίας οικογένειας να ενισχύουν την πιθανότητα 
εμφάνισης καρκίνου στο έντερο. Με τα συμπεράσματα να παραμένουν ασαφή η 
έρευνα σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του γαστρεντερικού 
συστήματος είναι επιτακτική. 181,201-202  
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       Η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία ως δύο από τα τέσσερα συστατικά του 
μεταβολικού συνδρόμου έχουν ελεγχθεί για την επίδραση τους στην εμφάνιση του 
καρκίνου με τα αποτελέσματα να είναι αμφιλεγόμενα.203 Στην ανασκόπηση αυτή 
τόσο η υπέρταση όσο και η υπερλιπιδαιμία φάνηκε να ασκούν μία μικρή σημαντική 
επίδραση στην αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης πρώιμου ΚΠΕ. Τα ευρήματα μας 
επιβεβαιώνονται και από άλλες μελέτες με παρόμοια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, 
δύο έρευνες που μελέτησαν την επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου στην 
εμφάνιση ΚΠΕ στους άνδρες έδειξαν ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση αύξησε 
σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου στο έντερο.203-204 Για την 
υπερλιπιδαιμία, υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ των 
αυξημένων λιπιδίων αίματος όπως η ολική χοληστερόλη με την εμφάνιση ΚΠΕ, όμως 
υπάρχουν και αυτές που αντικρούουν αυτά τα ευρήματα και εμφανίζουν μία 
αντίστροφη σχέση μεταξύ των αυξημένων λιπιδίων αίματος και της ανάπτυξης ΚΠΕ. 
22,205-206 Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα εντοπίζονται τόσο στην μελέτη του 
πρώιμου ΚΠΕ όσο και σε αυτή για τον ΚΠΕ ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας. 
Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την σαφέστερη ερμηνεία της σχέσης μεταξύ 
υπέρτασης,  δυσλιπιδαιμίας με την εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ και μη.  

       Η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο είναι ο 
καρκίνος. Μελέτες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ καρκίνου και νεφρικής ασθένειας 
έδειξαν ότι τα άτομα που φέρουν τη νόσο εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
καρκίνου σε διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του εντέρου.207 Η χρόνια 
νεφρική νόσος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο ΚΠΕ, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη συνοδών νοσημάτων.208 Στην παρούσα ανασκόπηση, όπως και σε άλλες 
μελέτες φάνηκε ότι η χρόνια νεφρική νόσος (άνευ αιμοκάθαρσης) αυξάνει την 
πιθανότητα εκδήλωσης ΚΠΕ, ανεξαρτήτου ηλικίας, όμως αυτό που αξίζει να 
παρατηρηθεί είναι ότι στα άτομα κάτω των 50 ετών η πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου στο έντερο φάνηκε να είναι διπλάσια σε σχέση με τα άτομα άνω των 50 
ετών. Παρόλο που η διαφορά μεταξύ των νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία στην 
μελέτη που συμπεριλήφθηκε δεν φάνηκε να είναι στατιστικά σημαντική, άλλες 
έρευνες επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα. Στην μελέτη των Oh et al, φάνηκε ότι 
στους ασθενείς με ΧΝΝ χωρίς αιμοκάθαρση ηλικίας κάτω των 40 ετών η επίπτωση 
ΚΠΕ ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους και σε 
σύγκριση με τους ασθενείς άνω των 40 ετών.209 Ακόμη οι Bilal et al, μελετώντας τους 
παράγοντες κινδύνου εμφάνισης αδενωμάτων στο έντερο σε άτομα ηλικιακού εύρους 
40 έως 49 ετών ανέδειξαν τη χρόνια νεφρικό νόσο, μεταξύ των άλλων, ως 
ανεξάρτητο παράγοντα εμφάνισης υψηλού αριθμού αδενωμάτων.210 Τα δεδομένα 
είναι περιορισμένα σχετικά με την εξήγηση της ακριβής βιολογικής αιτίας για την 
οποία οι ασθενείς με ΧΝΝ εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ΚΠΕ σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό. Πάραυτα έχει υποστηριχθεί ότι τα αυξημένα επίπεδα 
παραθυρεοειδούς ορμόνης (PTH) και ο σακχαρώδης διαβήτης πιθανόν να 
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό. Συγκεκριμένα για τον διαβήτη, αποτελεί την 
κύρια αιτία ΧΝΝ καθώς αντιπροσωπεύει το 44% των νέων περιπτώσεων νεφρικής 
ασθένειας.208,211 Τα τελευταία χρόνια ο επιπολασμός του διαβήτη στην ηλικιακή 
ομάδα 45 έως 64 ετών φαίνεται να είναι πιο αυξημένος σε σύγκριση με τους 
νεότερους ή τα άτομα άνω των 65 ετών, ενώ ο διαβήτης τύπου ΙΙ αντιπροσωπεύει το 
90% με 95% όλων των περιπτώσεων.212 Μία πρόσφατη έρευνα population-based, 
έδειξε σχετικό κίνδυνο ΚΠΕ 2,9 σε άτομα με ιστορικό διαβήτη τύπου ΙΙ και το 
φαινόμενο αυτό φάνηκε να είναι πιο έντονο στα άτομα με οικογενειακό ιστορικό 
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ΚΠΕ. Η σχέση της ΧΝΝ και του διαβήτη τύπου ΙΙ και η συνδυαστική τους επίδραση 
στην εκδήλωση εντερικής νεοπλασίας έχει μελετηθεί από αρκετές μελέτες και έχει 
αναδειχθεί μία σημαντική σχέση με την επίπτωση ΚΠΕ.208  

       Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, 
μέταλλα, φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες, καροτενοειδή και διάφορες φυτοχημικές ουσίες. 
Η αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση αυτών των ουσιών 
πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θνησιμότητας και την πρόληψη χρόνιων 
ασθενειών όπως κάποια είδη καρκίνου, καρδιαγγειακά νοσήματα μέχρι και ορισμένα 
ψυχικά νοσήματα.213 Στην μελέτη μας, όπως έχει προαναφερθεί, τα φρούτα πιθανόν 
να μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης πρώιμου ΚΠΕ και το ίδιο φάνηκε να ισχύει 
και για την υψηλή πρόσληψη εσπεριδοειδών. Τα πορτοκαλί/κίτρινα φρούτα είναι 
γνωστό ότι είναι πλούσια σε β-καροτένιο, ουσία που μπορεί να δράσει ως 
προβιταμίνη Α και να φέρει προστατευτικό αποτέλεσμα ελέγχοντας την ανάπτυξη και 
τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως 
αντιοξειδωτική ουσία μειώνοντας την πιθανότητα καρκίνου.213 Η επίδραση 
συγκεκριμένης κατηγορίας φρούτων (εσπεριδοειδή) στον κίνδυνο ανάπτυξης 
πρώιμου ΚΠΕ είναι ένας παράγοντας που δεν έχει αναλυθεί ευρέως. Ο 
προστατευτικός ρόλος των φρούτων όσον αφορά τον κίνδυνο ΚΠΕ παραμένει ένα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα καθώς τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
τμήμα του εντέρου που εμφανίζεται ο όγκος, την ομάδα και το είδος του φρούτου, το 
φύλο του ασθενή και την επεξεργασία που υφίσταται το τρόφιμο πριν την 
κατανάλωση.213-215 Τα συμπεράσματα της ανασκόπησης επιβεβαιώνονται και από 
άλλες μελέτες με την πρώτη να αναδεικνύει την κατανάλωση πορτοκαλί/κίτρινων 
φρούτων ως σημαντικό παράγοντα μείωσης κινδύνου ΚΠΕ στο τμήμα του ορθού 
τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, τη δεύτερη να εμφανίζει 84% μειωμένο 
κίνδυνο ΚΠΕ και η τρίτη έδειξε μείωση κινδύνου κατά 18% από την κατανάλωση 
εσπεριδοειδών.213,216-217  

       Η εκκολπωματική νόσος και η νεοπλασία εντέρου είναι από τις πιο συχνές 
γαστρεντερικές διαταραχές παγκοσμίως. Οι δύο ασθένειες μοιράζονται 
επιδημιολογικές τάσεις και παράγοντες κινδύνου όπως η αυξανόμενη ηλικία, η 
μειωμένη φυσική δραστηριότητα και ο Δυτικός τρόπος ζωής και διατροφής.218 
Κάποιοι συγγραφείς αναγνωρίζουν την εκκολπωματική νόσο ως παράγοντα κινδύνου 
ΚΠΕ ενώ άλλοι παρουσιάζουν ουδέτερα αποτελέσματα.219 Στην παρούσα 
ανασκόπηση φάνηκε ότι τα άτομα που φέρουν τη σχετική νόσο ηλικίας κάτω των 40 
ετών εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ΚΠΕ. Πάραυτα, λόγω του ότι στην 
συγκεκριμένη μελέτη ο αριθμός των περιστατικών ηλικίας κάτω των 40 ετών ήταν 
μικρός (n=18) και η βιβλιογραφία παραμένει περιορισμένη και ασαφής, απαιτείται 
μία μελέτη κοόρτης μεγάλης κλίμακας που να εστιάζει σε νεαρούς ενήλικες με 
μακροχρόνια περίοδο παρακολούθησης.     
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Οργανωμένες παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου        

       Χαρακτηριστικό της κακοήθειας του παχέος εντέρου είναι η σχετικά αργή 
εξέλιξη της νόσου, επιτρέποντας έτσι την δραστική μείωση της επίπτωσης και της 
θνησιμότητας του ΚΠΕ μέσω της δευτερογενούς πρόληψης. Αποδεδειγμένα ο 
αντίκτυπος του ΚΠΕ μπορεί να περιοριστεί σημαντικά μέσω της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης, ωστόσο στην βιβλιογραφία έχουν υπάρξει αναφορές για 
περιορισμένη χρήση των δράσεων και απουσία στρατηγικών πρόληψης. Η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του κάθε συστήματος υγείας και 
οι επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν τις δομές του, έχει αναγνωρισθεί ότι 
διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
προσυμπτωματικού ελέγχου και κατεπέκταση της προσπάθειας μείωσης των 
κρουσμάτων ΚΠΕ. Η ιδιαίτερη σχέση που δημιουργείται μεταξύ ασθενούς και ιατρού 
στην ΠΦΥ, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεχιζόμενη φροντίδα, συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην συμμόρφωση των ασθενών.220  

       Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει 
τη χώρα, διαφάνηκε η ανάγκη της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Στόχος 
ήταν να γίνει ορθολογική κατανομή των πόρων και να αναπτυχθούν  στρατηγικές 
μείωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της υγείας, χωρίς την 
υποβάθμιση της ποιότητας. Τέτοιου είδους πολιτικές επηρεάζουν κατά 
προτεραιότητα τον τομέα της πρόληψης και της αγωγής υγείας στην ΠΦΥ.221 Μία 
σχετική παρέμβαση εφαρμόστηκε το 2014 από το Υπουργείο Υγείας όταν αποφάσισε 
να περιορίσει τον αριθμό ελέγχων πρόληψης που επιτρέπονταν να συνταγογραφηθεί 
ανά ιατρό για τις νεοπλασίες της μήτρας, του στήθους και του προστάτη. Ωστόσο ο 
αριθμός των πολιτών στην Ελλάδα που λαμβάνει υπηρεσίες προσυμπτωματικού 
ελέγχου είναι ήδη χαμηλός, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.222  

       Όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο ΚΠΕ στην Ελλάδα, απουσιάζει  ένα 
οργανωμένο εθνικό πρόγραμμα και οι περισσότερες δράσεις πρόληψης που 
λαμβάνουν χώρα είναι ευκαιριακές.223-224 Το 2008 για να αντιμετωπιστεί η σημαντική 
κοινωνική επιβάρυνση από τον καρκίνο προτάθηκε η σύσταση του Εθνικού 
Προγράμματος Καρκίνου (NCP, 2008-2012), με έναν από τους βασικούς και 
πρωταρχικούς στόχους του να είναι η αναδιάρθρωση και επαναλειτουργία του 
Εθνικού Μητρώου Καρκίνου, με τη νέα ονομασία Εθνικό Μητρώο Νεοπλασμάτων. 
Για αδιευκρίνιστους λόγους η εφαρμογή και η λειτουργία των προγραμμάτων δεν έχει 
ακόμη υλοποιηθεί. Το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης, μία πρωτοβουλία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που μπορεί να αποτυπώσει  
τις τάσεις που επικρατούν στην επίπτωση και την θνησιμότητα του καρκίνου με 
απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση των νεοπλασιών, την αποτελεσματικότερη 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.225-226 Στην πράξη ο προληπτικός έλεγχος για ΚΠΕ 
γίνεται με την παρότρυνση του ιατρού για τεστ FOBT, το κόστος του οποίου 
καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Σε μία μελέτη διάρκειας δύο ετών η 
οποία εξέτασε τα ποσοστά συμμετοχής του ελληνικού πληθυσμού σε ένα δείγμα 
ενηλίκων 50-80 ετών το ποσοστό ελέγχου με τεστ FOBΤ ανέρχονταν μόλις στο 
4,77%.223,227 
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       Στην παρούσα ανασκόπηση, η αξιολόγηση των προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου για νεοπλασίες εντέρου με τα βέλτιστα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3, Πίνακας 2.1. Οι επικρατέστερες δράσεις που 
συστήνονται για εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης είναι αυτές που εφάρμοσαν οι 
ερευνητικές ομάδες των Myers et al. για αλλαγή συμπεριφοράς και οι Salimzadeh et 
al. για αλλαγή συμπεριφοράς και εκπαίδευση.33,40 Η επιλογή των δύο από το σύνολο 
των έξι τελικών δράσεων έγινε λόγω της δυνατότητας εφαρμογής τους σε συνεργασία 
με ήδη υπάρχουσες δομές υγείας αλλά και της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ της 
σύστασης των πληθυσμών των μελετών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
νησιώτικου πληθυσμού-στόχου.      

       Η πρώτη δράση προσυμπτωματικού ελέγχου που συστήνεται θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και την ομάδα 
του Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης. Η διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζει 
τις δομές των ΤΟΜΥ, Γενικοί Ιατροί ή Παθολόγοι, Παιδίατρος, Νοσηλευτές, 
Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικός Λειτουργός και Διοικητικό Προσωπικό, δημιουργεί 
τις ιδανικές συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης σε περιβάλλον 
Πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η μελέτη που εφάρμοσε το παρών πρόγραμμα διαλογής 
παρουσίασε δύο διαφορετικές εκδοχές, την τυπική φροντίδα (Standard Intervention-
SI) και την προσαρμοσμένη παρέμβαση πλοήγησης (Tailored Navigation 
Intervention-TNI). Στο σύνολο ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και θεωρητικό 
πλαίσιο με τη μόνη διαφορά να είναι στο στάδιο αποστολής του υλικού διαλογής και 
του ενημερωτικού φυλλαδίου. Αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριζόταν 
η οργάνωση του προγράμματος είναι το Preventive Health Model (PHM) στο οποίο 
είναι ενσωματωμένη και η σταδιακή λήψη αποφάσεων από το μοντέλο Precaution 
Adoption Process Model. To PHM είναι ένα αναλυτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε για 
να προσδιορίσει τους προγνωστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς σχετικά με την 
υγεία και να καθοδηγήσει παρεμβάσεις που στόχος τους είναι να τροποποιήσουν 
θετικά τη συμπεριφορά αυτή. Μία από τις βασικές αρχές της παρέμβασης είναι η 
προώθηση της συμμόρφωσης στο προσυμπτωματικό έλεγχο για ΚΠΕ με βάση την 
προτίμηση του ασθενούς σχετικά με το είδος της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί 
(FOBT ή Κολονοσκόπηση). Κατά την έναρξη του προγράμματος εργαζόμενοι του 
διοικητικού προσωπικού,  νοσηλευτές ή άτομα της επιστημονικής ομάδας του 
Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικές και μη 
αναζητήσεις στην λίστα των ασθενών της ΤΟΜΥ ώστε να εντοπίσουν άτομα 50 έως 
79 ετών, χωρίς προηγούμενη διάγνωση ΚΠΕ ή ΙΦΝΕ, που έχουν επισκεφθεί 
τουλάχιστον μία φορά τα προηγούμενα δύο έτη οποιαδήποτε από τις πρακτικές, με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και χωρίς να έχουν ολοκληρωμένη κολονοσκόπηση τα 
τελευταία 10 χρόνια, εικονική κολονοσκόπηση και ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση τα 
τελευταία 5 χρόνια και FOBT/FIT το προηγούμενο έτος. Τα άτομα που θα κριθούν 
επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τους σταλεί μέσω email ή ταχυδρομείου 
(ανάλογα με το τι είναι εφικτό) μία επιστολή πρόσκλησης και θα κληθούν μέσω 
τηλεφώνου ώστε να επαληθευτούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να ληφθεί προφορική 
συγκατάθεση και να απαντήσουν σε ένα βασικό ερωτηματολόγιο έρευνας. Το 
ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων καθώς και ένα αριθμό παραμέτρων του πλαισίου PHM, απαραίτητα 
για τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση του προγράμματος. Οι παράμετροι του PHM 
θα μετρηθούν σε κλίμακα τύπου Likert (από το 1=διαφωνώ απόλυτα στο 5=συμφωνώ 
απόλυτα) και θα χωριστούν σε 5 βασικές κατηγορίες (αντιληπτή ευαισθησία για τον 
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ΚΠΕ, σημαντικότητα και συνέπεια ελέγχου, αποτελεσματική ανταπόκριση στον 
έλεγχο, ανησυχίες και προβληματισμοί ελέγχου, κοινωνική υποστήριξη ελέγχου και 
επιρροή). Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο θα υπάρχει ερώτηση για το στάδιο 
απόφασης του ασθενούς σχετικά με συγκεκριμένη κατηγορία διαδικασίας ελέγχου 
δηλαδή FOBT και Κολονοσκόπηση (1= αποφασισμένος εναντίον, 2=δεν το έχω 
ακούσει ποτέ, 3=δεν το σκέφτομαι, 4= αναποφάσιστος, 5=αποφασισμένος να το 
κάνω). Ο ασθενής στην τηλεφωνική συνέντευξη θα πρέπει να απαντήσει και για τις 
δύο κατηγορίες ελέγχου και όποια απάντηση είναι πιο κοντά στο ανώτερο όριο της 
κλίμακας θα θεωρείται ότι αυτή είναι η προτιμώμενη διαδικασία ελέγχου. Αν οι 
απαντήσεις ενός ατόμου είναι στο ίδιο επίπεδο κλίμακας και για τις δύο επιλογές 
διαλογής τότε θα λαμβάνονται υπόψιν και οι δύο ισότιμα.  

       Στην προσαρμοσμένη παρέμβαση πλοήγησης, μετά την ολοκλήρωση της 
τηλεφωνικής συνέντευξης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο 
για τον έλεγχο ΚΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υλικό διαλογής ανάλογα 
με τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει κατά την πρώτη επικοινωνία. Οι ασθενείς που 
θα έχουν δηλώσει προτίμηση για κολονοσκόπηση θα λάβουν το ενημερωτικό 
φυλλάδιο και ένα επιπλέον μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας μίας νοσοκόμας 
πλοηγού η οποία θα παρέχει πληροφορίες για γαστρεντερολόγο ή χειρούργο 
εγκεκριμένο από την ΤΟΜΥ. Στόχος είναι να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός 
ραντεβού από τους ασθενείς, όχι όμως να κανονιστεί από την ίδια την νοσοκόμα. 
Αυτοί που έχουν δηλώσει προτίμηση και για κολονοσκόπηση και για FOBT θα 
λάβουν ότι και οι προηγούμενοι αλλά μαζί με ένα τεστ FOBT. Οι ασθενείς που 
προτίμησαν τον έλεγχο μόνο με FOBT θα λάβουν το φυλλάδιο, το προσωπικό 
μήνυμα και το τεστ FOBT. Μετά την αποστολή των μηνυμάτων και του υλικού 
διαλογής ένας εκπαιδευμένος πλοηγός θα τηλεφωνήσει στους συμμετέχοντες ώστε να 
επιβεβαιώσει και να ανανεώσει, αν χρειαστεί, την προτίμηση διαλογής, να συζητήσει 
τυχόν ανησυχίες ή εμπόδια που έχει ο ασθενής και να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. Για συμμετέχοντες που θα αλλάξουν προτίμηση τεστ θα αναφερθεί η 
αλλαγή και θα σταλεί εκ νέου το αντίστοιχο υλικό. Στη συνέχεια θα σταλούν 
υπενθυμίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες εντός 30 ημερών για αυτούς που επέλεξαν 
το FOBT ή είχαν ίδια προτίμηση για το FOBT και την κολονοσκόπηση και εντός 90 
ημερών για αυτούς που προτίμησαν αποκλειστικά την κολονοσκόπηση.  

       Στην παρέμβαση τυπικής φροντίδας η προτίμηση του ασθενούς δεν θα ληφθεί 
υπόψιν, θα σταλεί το ενημερωτικό φυλλάδιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 
εξατομικευμένη επιστολή που θα αναγράφει στοιχεία επικοινωνίας της νοσοκόμας-
πλοηγού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και ένα τεστ FOBT. Μετά από 30 ημέρες 
θα σταλεί ένα γράμμα υπενθύμισης. Τέλος και για τα δύο είδη παρέμβασης μετά από 
έξι μήνες θα υπάρξει νέα τηλεφωνική επικοινωνία για εκτίμηση των παραμέτρων του 
θεωρητικού πλαισίου PHM, του σταδίου λήψης αποφάσεων και της συμμόρφωσης 
στον έλεγχο ΚΠΕ. Δώδεκα μήνες μετά θα γίνει ένας επιπλέον έλεγχος σχετικά με τη 
συμμόρφωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με τον έλεγχο ιατρικών αναφορών 
και αρχείων.33  

       Η παρέμβαση τυπικής φροντίδας (SI) και η προσαρμοσμένη παρέμβαση 
πλοήγησης (TNI) φάνηκε να είναι αποτελεσματικές, και συστήνονται και οι δύο, ως 
προς την αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στον προσυμπτωματικό έλεγχο ΚΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα στην συνολική συμμόρφωση του πληθυσμού και στο στάδιο λήψης 
αποφάσεων. Το μοναδικό σημείο υπέρβασης της TNI έναντι της SI είναι η 
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μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης των συμμετεχόντων με βάση την προτιμώμενη 
δοκιμή διαλογής και ειδικότερα στη χρήση της κολονοσκόπησης. Πάραυτα η SI είναι 
το ίδιο ορθά σχεδιασμένη, αποτελεσματική και απλούστερη στην εφαρμογή της. Άξιο 
αναφοράς είναι ότι οι πλοηγοί δεν είχαν την δυνατότητα να προγραμματίζουν 
ραντεβού κολονοσκόπησης και οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας των 
συμμετεχόντων δεν συμμετείχαν στην διαδικασία παρέμβασης. Αυτοί οι παράγοντες 
πιθανό να έχουν περιορίσει τον ακόμα αποτελεσματικότερο αντίκτυπο της 
παρέμβασης και η ανάμειξη του ιατρού του ασθενούς να συνέβαλε στην επίτευξη 
σημαντικά υψηλότερων ποσοστών συμμετοχής. Η γενίκευση της παρέμβασης 
περιορίζεται σε ένα πληθυσμό κυρίως καυκάσιων ασθενών καθώς το ποσοστό των μη 
λευκών συμμετεχόντων στην αρχική μελέτη ήταν πολύ χαμηλό.33 

       Η δεύτερη δράση προσυμπτωματικού ελέγχου που συστήνεται ανήκει στις 
παρεμβάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν σε περιβάλλον Πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά 
κρίθηκε ότι η εφαρμογή της είναι δυνατή στις πρακτικές αυτές. Οι δομές στις οποίες 
διεξήχθη η μελέτη της προτεινόμενης δράσης αποτελούν τα λεγόμενα Health Clubs, 
δηλαδή μη κερδοσκοπικοί οργανωμένοι σύλλογοι από το τμήμα Υγείας του δήμου με 
σκοπό να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στην κοινότητα συμπεριλαμβανομένων και 
υπηρεσιών υγείας. Όμοια με την πρώτη και η δεύτερη παρέμβαση θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και την ομάδα 
του Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης. Το θεωρητικό πλαίσιο που 
ακολουθήθηκε και από αυτή τη μελέτη ήταν το Preventive Health Model (PHM). 
Επαγγελματίες των δομών, εκτός του ιατρού, θα κληθούν να εντοπίσουν 
ασυμπτωματικά άτομα ηλικίας 50 ετών και πάνω, εγγεγραμμένα στην λίστα της 
ΤΟΜΥ, χωρίς προσωπικό ιστορικό ΚΠΕ ή ΙΦΝΕ, σε καλή φυσική και νοητική 
κατάσταση και χωρίς να έχουν ολοκληρωμένη κολονοσκόπηση τα τελευταία 10 
χρόνια, εικονική κολονοσκόπηση και ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση τα τελευταία 5 
χρόνια και FOBT το προηγούμενο έτος. Στη συνέχεια οι επαγγελματίες υγείας θα 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί τους, και αφού ελέγξουν την καταλληλότητα της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και λάβουν προφορική συγκατάθεση θα 
προγραμματίσουν μία προσωπική συνέντευξη στις δομές των ΤΟΜΥ. Τη διενέργεια 
της συνέντευξης μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε επαγγελματίας υγείας που έχει 
λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της επιστημονικής ομάδας θα 
περιλαμβάνει την πρόσληψη συμμετεχόντων, την διεξαγωγή συνεντεύξεων, τη 
διαχείριση εκπαιδευτικών συνεδριών και την παροχή των κατάλληλων συμβουλών. 
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα περιέχει βασικές πληροφορίες για 
τον ΚΠΕ, την διαδικασία διαλογής και το περιεχόμενο του έντυπου φυλλαδίου που 
θα δοθεί στους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης θα 
ληφθούν βασικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, θα συμπληρωθούν δύο 
ερωτηματολόγια (Γνώσης και παραμέτρων PHM), θα εφαρμοστεί εκπαιδευτική 
συνεδρία, και θα προταθεί η πρόληψη του ΚΠΕ μέσω της ολοκλήρωσης ενός τεστ 
διαλογής. Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα εκπαιδευτικό 
φυλλάδιο με το μπροστινό εξώφυλλο να είναι εξατομικευμένο (θα περιέχει το όνομα 
και την ηλικία του παραλήπτη), στο οποίο θα υπάρχουν πληροφορίες επικοινωνίας σε 
περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί επιπλέον πληροφορίες ή παρουσιάσει 
προβληματισμούς. Συνολικά, η κάθε συνέντευξη δεν θα διαρκεί περισσότερο από 20 
λεπτά με μισή ώρα. Δύο εβδομάδες μετά την προσωπική συνέντευξη οι ασθενείς θα 
λάβουν μία κλήση υπενθύμισης και 4 μήνες μετά θα πραγματοποιηθεί μία δεύτερη 
προσωπική συνέντευξη με περιεχόμενο και δομή ίδια με αυτά της πρώτης. Οι 
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επαγγελματίες υγείας που θα εφαρμόσουν τις συνεντεύξεις θα εκπαιδευτούν 
κατάλληλα αλλά δεν θα είναι εξουσιοδοτημένοι να προγραμματίσουν εξετάσεις 
διαλογής. Σε περίπτωση όμως που οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να ολοκληρώσουν 
τον έλεγχο με FOBT ή κολονοσκόπηση, οι πλοηγοί θα τους συστήσουν να 
επικοινωνήσουν με τους ιατρούς τους. Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο που θα δοθεί θα 
είναι βασισμένο στις αρχές του θεωρητικού πλαισίου PHM δηλαδή την αυτό-
αποτελεσματικότητα, την αντιληπτή ευαισθησία, την κοινωνική υποστήριξη, την 
αποτελεσματική ανταπόκριση (θετικά/αρνητικά του ελέγχου) και τις ανησυχίες για 
τον ΚΠΕ. Η συμπεριφορά διαλογής θα εκτιμηθεί στους 4 μήνες από αυτό-αναφορά 
και όχι από ιατρικά αρχεία.40 

       Η παρέμβαση των Salimzadeh et al. φάνηκε να είναι αποτελεσματική ως προς 
την αλλαγή συμπεριφοράς και την εκπαίδευση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
ΚΠΕ και πιο συγκεκριμένα στην συμμόρφωση του πληθυσμού, στην βελτίωση της 
γνώσης του ΚΠΕ και των διαδικασιών διαλογής, στην θετική αλλαγή των 
ψυχοκοινωνικών μεταβλητών και στην μείωση της ανησυχίας για τη διαλογή. Η 
εφαρμογή της παρέμβασης σε δομές εκτός ΠΦΥ δημιουργεί προβληματισμούς ως 
προς την αποτελεσματική εφαρμογή της εντός των δομών αυτών. Ωστόσο η 
ερευνητική ομάδα της παρέμβασης καταλήγει ότι ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα 
της μελέτης τους θα μπορούσε να γίνει η βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
προγράμματος διαλογής ΚΠΕ τόσο σε δομές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 
όσο και σε κοινοτικές οργανώσεις υγείας. Ακόμη η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε 
άτομα με εκπαίδευση χαμηλότερη του επιπέδου του γυμνασίου πιθανό να είναι 
περιορισμένη καθώς αυτά τα άτομα αποκλείστηκαν από την αρχική μελέτη της 
παρέμβασης. Ένας ακόμη περιορισμός της παρέμβασης είναι ότι η συμμόρφωση 
ελέγχου ΚΠΕ βασίστηκε στην αυτό-αναφορά των συμμετεχόντων δημιουργώντας 
ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων στην συμπεριφορά 
διαλογής. Πάραυτα μελέτες που σύγκριναν τα αποτελέσματα αυτό-αναφοράς δοκιμής 
ΚΠΕ (κολονοσκόπηση, FOBT) με ιατρικές αναφορές έδειξαν υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα για την πρώτη. Τέλος ως εμπόδιο μπορεί να λειτούργησε η απουσία 
επιλογής των ασθενών να συμμετέχουν σε δωρεάν εξετάσεις διαλογής, καθώς δεν 
ήταν διαθέσιμες, επιβαρύνοντας τους συμμετέχοντες με το κόστος του ιατρού και της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου.40 Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
διαλογής στην Κρήτη κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί καθώς η χορήγηση του τεστ 
FOBT και της κολονοσκόπησης διατίθεται δωρεάν ή καλύπτεται από τους 
ασφαλιστικούς φορείς υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.223  
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9. Περιορισμοί - Δυνατά Σημεία 
 
       H τρέχουσα μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς. Αρχικά η εικασία ότι οι 
παράγοντες κινδύνου για πρώιμο ΚΠΕ είναι οι ίδιοι για όλους τους τύπους καρκίνου 
του εντέρου, ανεξαρτήτου τμήματος ανάπτυξης της νεοπλασίας, είναι ένας βασικός 
περιορισμός. Επιπλέον ο αριθμός των μελετών που εντοπίστηκε για τον πρώιμο ΚΠΕ 
αλλά και το σύνολο των άρθρων που αντιστοιχούσε στον κάθε υπό μελέτη παράγοντα 
ήταν περιορισμένος λόγω έλλειψης βιβλιογραφίας για τη σχετικά πρόσφατη 
αναδυόμενη τάση ΚΠΕ στα άτομα κάτω των 50 ετών. Η ύπαρξη συγχυτικών 
παραγόντων στις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες που πιθανόν να οδηγήσουν σε 
υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τέλος 
η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων διαλογής ΚΠΕ που αναφέρθηκαν, 
περιορίζεται σε πληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που έφεραν οι 
πληθυσμοί-στόχοι της κάθε μελέτης.  
       Παρά τα αδύναμα σημεία, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν και τα 
πλεονεκτήματα της μελέτης. Μερικά από τα δυνατά σημεία είναι η εκτεταμένη 
βιβλιογραφική έρευνα με τήρηση των οδηγιών που καθορίζονται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Prisma, η συμμετοχή δύο ανεξάρτητων ερευνητών και η 
συνεργασία με τρίτο ερευνητή για την επίλυση τυχόν διαφωνιών. Επιπλέον η 
παρούσα μελέτη είναι η μοναδική συστηματική ανασκόπηση, απ’ όσο είναι γνωστό, 
που έχει διεξαχθεί για να μελετήσει τους παράγοντες κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ. 
Ακόμη, τα δεδομένα για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα συλλέχθηκαν κυρίως από 
μελέτες παρατήρησης,  στην πλειοψηφία των οποίων (8 στις 12) συμμετείχε μεγάλος 
αριθμός συμμετεχόντων, αντισταθμίζοντας σε ένα βαθμό τον μικρό αριθμό ερευνών 
που συμπεριλήφθηκαν. Ολοκληρώνοντας, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των δράσεων πρόληψης ΚΠΕ πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά στάδια, με 
πληθώρα κριτηρίων επιδιώκοντας υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων.   
 
 
10. Απήχηση της μελέτης 
 
Τα αποτελέσματα της συστηματικής μας ανασκόπησης θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του καρκίνου 
του παχέος εντέρου. Οι ενότητες που θα εμπλουτίζονταν με νέες πληροφορίες ή θα 
τροποποιούνταν θα ήταν η ηλικία έναρξης συμμετοχής στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο (ελάττωση του ορίου ώστε να περιλαμβάνει τους ενήλικες 40-49 ετών), η 
επισήμανση της αναδυόμενης ομάδας υψηλού κινδύνου, του ΚΠΕ πρώιμης έναρξης 
και η ανανέωση των παραγόντων κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ ώστε οι επαγγελματίες 
υγείας να βρίσκονται σε επαγρύπνηση σε άτομα με το αντίστοιχο ιστορικό και οι 
στρατηγικές πρόληψης να κατευθυνθούν στις κατάλληλες ομάδες κινδύνου. Τέλος οι 
βέλτιστες δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου που εντοπίστηκαν θα αποτελούσαν 
ιδανικές προτάσεις για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για τη νόσο του καρκίνου 
του παχέος εντέρου στις δομές ΠΦΥ, βάζοντας τα θεμέλια για την έναρξη ενός 
οργανωμένου προγράμματος πρόληψης που θα καθιερωθεί.  
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11. Συμπεράσματα 
 
Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση φάνηκε ότι η πλειοψηφία από τους 
παράγοντες κινδύνου που εμφάνισαν σημαντική σχέση με την εκδήλωση πρώιμης 
νεοπλασίας του εντέρου, 24 από τους 30, ήταν αναμενόμενοι παράγοντες κινδύνου 
που επιδρούν στην εμφάνιση της νόσου και αφορούν τόσο τους ενήλικες άνω των 50 
ετών όσο και τους ενήλικες κάτω των 50 ετών. Πάραυτα εντοπίστηκαν επτά 
παράμετροι, το οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας γαστρεντερικού συστήματος, 
κακοήθειας οποιασδήποτε φύσης, η χρόνια νεφρική νόσος (άνευ αιμοκάθαρσης), η 
χαμηλή πρόσληψη εσπεριδοειδών, η εκκολπωμάτωση εντέρου, η υπέρταση και η 
υπερλιπιδαιμία, που δεν έχουν αναλυθεί εκτενώς για την επίδραση τους στην 
εμφάνιση πρώιμου ΚΠΕ. Από τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, αυτή που φαίνεται να 
επιβαρύνεται περισσότερο από την ανοδική τάση του πρώιμου ΚΠΕ είναι τα άτομα 
ηλικίας 40 με 49 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έρχονται σε συμφωνία με 
την πρόσφατη βιβλιογραφία, η οποία κρίνει απαραίτητη την προσαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών διαλογής. Οι αλλαγές που συστήνονται δεν περιλαμβάνουν 
μόνο την μείωση της ηλικίας έναρξης συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο 
ΚΠΕ αλλά και την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου για πρώιμο ΚΠΕ με βάση 
την πρόσφατη βιβλιογραφία.24,228  
 
Η αναζήτηση βέλτιστων δράσεων διαλογής για την δευτερογενή πρόληψη του ΚΠΕ 
στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είχαν ως αποτέλεσμα δύο διαφορετικού 
είδους παρεμβάσεις, αλλαγής συμπεριφοράς και αλλαγής συμπεριφοράς και 
εκπαίδευσης. Οι φορείς υγείας θα ήταν απαραίτητο να λάβουν υπόψιν το σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την υλοποίηση τους στις δομές υγείας με απώτερο στόχο την 
μείωση της επίπτωσης της νόσου, της θνησιμότητας και τη δημιουργία ενός σταθερού 
μηχανισμού πρόληψης.   
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Παράρτημα 2. Πίνακας 1.1. Παράγοντες εμφάνισης ΚΠΕ – Περιπτώσεις ΚΠΕ < 
50 ετών σε σύγκριση με περιπτώσεις ΚΠΕ ≥ 50 ετών 
 

Παράγοντες 
Κινδύνου 

OR 
(95%Cl) 

Συντελεστής  
Cohen’s d 

HR  
(95%Cl) 

Επιπολασμός 
(%) 

Επιπολασμός  
ꜱ (%) 

(r) P 
value 

P 
value 
(m) 

Φύλο         
3       <0,001  
5       0,005  
Γυναίκα          
3 (ομάδα 
αναφοράς 
άνδρας) 

0,88 
(0,86-
0,90) 

   46,4% vs 
49,6%    

5     59,3% vs 51%    
8 1,09 

(1,04-
1,16) 

0,02      0,0011* 

Άνδρας          
3     53,7% vs 

50,4%    

5     40,7% vs 49%    
6 1,44 

(1,11-
1,87) 

   54% vs 48%  0,04 <0,01 

8 0,91 
(0,87-
0,96) 

-0,02      0,0011* 

10 (40-49 ετών)    17,80%   <0,01  
10 (50-59 ετών)    27,90%   <0,01  
10 (>60 ετών)    37,80%   <0,01  
Εθνικότητα         
3       <0,001  
6       <0,01  
Καυκάσια φυλή          
8 0,43 

(0,41-
0,46) 

-0,20      <0,001* 

Λευκή φυλή 
(άνευ Ισπανικής 
καταγωγής) 

        

3     59,6% vs 
72,5%    

Μαύρη φυλή 
(άνευ Ισπανικής 
καταγωγής) 

        

3 (ομάδα 
αναφοράς λευκή 
φυλή) 

1,62 
(1,57-
1,67) 

   14,6% vs 11%    

6 (ομάδα 
αναφοράς λευκή 
φυλή) 

1,73 
(1,08-
2,65) 

   10% vs 8%   0,02 

Ασιατική φυλή 
(άνευ Ισπανικής 
καταγωγής) 

        

6 (ομάδα 
αναφοράς λευκή 
φυλή) 

2,60 
(1,57-
4,15) 

   9% vs 5%   <0,01 

8 0,88 
(0,72-
1,07) 

-0,03      0,1905* 

Καταγωγή         
Αφροαμερικανός         
8 1,18 

(1,09-
1,27) 

0,04      <0,001* 

Ισπανός         
3 (ομάδα 
αναφοράς λευκή 
φυλή) 

2,14 
(2,07-
2,21) 

   14,7% vs 8,3%    

6 (ομάδα 
αναφοράς λευκή 
φυλή) 

1,64 
(0,78-
3,09) 

   4% vs 3%   0,16 
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Οικογενειακό 
Ιστορικό         

Καρκίνου 
παχέος εντέρου         

6 2,87 
(1,89-
4,25) 

   13% vs 5%  <0,01 <0,01 

9     21,4% vs 7,6%  <0,001  
Καρκίνου 
(οποιασδήποτε 
φύσης) 

        

5     17,4% vs 
10,2%  0,001  

8 1,78 
(1,67-
1,90) 

0,14      <0,001* 

Κακοήθειας 
γαστρεντερικού 
συστήματος  

        

8 2,36 
(2,18-
2,55) 

0,21      <0,001* 

Εμφάνισης 
πολυπόδων         

8 1,41 
(1,08-
1,20) 

0,08      <0,001* 

Συννοσηρότητα         
Παχυσαρκία 
(ΔΜΣ≥30 kg/m2)         

3 (ασθενείς 20-
49 ετών)      -

0,0011 0,5812  

8 1,14 
(1,08-
1,20) 

0,03      <0,001* 

Ιδιοπαθής 
φλεγμονώδης 
νόσος του 
εντέρου (IBD) 

        

6 2,97 
(1,16-
6,63) 

   3% vs 1%  0,03 0,01 

Κολίτιδα         
8 1,09 

(1,00-
1,18) 

0,02      0,043* 

Υπέρταση         
8 0,22 

(0,21-
0,23) 

-0,36      <0,001* 

Υπερλιπιδαιμία         
8 0,20 

(0,19-
0,22) 

-0,39      <0,001* 

Διαβήτης         
3 (ασθενείς 20-
49 ετών)      -

0,0012 0,6465  

Μεταβολικό 
Σύνδρομο -
άνδρες 

        

10 (40-49 ετών)    2,40%   0,61  
10 (50-59 ετών)    5,30%   0,56  
10 (>60 ετών)    8,50%   0,16  
Μεταβολικό 
Σύνδρομο -
γυναίκες 

        

10 (50-59 ετών)    2,70%   0,47  
10 (>60 ετών)    4,90%   0,48  
Εκκολπωμάτωση 
παχέος εντέρου          

12 (<40 ετών)  
  

3,38 
(1,33-
8,57) 

    0,01 

12 (40-54 ετών)  
  

1,14 
(0,77-
1,70) 
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12 (55-69 ετών) 
  

0,99 
(0,76-
1,29) 

     

Ατομικό 
Ιστορικό         

Δείκτης Μάζας 
Σώματος (BMI)         

6, Μέσος όρος 
(SD) 

0,98 
(0,95-
0,99) 

   27 (6) vs 28(6)  0,02 0,04 

5       0,478  
Μεταλλάξεις 
γονιδίου KRAS         

6     48% vs 41%  0,52  
Ιστορικό 
πολυπόδων          

8 0,75 
(0,69-
0,81) 

-0,07      <0,001* 

Κάπνισμα         
3a (ασθενείς 20-
49 ετών)      0,0208 0,0006  

5b     47% vs 48,4%  0,733  
8 0,83 

(0,79-
0,88) 

-0,04      <0,001* 

10 άνδρες (40-
49 ετών)    3,80%   0,02  

10 άνδρες (50-
59 ετών)    5,60%   0,36  

10 άνδρες (>60 
ετών)    7,80%   0,26  

10 γυναίκες (50-
59 ετών)    6,70%   0,22  

10 γυναίκες (>60 
ετών)    11,10%   0,50  

Αυξημένη 
πρόσληψη 
αλκοόλ c 

        

3 (ασθενείς 20-
49 ετών)      -

0,0015 0,6649  

Αλκοόλ         
5     49,1% vs 

51,7%  0,45  

8 0,83 
(0,78-
0,88) 

-0,04      <0,001* 

 
* ορισμένη στατιστική σημαντικότητα στη μελέτη p<0,001 
a Κάπνισμα ορίζεται ως το ποσοστό ενήλικου πληθυσμού που είναι ενεργός καπνιστής κάθε μέρα ή τις περισσότερες μέρες και 
έχει καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα στη ζωή του. 
b Kαπνιστής/Πρώην καπνιστής 
c Αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ ορίζεται ως το ποσοστό των ενηλίκων που έχουν αναφέρει την κατανάλωση περισσότερων από 4  
για τις γυναίκες ή 5 για τους άνδρες μερίδων αλκοόλ σε μία συγκεκριμένη περίσταση τις τελευταίες 30 ημέρες ή την καθημερινή 
πρόσληψη αλκοόλ πέραν της προτεινόμενης ημερήσιας σύστασης για το ανώτερο όριο (1 μερίδα αλκοόλ για τις γυναίκες και 2 
μερίδες αλκοόλ για τους άνδρες) 
8 στη μελέτη αυτή πραγματοποίησαν για τους παράγοντες κινδύνου ανάλυση ευαισθησίας με αποκλεισμό των ατόμων με IBD ή 
οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ. Στα αποτελέσματα δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή των κύριων ευρημάτων για αυτό 
παρουσιάστηκαν τα ευρήματα με ολόκληρο τον πληθυσμό μελέτης. 
1-12 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.1. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
Cohen’s d δείκτης μεγέθους επίδρασης για τη σύγκριση 2 μέσων τιμών (d= 0,2 (μικρή επίδραση), d=0,5 (μεσαία επίδραση), 
d=0,8 (μεγάλη επίδραση) 
bold στατιστικά σημαντική τιμή 
Πρώιμη εμφάνιση ΚΠΕ 20-49 ετών vs καθυστερημένη εμφάνιση ΚΠΕ ≥ 50 ετών, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό 
ΚΠΕ Καρκίνος Παχέος Εντέρου 
OR Λόγος σχετικών πιθανοτήτων 
HR Σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος 
r Συντελεστής συσχέτισης Pearson 
(m) Πολυπαραγοντικής ανάλυσης 
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Παράρτημα 2. Πίνακας 1.2. Παράγοντες εμφάνισης  ΚΠΕ - Περιπτώσεις ΚΠΕ 
≤50 ετών σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλικίας 
 

Παράγοντες Κινδύνου OR 
(95%Cl) 

Συντελεστής  
Cohen’s d 

HR  
(95%Cl) 

Επιπολασμός 
ꜱ (%) 

P 
value 

P value 
(m) 

p for 
trend 

Φύλο         
Γυναίκα        
8 0,75 

(0,71-
0,79) 

-0,07    <0,001*  

Άνδρας        
6 1,87 

(1,39-
2,51) 

  54% vs 45% <0,01   

8 1,34 
(1,27-
1,41) 

0,07    <0,001*  

Εθνικότητα        
6     0,26   
Λευκή φυλή (άνευ 
Ισπανικής καταγωγής)        

6    57% vs 55%    
Μαύρη φυλή (άνευ 
Ισπανικής καταγωγής)        

6    10% vs 10%    
Ασιατική φυλή (άνευ 
Ισπανικής καταγωγής)        

6    9% vs 6%    
Καυκάσια φυλή        
8 1,48 

(1,40-
1,57) 

0,09    <0,001*  

Ασιατική φυλή        
8 0,88 

(0,72-
1,06) 

-0,03    0,1668*  

Καταγωγή        
Ισπανός        
6    4% vs 4%    
Αφροαμερικανός        
8 1,25 

(1,17-
1,35) 

0,05    <0,001*  

Οικογενειακό Ιστορικό        
Καρκίνου παχέος εντέρου        
6 8,61 

(4,83-
15,75) 

  13% vs 2% <0,01   

7 4,50 
(2,64-
7,68) 

  9,1% vs 2,1%    

Καρκίνου (οποιασδήποτε 
φύσης)        

8 11,66 
(10,97-
12,39) 

0,59    <0,001*  

Κακοήθειας 
γαστρεντερικού 
συστήματος  

       

8 28,67 
(26,64-
30,86) 

0,80    <0,001*  

Εμφάνισης πολυπόδων        
8 8,15 

(6,31-
10,52) 

0,50    <0,001*  

Βαθμός συγγένειας        
7 (Γονέας) 3,75 

(2,11-
6,66) 

  7,4% vs 2,0%    

7 (Αδελφός/ή) 
11,68 
(2,97-
45,9) 

  2,3% vs 0,1%    
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Συννοσηρότητα        
Παχυσαρκία  
(ΔΜΣ≥30 kg/m2)        

8 2,88 
(2,74-
3,04) 

0,25    <0,001*  

Κολίτιδα        
8 4,10 

(3,79-
4,43) 

0,34    <0,001*  

Υπέρταση        
8 2,86 

(2,70-
3,03) 

0,25    <0,001*  

6    19% vs 20% 0,85   
Υπερλιπιδαιμία        
6 0,57 

(0,38-
0,83) 

  16% vs 23% 0,01 <0,01  

8 2,39 
(2,23-
2,55) 

0,21    <0,001*  

Καρδιαγγειακά νοσήματα        
6    4% vs 4% 0,99   
Διαβήτης        
6    7% vs 6% 0,48   
7 0,94 

(0,2-
4,47) 

  0,6% vs 0,7%    

Χρόνια Νεφρική Νόσο 
(χωρίς αιμοκάθαρση)        

2 
  

3,70 
(1,83-
7,49) 

  <0,001  

Μη αλκοολική λιπώδης 
νόσος Ήπατος (NAFLD)        

Άνδρας        
4 ¤    18% vs 9%    
Γυναίκα        
4 ¤    9% vs 3%    
Ατομικό Ιστορικό        
Δείκτης Μάζας Σώματος 
(BMI kg/m2)        

6, Μέσος όρος (SD) 0,98 
(0,95-
1,00) 

  27 (6) vs 28 (6) 0,02   

7a (ΒΜΙ 20-24,9, ομάδα 
αναφοράς ΒΜΙ<20)  

1,15 
(0,65-
2,02) 

  64,6% vs 
57,4%    

7a (ΒΜΙ ≥25, ομάδα 
αναφοράς ΒΜΙ<20) 

0,91 
(0,48-
1,73) 

  24,7% vs 
29,9%    

Ιστορικό πολυπόδων         
8 9,28 

(8,54-
10,08) 

0,53    <0,001*  

Κάπνισμα        
6    27% vs 29% 0,53   
8 2,46 

(2,33-
2,59) 

0,22    <0,001*  

Αλκοόλ        
7 (<14 αλκοολούχα 
ποτά/εβδομάδα, ομάδα 
αναφοράς-καθόλου 
κατανάλωση) 

1,16 
(0,84-
1,60) 

      

7 (≥14 αλκοολούχα 
ποτά/εβδομάδα, ομάδα 
αναφοράς-καθόλου 
κατανάλωση) 

1,56 
(1,12-
2,16) 

      

8 
 1,71 

(1,62-
1,80) 

0,13    <0,001*  
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Ιστορικό 
προσυμπτωματικού 
ελέγχου ŧ 

       

FOBT         
1 0,77 

(0,56-
1,06) 

      

Σιγμοειδοσκόπηση        
1 0,72 

(0,52-
1,01) 

      

Κολονοσκόπηση        
1 0,96 

(0,62-
1,49) 

      

Ενδοσκόπηση        
1 0,80 

(0,60-
1,09) 

      

Ομάδες Τροφίμων        
Ψωμί και Δημητριακά       0,57 
7 (μέτρια κατανάλωση) 1,08 

(0,77-
1,52) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 1,12 
(0,76-
1,64) 

      

Κόκκινο κρέας       0,63 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,93 

(0,67-
1,29) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 1,07 
(0,79-
1,47) 

      

Επεξεργασμένο κρέας       0,008 
7 (μέτρια κατανάλωση) 1,18 

(0,84-
1,65) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 1,56 
(1,11-
2,20) 

      

Πουλερικά       0,1 
7 (μέτρια κατανάλωση) 1,00 

(0,70-
1,43) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,78 
(0,56-
1,11) 

      

Ψάρι        
7 (υψηλή κατανάλωση) 0,78 

(0,60-
1,00) 

      

Λαχανικά       <0,001 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,71 

(0,53-
0,94) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,40 
(0,28-
0,56) 

      

Φρούτα       0,073 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,78 

(0,57-
1,07) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,75 
(0,54-
1,02) 

      

Εσπεριδοειδή Φρούτα       0,002 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,80 

(0,59-
1,08) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,61 
(0,45-
0,84) 

      

Ελαιόλαδο       0,26 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,90 

(0,58-       
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1,42) 
7 (υψηλή κατανάλωση) 0,78 

(0,50-
1,21) 

      

Θρεπτικά Συστατικά        
Β-καροτένιο       <0,001 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,71 

(0,52-
0,96) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,52 
(0,37-
0,72) 

      

Βιταμίνη C       0,02 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,78 

(0,57-
1,06) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,68 
(0,49-
0,94) 

      

Βιταμίνη D       0,27 
7 (μέτρια κατανάλωση) 1,14 

(0,83-
1,55) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,83 
(0,59-
1,17) 

      

Βιταμίνη Ε       <0,001 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,59 

(0,42-
0,83) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,38 
(0,26-
0,58) 

      

Φολικό οξύ       0,006 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,67 

(0,48-
0,93) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,59 
(0,40-
0,86) 

      

Μεθειονίνη       0,63 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,90 

(0,62-
1,30) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 1,09 
(0,71-
1,69) 

      

Ασβέστιο       0,65 
7 (μέτρια κατανάλωση) 0,80 

(0,58-
1,12) 

      

7 (υψηλή κατανάλωση) 0,91 
(0,64-
1,29) 

      

Φυσική Δραστηριότητα        
7b (2-4 ώρες ανά 
εβδομάδα, ομάδα 
αναφοράς < 2 ώρες) 

0,79 
(0,53-
1,16) 

  16,1% vs 
18,9%    

7b (5-7 ώρες ανά 
εβδομάδα, ομάδα 
αναφοράς < 2 ώρες) 

0,92 
(0,53-
1,60) 

  7,0% vs 6,8%    

7b (>7 ώρες ανά 
εβδομάδα, ομάδα 
αναφοράς < 2 ώρες) 

0,86 
(0,45-
1,63) 

  4,3% vs 5,1%    

 
ꜱ Νέες περιπτώσεις ΚΠΕ σε σύγκριση με νέους μάρτυρες 
¤ Άτομα ηλικίας 40-50 ετών 
* ορισμένη στατιστική σημαντικότητα στη μελέτη p<0,001 
a ΔΜΣ στα τριάντα έτη 
b στην ηλικία 30-39 ετών 
7 Πρώιμη εμφάνιση ΚΠΕ ≤ 45ετών  
8 στη μελέτη αυτή πραγματοποίησαν για τους παράγοντες κινδύνου ανάλυση ευαισθησίας με αποκλεισμό των ατόμων με IBD ή 
οικογενειακό ιστορικό CRC. Στα αποτελέσματα δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή των κύριων ευρημάτων για αυτό 
παρουσιάστηκαν τα ευρήματα με ολόκληρο τον πληθυσμό μελέτης. 
1-12 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.1. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
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Cohen’s d δείκτης μεγέθους επίδρασης για τη σύγκριση 2 μέσων τιμών d= 0,2 (μικρή επίδραση), d=0,5 (μεσαία επίδραση), 
d=0,8 (μεγάλη επίδραση) 
bold στατιστικά σημαντική τιμή 
Πρώιμη εμφάνιση ΚΠΕ ≤ 50 ετών εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό 
OR Λόγος σχετικών πιθανοτήτων 
HR Σχετικός στιγμιαίος κίνδυνος 
(m) Πολυπαραγοντικής ανάλυσης 
 ŧ (Ηλικία στο πρώτο τεστ, ανεξαρτήτου αιτίας, ή που έχει γίνει τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την διάγνωση
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Παράρτημα 3. Πίνακας 1.1. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Παρεμβάσεων στην ΠΦΥ- Είδος Παρέμβασης Αλλαγή Συμπεριφοράς 
 
 Τύπος 

Δράσης Στόχος Εκβάσεις Βαθμίδα 
Υγείας 

Επαγγελματίες 
Υγείας 

Πληθυσμός 
στόχος 

Θεωρητικό 
Μοντέλο 

Αξιολόγ
ηση/Προ
σέγγιση 

Αξιολόγη
ση-Πριν 

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Δείκτες 
Αξιολόγησης  Μεταβολή Εκβάσεων Βαθμονό

μηση 

6 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότη

τας ενός 
Ηλεκτρονικού 
συστήματος 
υγείας στην 
αύξηση του 
ποσοστού 

διαλογής ΚΠΕ σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 

Ολοκληρωμένη 
διαδικασία 

διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-80 
ετών, ενεργοί 
ασθενείς στις 
δομές ΠΦΥ, 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 
πολυπόδων, 

ΚΠΕ, και ΙΦΝΕ 

Chronic 
Care Model 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
48,5% παρέμβαση vs 

18,6% έλεγχος 1, p<0.001, 
(AOR=0,25[0,19-0,34]) 

4/5 

 

          Προσαρμοσμένο
ς Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
48,5% παρέμβαση vs 

14,3% έλεγχος 2, p<0.001, 
(AOR=0,19[0,14-0,26]) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 

48,5% παρέμβαση vs 
18,8% έλεγχος 3, p<0.001 

(AOR=0,23[0,15-0,36]) 

 

7 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

H αξιολόγηση της 
επίδρασης μιας 

παρέμβασης 
προσαρμοσμένης 

πλοήγησης και 
μιας παρέμβασης 
αλληλογραφίας 
στο ποσοστό 

διαλογής ΚΠΕ και 
στο στάδιο 
απόφασης 

διαλογής του 
ασθενούς (SDS) 

Προσκόλληση 
ασθενούς στη 

διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Νοσοκόμα, 
γαστρεντερολόγ
ος, χειρουργός, 
εκπαιδευμένος 

πλοηγός 
ασθενών, 
ερευνητής 

Άτομα 50-79 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ 
ή ΙΦΝΕ, με 

τουλάχιστον 1 
επίσκεψη <2 
χρόνια στις 

δομές ΠΦΥ και 
είναι επιλέξιμα 

για έλεγχο 
ΚΠΕ § 

Preventive 
Health 
Model 
(PHM) 

Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΝΑΙ (2/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολόγ
ιο (Preventive 
Health Model 
Scale -PHM), 

Ιατρικά αρχεία, 
Ερωτηματολόγ

ιο αλλαγής 
απόφασης 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου 
στους 6 μήνες- 38% 

παρέμβαση πλοήγησης vs 
12% έλεγχος, p=0,001 
(OR=4,60 [3,02-7,02]) 

5/5 

 

  Αλλαγή στο 
στάδιο 

απόφασης 
διαλογής του 

ασθενούς 
(SDS) 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 
στους 6 μήνες- 33% 

παρέμβαση αλληλογραφίας 
vs 12% έλεγχος, p=0.001, 

(OR=3,69 [2,42-5,64]) 

 

 

  Αλλαγή στις 
αντιλήψεις του 
ασθενούς για 

τον έλεγχο 
ΚΠΕ 

        Ολοκλήρωση ελέγχου 
στους 12 μήνες- 43% 

παρέμβαση πλοήγησης vs 
18% έλεγχος, p=0.001, 
(OR=3,48 [2,39-5,04]) 
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           Ολοκλήρωση ελέγχου 
στους 12 μήνες- 36% 

παρέμβαση αλληλογραφίας 
vs 18% έλεγχος, p=0,001 

(OR=2,68 [1,83-3,90]) 

 

 

           Θετική αλλαγή απόφασης 
(πριν-μετά) - 45% 

παρέμβαση πλοήγησης vs 
22% έλεγχος, p=0,001 
(OR=3,58 [2,28-5,63]) 

 

 

           Θετική αλλαγή απόφασης 
(πριν-μετά) - 36% 

παρέμβαση αλληλογραφίας 
vs 22% έλεγχος, p=0,001 

(OR=2,37 [1,50-3,76]) 

 

8 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότη

τας μιας 
ειδοποίησης 
ηλεκτρονικού 
συστήματος 
υγείας στην 
αύξηση της 

συμμετοχής στις 
διαδικασίες 

διαλογής ΚΠΕ σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 

Συμμετοχή 
ασθενούς στη 

διαδικασία 
διαλογής KΠΕ 

με τεστ FIT 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός Ιατρός, 
νοσοκόμα, 
κοινοτικός 

φαρμακοποιός 

Άτομα 50-69 
ετών, σε μέτριο 
κίνδυνο ΚΠΕ 

που 
προσκλήθηκαν 

για πρώτη 
φορά σε 

διαδικασία 
διαλογής FIT 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 

 
          Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

9 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση μίας 
παρέμβασης 
βελτιωμένης 

πρακτικής στην 
ΠΦΥ με στόχο την 

αύξηση της 
συμμετοχής στην 

διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Συμμετοχή 
ασθενούς στη 

διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Διδακτορικοί/Με
ταπτυχιακοί 

επαγγελματίες 
(σε ρόλο 

ποιοτικών 
ερευνητών και 

διαμεσολαβητώ
ν), Υγειονομικοί 

(ιατρός και 
επαγγελματίες) 

Άτομα άνω 
των 50 ετών 

εγγεγραμμένοι 
στις δομές 

ΠΦΥ 

- Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

 

  Σύσταση 
γιατρού για 
διαδικασία 

διαλογής ΚΠΕ 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 
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10 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Εκτίμηση του 
αντίκτυπου ενός 

συνδυασμού 
παρέμβασης 

βελτίωσης της 
ποιότητας (QI) 
στην διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Συμμόρφωση 
με τις 

συστάσεις 
διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 50 ετών 

εγγεγραμμένοι 
στις δομές 

ΠΦΥ 

- Ποιοτική/
πριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συμμόρφωση (πριν-μετά 
από 2 χρόνια)- 60,7% σε 

71,2% παρέμβαση vs 
57,7% σε 62,8% έλεγχος 

(Διαφορά 4,9% [3,8%-
6,1%]) 

4/5 

 

  Συμμόρφωση 
με τις 

συστάσεις 
διαλογής ΚΠΕ 
ή σύσταση για 
συμμετοχή σε 
έλεγχο ΚΠΕ το 
προηγούμενο 

έτος 

       Προσαρμοσμένη 
απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Συμμόρφωση ή σύσταση 
(πριν-μετά από 2 χρόνια)- 

62,3% σε 78,5% 
παρέμβαση vs 60,0% σε 
67,6% έλεγχος (Διαφορά 

7,9% [6,3%-9,5%]) 

 

11 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H αξιολόγηση της 
επίδρασης μίας 

παρέμβασης 
βελτιωμένης 
ποιότητας, με 
διαδραστικά 
συστήματα 
φωνητικής 

απόκρισης (IVR), 
στην αύξηση 
συμμετοχής 

διαλογής ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
οποιουδήποτε 

είδους 
διαδικασία 

διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ασφαλιζόμενοι 
50-81 ετών, 

εγγεγραμμένοι 
στις δομές 

ΠΦΥ, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο §, 
χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ, κολίτιδας 

ή ΙΦΝΕ 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 
 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Συμμετοχή στους 6 μήνες- 
10% παρέμβαση vs 7,8% 

έλεγχος, p<0.001 (ΗR=1,32 
[1,14-1,52]) 

3/5 

 
          Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος (HR 

95%CI) 

Συμμετοχή στους 12 μήνες- 
16,6% παρέμβαση vs 

14,1% έλεγχος, p=0.001 
(ΗR=1,20 [1,08-1,34]) 

 

18 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου μίας 

παρέμβασης 
εκτίμησης 

κινδύνου στην 
καλύτερη 

επικοινωνία 
πάροχου υγείας-

ασθενούς και 
βελτιωμένης 
αντίληψης 

κινδύνου του 
ασθενούς για τον 

καρκίνο 

Ακρίβεια 
αντίληψης 
κινδύνου 

(συμφωνία 
αυτοπροσδιορι

σμού-
εκτίμησης) 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
γενετικός 

σύμβουλος 

Άτομα 30-75 
ετών με 

προγραμματισ
μένη επίσκεψη 

στις δομές 
ΠΦΥ (είτε 
ετήσια είτε 

πρώτη) 

- Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

NAI (1/4 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συζήτηση αλλαγής- 78,5% 
παρέμβαση vs 74,1% 

έλεγχος (ΑΟR=1,67 [1,07-
2,60]) 

4/5 

 
  Συζήτηση 

ασθενούς-
πάροχου 
υγείας για 

       Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 

Ακρίβεια αντίληψης- 27,9% 
παρέμβαση vs 17,2% 

έλεγχος (ΑΟR=1,83 [1,25-
2,68]) 
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υιοθέτηση 
αλλαγών με 

στόχο τη 
βελτίωση της 

υγείας 

(OR 95% CI) 

 

  Συζήτηση 
ασθενούς-
πάροχου 
υγείας για 
κίνδυνο 

εμφάνισης 
ασθένειας 
(καρκίνο) 

          

 

  Συζήτηση 
ασθενούς-
πάροχου 
υγείας για 

παραπομπή σε 
γενετικό 

σύμβουλο 
(ομάδα υψηλού 

κινδύνου) 

          

19 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότη

τας δύο 
παρεμβάσεων 

τηλεπικοινωνίας 
στην βελτίωση της 

προσκόλλησης 
ετήσιου ελέγχου 
ΚΠΕ με δοκιμή 

FIT 

Επιστροφή 
τεστ FIT κατά 

τον 
προγραμματισ

μένο μήνα 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
Κέντρου 

διαλογής και 
Δημόσιας 

υγείας, 
οικογενειακός 

ιατρός, 
επιδημιολόγος 

Ασυμπτωματικ
ά άτομα 40-70 

ετών με 
αρνητική 

δοκιμή FIT 
κατά το 

προηγούμενο 
έτος 

PRECEDE-
PROCEED 

model 

Ποιοτική/
πριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Επιστροφή FIT τον 
προγραμματισμένο μήνα 

(πριν-1 χρόνο μετά)- 
αύξηση στα ποσοστά στις 2 

παρεμβάσεις 
(τηλέφωνο/μηνύματα) και 
στον έλεγχο με p=0,010 

5/5 

 

  Επιστροφή 
ολοκληρωμένο

υ δείγματος 
έως 6 μήνες 

μετά τον 
προγραμματισ

μένο μήνα 

       Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Επιστροφή FIT εντός 6 
μηνών (πριν-1 χρόνο μετά)- 
αύξηση στα ποσοστά στις 2 

παρεμβάσεις 
(τηλέφωνο/μηνύματα) και 
στον έλεγχο με p=0,022 

 

 

           Επιστροφή εντός μήνα- 
95,1% παρέμβαση 

τηλεφώνου vs 86,5% 
έλεγχος (ΑΟR=3,18 [1,50-

6,75] p=0,003) 

 

 

           Επιστροφή εντός 6 μηνών- 
94,1% παρέμβαση 

τηλεφώνου vs 86% έλεγχος 
(ΑΟR=2,73 [1,35-5,53] 

p=0,005) 
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20 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
διαδικτυακής 

εφαρμογής στην 
βελτίωση του 

ελέγχου ΚΠΕ από 
πάροχους ΠΦΥ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 1 έτους 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
πλοηγός 
ασθενούς 

Άτομα 52-75 
ετών 

Ασυμπτωματικ
ά, 

εγγεγραμμένα 
στις δομές 
ΠΦΥ ή με 

επίσκεψη < 3 
χρόνια, χωρίς 

ολική 
κολεκτομή και 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (1/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Χρόνος παρέμβασης (<10 
λεπτά) πριν/μετά -από 26% 

σε 47% (p=0,05) 

4/5 

 

  Χρόνος 
πάροχου 
υγείας για 

ολοκλήρωση 
της 

παρέμβασης 

          

 
  Ικανοποίηση 

πάροχου 
υγείας 

          

22 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η εξέταση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης 

γραπτών 
μηνυμάτων στην 

αύξηση του 
αριθμού TC μετά 

από θετικό 
αποτέλεσμα 

FOBT 

Προσκόλληση 
ασθενούς στην 
TC εντός 120 
ημερών μετά 

από θετικό τεστ 
FOBT 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 

με θετικό 
αποτέλεσμα 

FOBT 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 
 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Κολονοσκόπηση- 70,3% 
παρέμβαση vs 47,1% 

έλεγχος, p<0,001 (ΑΟR 2,9 
[1,92-4,48]) 

3/5 

 

          Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

23 

Πιλοτικό 
εθνικό 

πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

του επιπολασμού, 
της επίπτωσης και 

της ανίχνευσης 
περιστατικών ΚΠΕ  
κατά τη διενέργεια 

ενός 
προγράμματος 
ορθοκολικού 
ελέγχου με 

gFOBT 

Αποδοχή 
ελέγχου ΚΠΕ 

για πρώτη 
φορά 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-69 
ετών 

- Ποιοτική/
επανέλεγ

χος 
 

OXI Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 1/5 
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  Αποδοχή 

ελέγχου ΚΠΕ 
για δεύτερη 

φορά 

          

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
με TC 

          

   Ευαισθησία 
ελέγχου 

          

 
  Θετική 

προγνωστική 
αξία 

          

   Στάδιο 
καρκίνου 

          

28 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότη

τας και του 
κόστους μιας 
ενισχυμένης 
επιστολής 

υπενθύμισης με 
τη συνήθη 
επιστολή 

υπενθύμισης που 
χρησιμοποιείται 
κατά τον έλεγχο 

ΚΠΕ 

Επιστροφή του 
τεστ gFOBT 

εντός 18 
εβδομάδων 

από την αρχική 
πρόσκληση, 

ακολουθούμεν
η από 

ολοκληρωμένη 
διάγνωση 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 60-74 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

OXI Index of 
Multiple 

Deprivation 
(IMD), Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου - 
Παρέμβαση vs έλεγχος 
(AOR 1,07 [1,03-1,11] 

p=0,001) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου με 

βάση το 
κοινωνικοοικον
ομικό επίπεδο 

       Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 

(ΑOR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 
(Χαμηλό KOE)- Παρέμβαση 

vs έλεγχος (AOR 1,11 
[1,04-1,21] p=0,003) 

 

30 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

Η ενίσχυση της 
προσκόλλησης 

των 
συμμετεχόντων σε 
έλεγχο FOBT σε 

ένα πείραμα 
πεδίου, 

χρησιμοποιώντας 
την τεχνική 
υλοποίησης 
προθέσεων 

Προσκόλληση 
συμμετεχόντων 

στον έλεγχο 
FOBT στους 2 

και στους 6 
μήνες μετά την 
αποστολή του 

τεστ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
με ασφάλιση 
υγείας, που 

επανέλαβαν το 
τεστ FOBT το 
προηγούμενο 
έτος, χωρίς 
ευρήματα, 

χωρίς ιστορικό 
ΙΦΝΕ, χωρίς 

κολονοσκόπησ
η< 3 χρόνια 

Implementat
ion 

Intentions 
(II) 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
Διαφορά παρέμβασης με 

έλεγχο 2,5% στους 2 μήνες, 
3,5% στους 6 μήνες 

(p=0,0001 και για τα δύο) 

4/5 

 

          Απόλυτη 
Διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου (2 
και 6 μήνες μαζί)- 

Παρέμβαση vs έλεγχος 
(AOR 1,17 [1,11-1,23] 

p<0,0001) 
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          Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

32 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η διερεύνηση των 
επιπτώσεων μιας 

έρευνας του 
τρόπου ζωής των 
συμμετεχόντων 
πριν από τον 
έλεγχο στη 
μετέπειτα 
αναλογία 

συμμετοχής στη 
διαλογή ΚΠΕ 

Συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

διαλογής 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
δομών ελέγχου 

ΚΠΕ 

Άτομα 60 
ετών, 

επιλέξιμοι 
πρώτη φορά 
για έλεγχο 

ΚΠΕ 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ερωτηματολόγ
ιο 

Ποσοστό (%) Προσκόλληση ελέγχου- 
57,3% σύντομη 

παρέμβαση, 56% 
εκτεταμένη παρέμβαση vs 
60,2% έλεγχος  (p<0,001) 

2/5 

 
          Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

  

           Σχετική διαφορά 
(95% CI) 

  

33 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση μιας 
κλιμακωτής 

παρέμβασης με 
στόχο την αύξηση 

ελέγχου ΚΠΕ 
μεταξύ ενός 

εθνικά 
διαφοροποιημένο

υ δείγματος 
συγγενών πρώτου 

βαθμού 
περιπτώσεων 

ΚΠΕ 

Συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

διαλογής 

Πρωτοβά
θμια-

Κέντρο 
καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Εκπαιδευμένοι 
σύμβουλοι, 
ερευνητές 

Συγγενείς 
πρώτου 
βαθμού 

περιπτώσεων 
ΚΠΕ, 40-80 

ετών, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο §, 
χωρίς 

διάγνωση ΚΠΕ 
ή συνδρόμου 
συνδεδεμένου 
με αυξημένο 
κίνδυνο για 

ΚΠΕ 

Health 
Behavior 

Framework 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

NAI (5/6 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου 6 
μήνες- 15% Παρέμβαση vs 

10% έλεγχος (ΟR 1,6 
p=0,006) 

5/5 

 
  Γνώση ΚΠΕ και 

διαδικασιών 
διαλογής ΚΠΕ 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 12 
μήνες- 26% Παρέμβαση vs 

18% έλεγχος (ΟR 1,6 
p=0,001) 

 

   Ανησυχία 
καρκίνου 

          

   Αντιληπτός 
κίνδυνος 

          

   Εμπόδια για 
έλεγχο 

          

 
  Ενέργειες 

πάροχου 
υγείας για τον 
έλεγχο ΚΠΕ 

          



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

75 

34 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Η εκτίμηση της 
επίδρασης ενός 
προγράμματος 
πλοήγησης στη 

συμμετοχή και τη 
μείωση των 
κοινωνικών 

ανισοτήτων σε ένα 
εθνικά 

οργανωμένο 
πρόγραμμα 

μαζικής εξέτασης 
για ΚΠΕ με 

εξέταση αίματος 
κοπράνων 

(FOBT) 

Συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

διαλογής 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
ψυχολόγος, 

γαστρεντερολόγ
ος, 

εκπαιδευμένοι 
κοινωνικοί 
λειτουργοί, 
ερευνητές 

δημόσιας υγείας 

Άτομα 50-74 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο §, 

χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Townsend 
index, 

Συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
24,3% Παρέμβαση vs 

21,1% έλεγχος (Διαφορά 
3,2% ΟR 1,19 [1,10-1,29] 

p<0,001) 

3/5 

 
  Επίδραση στη 

μείωση 
κοινωνικών 
ανισοτήτων 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Απόλυτη διαφορά 
συμμετοχής εύπορων-
παρέμβαση vs έλεγχος 

4,8% (p= 0,02) 

 

 
          Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 
εύποροι-OR 

Παρέμβασης/ελέγχου (1,26 
[1,13-1,40]) 

 

 

           Ολοκλήρωση ελέγχου 
χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο-OR 

Παρέμβασης/ελέγχου (1,17 
[1,05-1,31]) 

 

35 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση μίας 
πλοήγησης 

νοσοκόμων με 
στόχο την αύξηση 
του ποσοστού TC 
μετά από θετικό 
τεστ διαλογής 

Ολοκλήρωση 
TC εντός 6 

μηνών μετά το 
θετικό 

αποτέλεσμα 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών με 

προηγούμενο 
θετικό τεστ 
διαλογής, 

χωρίς ΚΠΕ, 
TC ή FS πριν 

το θετικό 
αποτέλεσμα 

Wagner’s 
Chronic 

Care Model 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

 
  Χρόνος για 

ολοκλήρωση 
του ελέγχου 

ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμένη 
απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

  

 

          Μέσος όρος 
(SD) 
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38 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότη

τας δύο 
διαφορετικών 
στρατηγικών 

παρέμβασης για 
την αύξηση 

αποδοχής της TC 
μεταξύ συγγενών 

περιπτώσεων 
KΠΕ με αυξημένο 

κίνδυνο 
εμφάνισης της 

ασθένειας 

Ιατρικά 
επιβεβαιωμένη 
διενέργεια TC 
εντός 9 μηνών 

Πρωτοβά
θμια-

Κέντρο 
καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
γενετικός 

σύμβουλος 

Συγγενείς 
περιπτώσεων 

ΚΠΕ 30-74 
ετών, 

ενδιάμεσου 
αυξημένου 

κινδύνου ΚΠΕ, 
χωρίς έλεγχο 

με TC < 5 
χρόνια και 
απουσία 

ατομικού και 
οικογενειακού 
ιστορικού ΚΠΕ 

Extended 
Parallel 
Process 
Model 

(EPPM) 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία, 
Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση TC- 35,4% 
παρέμβαση vs 15,7% 

έλεγχος p<0,001 (OR 2,93 
[1,79-4,81]) 

4/5 

 
          Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

44 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μιας 

παρέμβασης 
παροχής 

ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων και 

εξατομικευμένης 
εκτίμησης 

κινδύνου στην 
αύξηση του 
ποσοστού 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 1 μήνα 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 

γαστρεντερολόγ
ος 

Άτομα 50-75 
ετών με ενεργό 

ηλεκτρονικό 
μητρώο υγείας, 

με επίσκεψη 
στις δομές 
ΠΦΥ <18 
μήνες και 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο § 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου 1 
μήνα- 8,3% παρέμβαση vs 

0,2% έλεγχος (p<0,001) 

3/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου CRC 
εντός 4 μηνών 

          

48 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Ο έλεγχος της 
αποτελεσματικότη

τας τριών 
προσαρμοσμένων 
παρεμβάσεων σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 
για την αύξηση 

της 
προσκόλλησης 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 

ΚΠΕ με 
οποιαδήποτε 

διαδικασία 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Γυναίκες 50-75 
ετών, 

επιλέξιμες για 
έλεγχο §, με 

πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, 

χωρίς 
διάγνωση 

ΚΠΕ, 
πολυπόδων ή 

ΙΦΝΕ 

Health 
Belief 
Model, 

Transtheore
tical Model, 
Likelihood 
Persuasion 
Behavioral 

Theory 

Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Συνέντευξη, 
Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου - 
παρέμβαση Διαδίκτυο και 

τηλέφωνο vs έλεγχος 
(Λόγος OR πριν/μετά (2,69 

[1,73-4,18] p<0,0001) 

5/5 

 

  Στάδιο αλλαγής 
για 

ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 

ΚΠΕ (Πρόθεση 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Αλλαγή από πριν τη σκέψη 
στην απόφαση 

ολοκλήρωσης ελέγχου - 
παρέμβαση Διαδίκτυο και 

τηλέφωνο vs έλεγχος 
(Λόγος OR πριν/μετά (6,68 
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να 
ολοκληρώσουν 

τον έλεγχο, 
απόφαση να 

ολοκληρώσουν 
τον έλεγχο) 

[3,56-12,54] p<0,0001) 

 

           Αλλαγή από πριν τη σκέψη 
στην πρόθεση 

ολοκλήρωσης ελέγχου - 
παρέμβαση Διαδίκτυο και 

τηλέφωνο vs έλεγχος 
(Λόγος OR πριν/μετά (2,52 

[1,33-4,77] p=0,0045) 

 

 

           Αλλαγή από πριν τη σκέψη 
στην πρόθεση 

ολοκλήρωσης ελέγχου - 
παρέμβαση Διαδίκτυο vs 

έλεγχος (Λόγος OR 
πριν/μετά (1,97 [1,14-3,40] 

p=0,0152) 

 

50 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν η παροχή μίας 

λίστας ασθενών 
που δεν είναι 

συμμορφωμένοι 
με τις συστάσεις 

για έλεγχο ΚΠΕ σε 
γενικούς ιατρούς,  

βελτιώνει τη 
συμμετοχή των 
ασθενών στον 

έλεγχο με δοκιμή 
FIT 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 
ΚΠΕ με FIT 

στους 12 μήνες 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
ερευνητής 

Άτομα 
εγγεγραμμένα 
σε δομές ΠΦΥ 

50-74 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου ΚΠΕ, 
μη 

συμμορφωμέν
οι με την 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 3 μηνών 
από την αρχική 

τους 
πρόσκληση 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου - 
24,8% παρέμβαση vs 

20,6% έλεγχος (Διαφορά 
4,2% [2,3%-6,2%] p<0,001) 

3/5 

 
          Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

  

52 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Ο στόχος ήταν να 
καθοριστεί εάν η 
συμμετοχή στο 
πρόγραμμα FIT 
θα μπορούσε να 

αυξηθεί 
προσφέροντας 

μία εξέταση 
αίματος μετά από 

άρνηση 
ολοκλήρωσης του 

τεστ (FIT) 

Επιστροφή 
ολοκληρωμένο

υ τεστ FIT 
εντός 3 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών 

εγγεγραμμένα 
σε δομές ΠΦΥ, 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ, 

χωρίς την 
διάγνωση 
σοβαρού 

νοσήματος 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Συνολική συμμετοχή- 88% 
παρέμβαση vs 82% 
έλεγχος, p=0,003 

3/5 

   Συνολική           
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συμμετοχή στο 
προσυμπτωμα

τικό έλεγχο 
ΚΠΕ 

(ολοκλήρωση 
ενός τεστ 

ελέγχου είτε 
τεστ αίματος 

είτε FIT) 

53 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Ο στόχος ήταν να 
καθοριστεί εάν μία 

παρέμβαση 
ανοικτής 

πρόσκλησης και 
εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής 
από μη ιατρικό 

προσωπικό 
μπορεί να αυξήσει 

το ποσοστό 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου σε 
πρώτου βαθμού 

συγγενείς 
περιπτώσεων 

ΚΠΕ 

Ιατρικά 
επιβεβαιωμένη 
διενέργεια TC 

εντός 30 
ημερών 

Πρωτοβά
θμια 

Εκπαιδευμένες 
νοσοκόμες, 
ερευνητής 

Συγγενείς 
περιπτώσεων 

ΚΠΕ 40-75 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
χωρίς εικονική 

ή συνήθη 
κολονοσκόπησ
η τα τελευταία 

5 χρόνια 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΟΧΙ Συνέντευξη, 
Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 

 
  Ανίχνευση 

καρκίνου/αδεν
ώματος 

       Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

  

   Εμπόδια 
ελέγχου ΚΠΕ 

          

 
  Επιπλοκές TC 

εντός 30 
ημερών από 
τον έλεγχο 

          

55 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Να προσδιοριστεί 
η επίδραση της 
συνέχισης μίας 
παρέμβασης 

αποστολής τεστ 
(FOBT) μέσω 
ταχυδρομείου 

στην 
προσκόλληση 
ασθενών στον 
έλεγχο ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
οποιουδήποτε 

τεστ 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 
ΚΠΕ κατά το 
τρίτο έτος της 
παρέμβασης 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα που 
είχαν 

τυχαιοποιηθεί 
κατά το πρώτο 

και δεύτερο 
έτος της 

μελέτης, που 
δεν είχαν 
πεθάνει, 

παρέμεναν 
εγγεγραμμένα 

στις δομές 
υγείας, ήταν 
κάτω από 75 
ετών και δεν 
είχαν επιλεγεί 

- Mεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου - 
53,3% παρέμβαση vs 

37,3% έλεγχος (Διαφορά 
15,6% [11,9%-19,3%] 

p<0,001) 

4/5 
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για συμμετοχή 
πριν το τρίτο 

έτος της 
μελέτης, χωρίς 

ΚΠΕ, 
ολοκληρωμένη 

TC ή FOBT 
στα έτη 1 και 2 

 
  Ολοκλήρωση 

TC κατά το 
τρίτο έτος 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση TC - 4,8% 
παρέμβαση vs 7,1% 

έλεγχος (Διαφορά -2,3% [-
4,2 to -0,4] p=0,02) 

 

 
  Ολοκλήρωση 

FOBT κατά το 
τρίτο έτος 

       Προσαρμοσμένο
ς Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

Ολοκλήρωση FOBT- 48,4% 
παρέμβαση vs 30% 

έλεγχος (Διαφορά 18% 
[15,4-20,6] p<0,001) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 

παρέμβασης vs έλεγχος 
(RR 1,42 [1,28-1,55]) 

 

56 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Nα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα 

εφαρμογής της 
υπόθεσης 

Επανεκτίμησης 
Κινδύνου (the 

Risk Reappraisal 
Hypothesis), η 

οποία έχει 
προταθεί για να 

εξηγήσει την 
επίδραση της 

απόδοσης μίας 
συμπεριφοράς 

υγείας στον 
αντιληπτό κίνδυνο 

Αλλαγή στον 
αντιληπτό 
κίνδυνο 

εμφάνισης 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια-

Κέντρο 
καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Εκπαιδευμένοι 
ερευνητές 

Παιδιά και 
συγγενείς 
πρώτου 
βαθμού 

περιπτώσεων 
ΚΠΕ, 40-80 

ετών, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο § 

Risk 
Reappraisal 
Hypothesis 

Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη, 

Ερωτηματολόγ
ιο (αντιληπτού 

κινδύνου) 

Ποσοστό (%) Αλλαγή στον αντιληπτό 
κίνδυνο (χαμηλή κατηγορία 

σε υψηλότερη) από την 
έναρξη στους 12 μήνες- 
παρέμβαση (1.31 [1.04–

1.67] vs έλεγχος 0.91 
[0.73–1.13] Διαφορά 

p=0,025) 

5/5 

 

  Αυτοαναφορά 
ολοκλήρωσης 

ελέγχου 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Αλλαγή στον αντιληπτό 
κίνδυνο παρέμβασης 
(χαμηλή κατηγορία σε 

υψηλότερη) από την έναρξη 
στους 12 μήνες- μη 

Διαλογή (1.73 [1.29–2.32] 
vs Διαλογή 0.75 [0.49–1.14] 

Διαφορά p<0,001) 

 

57 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Nα συγκριθούν 
διαφορετικού 

είδους 
παρεμβάσεις ως 

προς την 
συμμόρφωση 

ασθενών με θετικό 
τεστ FIT στην 

Ολοκλήρωση 
ολικής TC 
εντός 30 
ημερών 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
νοσοκόμα, 

ιατρικός 
βοηθός, 

ερευνητής 

Άτομα 50-69 
ετών με θετικό 
αποτέλεσμα 

τεστ FIT, 
εγγεγραμμένοι 
σε δομές ΠΦΥ, 

χωρίς 
πρόσφατη 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 
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ολοκλήρωση TC ενδοσκόπηση 
ή διάγνωση 

σοβαρής 
νόσου 

 

  Συμμόρφωση 
κατά την 

επανάληψη 
πρόσκλησης 

για 
ολοκλήρωση 

TC 

       Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

  

 
  Ολοκλήρωση 

TC εκτός του 
προγράμματος 

          

63 

Περιφερειακό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

O έλεγχος της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης 

βασισμένης στο 
θεωρητικό πλαίσιο 

(implementation 
intentions) ως 

προς την αύξηση 
της συμμετοχής 

σε 
προσυμπτωματικό 

έλεγχο ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 
ΚΠΕ με τεστ 

gFOBT 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
δομών ελέγχου, 

ερευνητής 

Άτομα 60-69 
ετών που 
έλαβαν 

πρόσκληση για 
συμμετοχή σε 
προσυμπτωμα

τικό έλεγχο 
ΚΠΕ για 

πρώτη φορά 

Implementat
ion 

Intentions 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Συνέντευξη, 
Ερωτηματολόγ

ιο 
κοινωνικοοικον

ομικού 
επιπέδου 
(Index of 
Multiple 

Deprivation -
IMD) 

Ποσοστό (%) Συμμετοχή ατόμων με 
αυξημένη στέρηση - 

παρέμβαση vs έλεγχος (OR 
1,10 [1,01- 1,21]) 

3/5 

 

  Συμμετοχή 
ελέγχου 

ανάλογα το 
κοινωνικοοικον
ομικό επίπεδο 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Συμμετοχή ατόμων με 
περιορισμένη στέρηση - 

παρέμβαση vs έλεγχος (OR 
0,90 [0,82- 0,99]) 

 

66 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης 

βασισμένης στο 
φαινόμενο της 

επίδρασης 
ερώτησης-

συμπεριφοράς ως 
προς τη βελτίωση 

του 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 
με τεστ FOBT 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
δομών ελέγχου, 

ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ 

και χωρίς 
ολοκληρωμένο 
έλεγχο KΠΕ με 

FOBT το 
προηγούμενο 
έτος ή TC < 3 

χρόνια 

Question–
behavior 

effect (QBE) 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου - 
9,8% παρέμβαση 

αναλυτικής υπενθύμισης vs 
8,5% έλεγχος p=0,002 (OR 

1,17 [1,06-1,29]) 

4/5 

 

          Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου - 
10,3% παρέμβαση 

αναλυτικής υπενθύμισης 
και κοινωνικού 

περιεχομένου vs 8,5% 
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έλεγχος p<0,001 (OR 1,24 
[1,12-1,36]) 

 

           Ολοκλήρωση ελέγχου - 
9,6% παρέμβασης μη 

αναλυτικής υπενθύμισης 
και κοινωνικού 

περιεχομένου vs 8,5% 
έλεγχος p=0,009 (OR 1,14 

[1,04-1,26]) 

 

68 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Να εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος μιας 
υπογεγραμμένης 
επιστολής  από 
τον γενικό ιατρό 
στην συμμετοχή 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 

με τεστ gFOBT 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, 

εγγεγραμμένοι 
σε δομές 
γενικής 

ιατρικής, χωρίς 
ολοκληρωμένο 
έλεγχο ΚΠΕ με 

FOBT <2 
χρόνια ή με 

κολονοσκόπησ
η <5 χρόνια 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 

 

  Ανταπόκριση 
εντός 6 μηνών 

από την 
πρόσκληση 
(παραλαβή 

FOBT ή 
άρνηση της 

πρόσκλησης) 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 

  Χρόνος μεταξύ 
πρόσκλησης 

και 
ολοκλήρωσης 

του τεστ 
gFOBT 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 
  Μη κατάλληλα 

ολοκληρωμένα 
τεστ gFOBT 

          

 

  Ολοκληρωμένη 
κολονοσκόπησ
η ασθενών με 

θετικό 
αποτέλεσμα 
τεστ gFOBT 
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70 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H σύγκριση του 
αντίκτυπου 

διαφορετικών 
οικονομικών 
κινήτρων με 

σκοπό την αύξηση 
συμμετοχής στον 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ με 

τεστ FIT 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμα
τικού ελέγχου 
με τεστ FIT 

εντός 2 και 6 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Οικογενειακός 
ιατρός, 

Νοσοκόμα, 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
με τουλάχιστον 
2 επισκέψεις 

σε δομές 
ΠΦΥ<2 
χρόνια, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 

 

  Ολοκλήρωση 
οποιουδήποτε 
τεστ ελέγχου 
ΚΠΕ εντός 6 

μηνών 

          

 

  Ολοκλήρωση 
TC μετά από 

θετικό 
αποτέλεσμα 

τεστ FIT 

          

   Ευρήματα TC           

75 

Πιλοτικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Nα προσδιοριστεί 
η 

αποτελεσματικότη
τα στον έλεγχο 

ΚΠΕ της 
προσθήκης ενός 
τεστ gFOBT σε 

μια δεύτερη 
πρόσκληση μέσω 
αλληλογραφίας σε 

άτομα που δεν 
ανταποκρίθηκαν 

στην αρχική 
πρόσκληση 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με τεστ gFOBT 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ασθενείς 50-74 
ετών που δεν 

ανταποκρίθηκα
ν στην αρχική 

πρόσκληση για 
συμμετοχή σε 
έλεγχο εντός 6 

μηνών, 
εγγεγραμμένοι 
σε δομές ΠΦΥ, 
χωρίς ιστορικό 
ολοκληρωμένο
υ ελέγχου με 

FOBT< 
2χρόνια ή TC< 

5χρόνια 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 
 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση FOBT- 20,1% 
παρέμβαση vs 9,6% 

έλεγχος (Διαφορά 10,5% 
p≤0,0001  OR 2,1 [1,6-2,6]) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με τεστ gFOBT 
ή TC εντός 6 

μηνών 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση FOBT ή TC - 
21,6% παρέμβαση vs 

11,5% έλεγχος (Διαφορά 
10,1% p<0,0001) 

 

 

          Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 
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76 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν η απευθείας 
αποστολή τεστ 

FOBT σε μη 
συμμορφωμένα 
άτομα μπορεί να 

αυξήσει τα 
ποσοστά 

συμμετοχής 
ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 4 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 

εκπαιδευμένα 
μέλη κοινότητας 

(Lay health 
educator) 

Άτομα 50-80 
ετών χαμηλού 
κοινωνικοοικον

ομικού 
επιπέδου, με 
τουλάχιστον 2 

επισκέψεις στις 
δομές ΠΦΥ <1 
χρόνο, χωρίς 
ιστορικό ΚΠΕ, 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου εντός 
4 μηνών- 30% παρέμβαση 
vs 5% έλεγχος (p<0,001) 

3/5 

 
  Επίσκεψη στον 

γιατρό κατά την 
περίοδο 

παρέμβασης 

        Ολοκλήρωση ελέγχου εντός 
12 μηνών- 38% παρέμβαση 
vs 15% έλεγχος (p=0,002) 

 

 
  Παραγγελία 

τεστ FOBT 
εντός 4 μηνών 

          

   Είδος τεστ που 
ολοκληρώθηκε 

          

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

          

78 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
η 

αποτελεσματικότη
τα μιας 

πολύπλευρης 
παρέμβασης στην 

αύξηση της 
προσκόλλησης 

στον ετήσιο 
έλεγχο ΚΠΕ με 

FOBT σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα. 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FOBT εντός 
6 μηνών από 

την αρχικά 
προγραμματισ

μένη 
ημερομηνία 

ελέγχου 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 51-75 
ετών με 
αρνητικό 

αποτέλεσμα 
FOBT το 

προηγούμενο 
έτος, χωρίς 

TC< 10 χρόνια 
ή FS< 5χρόνια 
και με απουσία 
ασθένειας που 

καθιστά το 
FOBT 

ακατάλληλο 
τεστ για έλεγχο 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου με 
FOBT- 82,2% παρέμβαση 

vs 37,3% έλεγχος (Διαφορά 
44,9% p<0,001) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών 
από την αρχικά 
προγραμματισ

μένη 
ημερομηνία 

ελέγχου 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
84,9% παρέμβαση vs 40% 

έλεγχος (p<0,001) 

 

   Χρόνος για την        Μέσος όρος   
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ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FOBT 

(SD) 

79 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H αξιολόγηση της 
επίδρασης μίας 
πολιτισμικά και 

ατομικά 
προσαρμοσμένης 
παρέμβασης στην 

αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ σε 
διαφορετικούς 

πληθυσμούς με 
ανεπαρκή 

παρακολούθηση 

Αυτοαναφορά 
συμμετοχής σε 
έλεγχο ΚΠΕ με 

FOBT 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(Community 
health 

advisors), 
Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Βιετναμέζοι ή 
Λατίνοι 50-79 

ετών, 
εγγεγραμμένοι 
σε δομές ΠΦΥ, 
χωρίς ιστορικό 

KΠΕ 

Transtheore
tical model 
of behavior 

change 
(TTM) 

Ποιοτική/
πριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Τηλεφωνική 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Συμμόρφωση με FOBT - 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

πριν-μετά για την 
παρέμβαση 

(FOBT+φυλλάδιο) και την 
(FOBT+φυλλάδιο+τηλέφων
ο) σε σχέση με τον έλεγχο 

με p=0,01 και p<0,001 
αντίστοιχα 

5/5 

 

  Αυτοαναφορά 
συμμετοχής σε 
έλεγχο ΚΠΕ με 
FOBT, FS ή/και 

TC 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Συμμόρφωση ελέγχου ΚΠΕ 
- μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

πριν-μετά για την 
παρέμβαση 

(FOBT+φυλλάδιο) και την 
(FOBT+φυλλάδιο+τηλέφων
ο) σε σχέση με τον έλεγχο 

p=0,002 και p<0,001 
αντίστοιχα 

 

 

  Συμμόρφωση 
με τις 

συστάσεις 
ελέγχου ΚΠΕ 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Συμμόρφωση FOBT- 
παρέμβαση 

(FOBT+φυλλάδιο+τηλέφων
ο) vs έλεγχος  (OR 1,89 

[1,34-2,66]) 

 

81 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότη

τας δύο 
εξατομικευμένων 
παρεμβάσεων με 

τη συνήθη 
φροντίδα ως προς 

την αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Εκπαιδευμένος 
ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 49 ετών, 
χωρίς ατομικό 
ή οικογενειακό 
ιστορικό ΚΠΕ, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο § 

Health 
Belief 
Model, 

Transtheore
tical Model 
of Change 

(ΤΤΜ) 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/3 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Τηλεφωνική 
Συνέντευξη, 

Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
23,8% παρέμβαση 

(tailored) vs 11,8% έλεγχος 
p<0,05 (AΟR 2,2 [1,2-4,0]) 

5/5 

 
  Ιστορικό 

ελέγχου 
       Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
18,5% παρέμβαση 

(motivational) vs 11,8% 
έλεγχος (p<0,05) 

 

 

  Σύσταση 
γιατρού για 
διαδικασία 

διαλογής ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμένο
ς Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 
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87 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν οι 

παρεμβάσεις που 
χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά 
αρχεία υγείας 

(EHRs), 
αυτοματοποιημένε
ς αλληλογραφίες 
και συνεχόμενες 
ενισχύσεις στην 

εφαρμογή 
βελτιώνουν την 
τήρηση ελέγχου 

ΚΠΕ σε 2 
συνεχόμενα έτη 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

στα 2 έτη 
παρέμβασης 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-73 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ, ΙΦΝΕ ή 

άλλης 
σοβαρής 
χρόνιας 

ασθένειας 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συμμόρφωση με τις 
συστάσεις- 50,8% 

παρέμβαση (automated) vs 
26,3% έλεγχος (p<0,001) 

3/5 

 

  Συμμόρφωση 
με τις 

συστάσεις 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 2 ετών 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Συμμόρφωση με τις 
συστάσεις- 57,5% 

παρέμβαση (assisted) vs 
26,3% έλεγχος (p<0,001) 

 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου με 

FOBT κατά το 
έτος 1, κατά το 

έτος 2 

        Συμμόρφωση με τις 
συστάσεις- 64,7% 

παρέμβαση (navigated) vs 
26,3% έλεγχος (p<0,001) 

 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου με 

οποιοδήποτε 
τεστ κατά το 

έτος 1 

        Ολοκλήρωση ελέγχου- 
72,5% παρέμβαση 

(automated) vs 57,4% 
έλεγχος (p<0,001) 

 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου με 

οποιοδήποτε 
τεστ κατά το 

έτος 2 

        Ολοκλήρωση ελέγχου- 
77,9% παρέμβαση 
(assisted) vs 57,4% 
έλεγχος (p<0,001) 

 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου με 
FOBT 

        Ολοκλήρωση ελέγχου- 
82,6% παρέμβαση 

(navigated) vs 57,4% 
έλεγχος (p<0,001) 

 

   Ολοκλήρωση 
ελέγχου με FS 

          

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου με TC 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
η 

αποτελεσματικότη
τα μίας 

παρέμβασης στην 
αύξηση της 

πρόσληψης FIT 
μεταξύ ασθενών 
χωρίς ιστορικό 

ελέγχου σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με FIT εντός 6 

μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Εκπαιδευμένος 
ιατρικός 
βοηθός, 

ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, χωρίς 

ιστορικό 
ελέγχου ΚΠΕ 

και με 
τουλάχιστον 2 

επισκέψεις στις 
δομές ΠΦΥ <2 

χρόνια 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση FΙΤ (6 μήνες)- 
36,7% παρέμβαση vs 

14,8% έλεγχος (p<0,001) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με 
οποιοδήποτε 
τεστ εντός 6 

μηνών 

        Ολοκλήρωση FIT (12 
μήνες)- 40% παρέμβαση vs 
22,4% έλεγχος (p<0,001) 

 

 

           Ολοκλήρωση 
οποιουδήποτε τεστ (6 

μήνες)- 36,7% παρέμβαση 
vs 15,2% έλεγχος 

(p<0,001) 

 

 
           Ολοκλήρωση 

οποιουδήποτε τεστ (12 
μήνες)- 40% παρέμβαση vs 
23,3% έλεγχος (p<0,001) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
η 

αποτελεσματικότη
τα μίας 

παρέμβασης 
ελέγχου ΚΠΕ με 

FIT συνδυασμένο 
με Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες υγείας 

(EHR) που 
εφαρμόζονται σε 
κέντρα υγείας ως 

μέρος της 
συνήθους 
φροντίδας 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με τεστ FIT 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, με 

τουλάχιστον 
μία επίσκεψη 

στις δομές 
ΠΦΥ < 1 έτος, 
επιλέξιμα για 
έλεγχο§ και 

χωρίς 
παραγγελία 

ελέγχου 
FOBT<6 

μήνες, TC ή 
FS <1 χρόνο 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου με 
FIT- 13,9% παρέμβαση vs 
10,4% έλεγχος (p=0,05) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με 
οποιοδήποτε 
τεστ εντός 12 

μηνών 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου με 
οποιοδήποτε τεστ- 18,3% 

παρέμβαση vs 14,5% 
έλεγχος (p=0,02) 

 

 
  Εφαρμογή 

παρέμβασης 
(άτομα που 
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έλαβαν 
πρόσκληση και 

άτομα που 
ολοκλήρωσαν 
το τεστ FIT) 

92 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης με 

στόχο την 
μακροχρόνια 

προσκόλληση (5 
χρόνια) στον 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο KΠΕ 

Διάρκεια 
συμμόρφωσης 

με τις 
συστάσεις 

ελέγχου ΚΠΕ 
ανά τα 5 
χρόνια 

παρακολούθησ
ης 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ ή ΙΦΝΕ 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συμμόρφωση (ποσοστό 
χρόνου)-  62,1% 

παρέμβαση vs 47,5% 
έλεγχος (RR 1,31 [1,25-

1,37] p<0,001) 

3/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με 
οποιοδήποτε 
τεστ ανά τα 5 

χρόνια 
παρακολούθησ

ης 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
85,7% παρέμβαση vs 

76,4% έλεγχος (RR 1,13 
[1,09-1,17] p<0,001) 
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Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας και 

της 
αποτελεσματικότη

τας της 
τηλεφωνικής 

παροχής 
συμβουλών σε 

ένα οργανωμένο 
πρόγραμμα 

διαλογής με FOBT 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
νοσοκόμα, 
ψυχολόγος, 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, χωρίς 
πρόσφατο 

έλεγχο ΚΠΕ, 
μη 

συμμόρφωση 
σε 2 

προσκλήσεις 
για συμμετοχή 

στο 
πρόγραμμα 

διαλογής 

Precaution 
Adoption 
Process 
Model 

(PAPM) 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Συνέντευξη 

Ποσοστό (%) 
Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Μη στατιστικά σημαντική 3/5 
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Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν μία 

παρέμβαση 
βασισμένη στην 

προσέγγιση μέσω 
αλληλογραφίας 

αυξάνει τον 
έλεγχο ΚΠΕ σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 
και αν η 

προσέγγιση 
ελέγχου με FIT 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 54-64 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ, ΙΦΝΕ ή 
πολυπόδων 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
40,7% παρέμβαση FIT vs 
12,1% έλεγχος (p<0,001) 

3/5 
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είναι 
αποτελεσματικότε
ρη από αυτήν με 
TC στην αύξηση 

ελέγχου ΚΠΕ 

 
  Ευρήματα 

νεοπλασίας 
ΚΠΕ 

        Ολοκλήρωση ελέγχου- 
24,6% παρέμβαση TC vs 
12,1% έλεγχος (p<0,001) 

 

 
           Εύρεση αδενώματος- 4,7% 

παρέμβαση FIT vs 3,1% 
έλεγχος (p=0,003) 

 

 
           Εύρεση αδενώματος- 9,8% 

παρέμβαση TC vs 3,1% 
έλεγχος (p<0,001) 

 

 
           Εύρεση προχωρημένου 

αδενώματος- 1,3% 
παρέμβαση TC vs 0,4% 

έλεγχος (p=0,03) 

 

 
           Εύρεση προχωρημένου 

αδενώματος ή ΚΠΕ- 1,5% 
παρέμβαση TC vs 0,5% 

έλεγχος (p=0,03) 
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Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης στην 
αύξηση ελέγχου 

KΠΕ και καρκίνου 
του μαστού σε 

πληθυσμό 
ασφαλισμένων 

Medicaid 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με TC εντός 12 
εβδομάδων 

Πρωτοβά
θμια 

Πλοηγός 
ασθενή, 

ερευνητής 

Medicaid 
ασφαλισμένοι 
50-74 ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση TC- 
παρέμβαση vs έλεγχος 

(Διαφορά 0,30% [p<0,01]-
OR 1,12 [1,04-1,21]) 

3/5 

 
          Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 
          Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

  

106 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η αξιολόγηση του 
κόστους-

αποτελεσματικότη
τας του πρώτου 
προγράμματος 

πλοήγησης 
ασθενών στη 

Γαλλία 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FOBT 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός ιατρός, 
πλοηγός 
ασθενών 

(κοινωνικοί 
λειτουργοί), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
συμμετοχή στο 
οργανωμένο 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Συνέντευξη, 
Ερωτηματολόγ
ιο (Townsend 

index) 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
24,4% παρέμβαση vs 

21,1% έλεγχος (Διαφορά 
3,3% p=0,003) 

3/5 

 
  Κόστος 

παρέμβασης 
       Λόγος κόστους 

αποτελεσματικότ
ητας 

(Incremental 

ICER 1212€ ανά άτομο που 
εξετάστηκε 
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cost-
effectiveness 

ratio) 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με FOBT με 

βάση το 
κοινωνικοοικον
ομικό επίπεδο 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 
(εύποροι) - 26,1% 

παρέμβαση vs 22% 
έλεγχος (p=0,01) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
εξειδικευμένης 

παρέμβασης υπό 
την καθοδήγηση 
νοσοκόμας στην 
αύξηση ελέγχου 

ΚΠΕ σε σύγκριση 
με την παροχή 

βασικών 
πληροφοριών 

μεταξύ αδελφών 
ασθενών με KΠΕ 

ή CAP 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με 
κολονοσκόπησ
η εντός 1 έτους 

Πρωτοβά
θμια-

Κέντρο 
καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Γαστρεντερολόγ
ος χειρούργος, 

γαστρεντερολόγ
ος, νοσοκόμα, 

ερευνητής 

Αδέλφια 
ασθενών με 
ΚΠΕ ή CAP, 
άνω των 45 
ετών ή με 
ηλικιακή 
διαφορά 

μικρότερη των 
5 ετών από τα 
αδέλφια τους, 
χωρίς ιστορικό 

TC ή γενικά 
ελέγχου λόγω 
οικογενειακού 

ιστορικού 

Health 
Belief Model 

(HBM), 
Theory of 
Reasoned 

Action 
(TRA) 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Συνέντευξη, 
Ερωτηματολόγ

ιο 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
56,3% παρέμβαση vs 

35,4% έλεγχος p=0,0027 
(OR 2,37 [1,35-4,15]) 

4/5 

 

  Ευρήματα TC 
(φυσιολογικά, 

νεοπλασία που 
χρήζει 

επέμβασης, 
προχωρημένο 

αδένωμα, 
αδένωμα, 

πολύποδες) 

       Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Προχωρημένο αδένωμα- 
6,9% παρέμβαση vs 3,5% 

έλεγχος (p=0,022) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης 
πλοήγησης 

ασθενών στην 
αύξηση ελέγχου 
ΚΠΕ, καρκίνου 
του μαστού και 
τραχήλου της 

μήτρας 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου για 

οποιοδήποτε 
καρκίνο 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
πλοηγός 
ασθενών 

Άτομα 50-75 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 

χωρίς ολική 
κολεκτομή 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου ΚΠΕ- 
7,6% παρέμβαση vs 4,6% 
έλεγχος (Απόλυτη διαφορά 

3% p=0,01) 

3/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
       Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
10,2% παρέμβαση vs 6,8% 
έλεγχος (Απόλυτη διαφορά 

3,4% p<0,001) 

 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου 
καρκίνου του 
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μαστού 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου 

καρκίνου του 
τραχήλου της 

μήτρας 

          

111 

Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μιας 
παρέμβασης 

υπενθύμισης/ενημ
έρωσης μέσω 
ηλεκτρονικού 
συστήματος 
υγείας  για τη 
μείωση των 

καθυστερήσεων 
στη διαγνωστική 
αξιολόγηση για 

καρκίνο 

Χρόνος για την 
διαγνωστική 
εξέταση μετά 
από το θετικό 
αποτέλεσμα 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 40-75 
ετών με θετικό 
αποτέλεσμα 
ελέγχου ΚΠΕ 
(FOBT/αιμορρ
αγία κατά την 

κένωση ή 
σιδηροπενική 

αναιμία), 
καθυστέρηση 

στη 
διαγνωστική 
αξιολόγηση, 

χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Χρόνος για διαγνωστική 
εξέταση KΠΕ- 104 

παρέμβαση vs 200 ημέρες 
έλεγχος p<0,001 (HR 1,71 

[1,30-2,24] p<0,001) 

3/5 

 

  Ασθενείς που 
έλαβαν 

διαγνωστική 
αξιολόγηση 
μετά από 7 

μήνες 

       Σχετικός 
στιγμιαίος 

κίνδυνος (HR 
95% CI) 

Θετική προγνωστική αξία 
60,3% 

 

 

  Λόγοι 
καθυστερημένη
ς διαγνωστικής 
αξιολόγησης 

       Διάμεσος Ολοκληρωμένη 
διαγνωστική εξέταση (όλα 
τα είδη διαλογής)- 73,4% 
παρέμβαση vs έλεγχος 
52,2% (RR 1,14 [1,25-

1,58]) 

 

 

  Ημερομηνία 
διάγνωσης 

(φυσιολογικά 
ευρήματα ή 
κακοήθεια) 

       Θετική 
προγνωστική 
αξία (PPV) 

  

 

  Θετική 
προγνωστική 

αξία 
καθυστερημένη

ς διάγνωσης 
παρέμβασης 
και ελέγχου 

       Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 
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Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης στην 

προώθηση 
ολοκλήρωσης του 
ελέγχου ΚΠΕ με 
TC σε άτομα με 

θετικό 
προηγούμενο 

αποτέλεσμα μέσω 
μηνύματος 

υπενθύμισης στο 
κινητό και 

καθοδήγησης 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με TC εντός 1 

μήνα 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
υγείας με 

εξειδίκευση 
στον ΚΠΕ, 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(CHW) 

Άτομα 50-74 
ετών με θετικό 
αποτέλεσμα 

FOBT ή θετικό 
αποτέλεσμα 

στο 
Ερωτηματολόγ

ιο (High risk 
factor 

questionnaire), 
χωρίς ιστορικό 

ΚΠΕ και 
έλεγχο με TC 

<3 χρόνια 

Health 
Belief Model 

(HBM) 

Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση TC πρώτος 
μήνας- 14,4% παρέμβαση 
(υψηλής συχνότητας) vs 
7,6% έλεγχος (Διαφορά 

6,8% [2,8-11] p=0,001  HR 
1,99 [1,32-3,01]) 

4/5 

 

  Κόστος-
αποτελεσματικ

ότητα 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση TC τρίτος 
μήνας- 10,5% παρέμβαση 
(υψηλής συχνότητας) vs 
5,2% έλεγχος (Διαφορά 

5,3% p=0,001) 

 

 

          Σχετικός 
στιγμιαίος 

κίνδυνος (HR 
95% CI) 

Ολοκλήρωση TC έκτος 
μήνας- 13,7% παρέμβαση 

υψηλής συχνότητας vs 
7,1% έλεγχος (Διαφορά 

6,6% p=0,001) 

 

            Κόστος 2,7$ ανά ασθενή 
που εξετάστηκε 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μίας 
πολύπλευρης 

παρέμβασης στα 
ποσοστά ελέγχου 
ΚΠΕ και καρκίνου 

του μαστού σε 
δομές που 

εξυπηρετούν 
ασθενείς χωρίς 

επαρκή φροντίδα 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Πλοηγός 
ασθενούς, 
κοινωνικός 
λειτουργός, 
ερευνητής, 

ιατρός 

Άτομα 50-74 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 

μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
28,8% παρέμβαση vs 10% 
έλεγχος  (ΑΟR 3,69 [1,93-

7,08]) 

3/5 

 

          Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 

(ΑOR 95% CI) 
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Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Nα αξιολογηθεί η 
επίδραση τριών 
ουδέτερων ως 

προς το κόστος 
παρεμβάσεων 
συμπεριφοράς 

στην αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ σε 
σύγκριση με μία 
τυπική επιστολή 

πρόσκλησης 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια-

Κοινοτικό 
φαρμακεί

ο 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 

φαρμακοποιός 

Άτομα 50-69 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 

χωρίς 
ολοκληρωμένη 
TC <5 χρόνια 

ή FOBT 
<2χρόνια 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 

 
          Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

130 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη

τας μίας 
παρέμβασης 
μηνυμάτων 

κειμένου στην 
αύξηση του 

ελέγχου ΚΠΕ 
μεταξύ 

Αμερικανών 
Ινδιάνων και 

πολιτών από την 
Αλάσκα σε ένα 

φυλετικό σύστημα 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
στους 3 και 6 

μήνες 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ινδιάνοι-
Αμερικάνοι και 
ντόπιοι πολίτες 
Αλάσκας 40-75 

ετών, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο §, 
εγγεγραμμένοι 

στις δομές 
ΠΦΥ και χωρίς 
ιστορικό ΚΠΕ 

ή ολικής 
κολεκτομής 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
15,2% παρέμβαση vs 

11,9% έλεγχος (HR 1,30 
[1,04-1,62] p=0,02) 

3/5 

 
          Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος (HR 

95% CI) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότη
τας διαφορετικών 
επικοινωνιακών 
παρεμβάσεων 
σχετικά με τον 
έλεγχο ΚΠΕ με 

στόχο την 
βελτίωση της 

συμμόρφωσης 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FIT 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
φοιτητές 

Ιατρικής σχολής 

Άτομα 50-75 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο §, 

χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ, 

πολυπόδων, 
ΙΦΝΕ και 

οικογενειακού 
ιστορικού ΚΠΕ 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
παρέμβαση (κλινική 

επίσκεψη) vs έλεγχος (OR 
24,63 [19,28-31,46]) 

3/5 

 

          Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 
παρέμβαση (τηλέφωνο) vs 
έλεγχος (OR 14,74 [10,96-

19,82]) 
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Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπος του 

πλαισίου 
Διαδικασίας 

αλλαγής (POC), 
ένα τμήμα του 

Transtheoretical 
Model, στον 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ 

μεταξύ Λατίνων 

Αλλαγή στην 
κλίμακα 

Διαδικασίας 
Αλλαγής (POC) 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 
Λατινικής 

καταγωγής 50-
85 ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο από 
τον ιατρό 

ΠΦΥ, χωρίς 
ιστορικό ΚΠΕ, 

διαταραχής 
γαστρεντερικο
ύ συστήματος, 

συγγενή με 
ΚΠΕ <60 ετών 

και 
ολοκληρωμένη
ς TC <5 χρόνια 

Processes 
of Change 

(POC) 

Μεικτή/π
ριν-μετά 

NAI (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά αρχεία, 
Ερωτηματολόγ
ιο (POC scale) 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 4/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
με TC εντός 12 

μηνών 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Μέση διαφορά 
(95% CI) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπος μίας 

παρέμβασης που 
παρείχε 

οικονομικά 
κίνητρα σε 2 
διαφορετικά 

χρονικά σημεία με 
στόχο την 

προώθηση της 
διαλογής ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FOBT 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, χωρίς 

ολοκληρωμένο 
έλεγχο <2 

χρόνια 

Prospect 
theory 

Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
61,1% παρέμβαση vs 

41,4% έλεγχος p<0,001 
(OR 2,24 [1,84-2,71]) 

4/5 

 
  Παραλαβή του 

FOBT 
       Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Παραλαβή τεστ- 62,6% 
παρέμβαση vs 44,4% 

έλεγχος p<0,001 (OR 2,09 
[1,72-2,55]) 

 

 

  Επιστροφή του 
FOBT 

       Απόλυτη μείωση 
κινδύνου (ARR) 

Επιστροφή τεστ (αυτοί που 
τα παρέλαβαν)- 97,7% 
παρέμβαση vs 93,2% 

έλεγχος p=0,002 (OR 3,08 
[1,53-6,21]) 

 

           Μείωση σχετικού 
κινδύνου (RRR) 

ARR = 19,7%, RRR = 
33,6% 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση των 
μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων μίας 

διατροφικής 
παρέμβασης 

(μέσης διάρκειας 
8,3 ετών) μεταξύ 

περιστατικών 

Επίπτωση 
ΚΠΕ 

Θνησιμότητα 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Γυναίκες 50-79 
ετών σε 

εμμηνόπαυση, 
χωρίς ιστορικό 
καρκίνου ΚΠΕ 
ή μαστού και 

άλλου 
καρκίνου <10 

- Μεικτή/ο
μάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ερωτηματολόγ
ιο (Συχνότητας 
κατανάλωσης 

τροφίμων 
FFQ, 

Ανάκληση 24-
ώρου, National 
Death Index), 

Ποσοστό (%) 
Μέσος όρος 

(SD) 
Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος 

(HR 95% CI) 

Μη στατιστικά σημαντική 2/5 
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καρκίνου του 
μαστού, ΚΠΕ και 

άλλων ειδών 
καρκίνου στην 

επίπτωση και την 
θνησιμότητα 

χρόνια Ανθρωπομετρι
κές μετρήσεις, 
Ιατρικά αρχεία 

141 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν μία 

τηλεφωνική κλήση 
υπενθύμισης θα 

ήταν ωφέλιμη 
στην αύξηση της 
συμμετοχής στην 
TC σε ασθενείς με 

θετικό τεστ FIT 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με TC 

Πρωτοβά
θμια 

Νοσοκόμα, 
γαστρεντερολόγ
ος, ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 49 ετών, 

ασυμπτωματικ
ά, με 

προηγούμενο 
θετικό τεστ FIT 

σε έλεγχο 
ρουτίνας ΚΠΕ 

- Ποιοτική/
ομάδα 

ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία, 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%) 
Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 90% 
παρέμβαση vs 72% 

έλεγχος (Διαφορά 18% 
p=0,038 AOR 4,33 [1,19-

15,75] p=0,026) 

3/5 

 
  Ανίχνευση 

νεοπλασίας 
       Μέσος όρος 

(SD) 
Ανίχνευση προχωρημένης 
νεοπλασίας με TC- 44,4% 

παρέμβαση vs 22,2% 
έλεγχος  (p=0,046) 

 

 

          Προσαρμοσμένο
ς λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 

(AOR 95% CI) 
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Χρηματοδοτο
ύμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση μίας 
παρέμβασης 
δομημένης 
άσκησης 

διάρκειας 12 
εβδομάδων στην 

συμπεριφορά 
φυσικής 

δραστηριότητας 

Συμπεριφορά 
φυσικής 

δραστηριότητα
ς (συχνότητα, 

διάρκεια, 
ένταση, 

παραίτηση) 

Κοινότητα
-Κέντρο 

καταγραφ
ής 

καρκίνου 

Γυμναστής, 
ερευνητής 

Συγγενείς 
πρώτου και 
δεύτερου 
βαθμού 

ασθενών με 
KΠΕ, με 

χαμηλή φυσική 
δραστηριότητα 

Social 
Cognitive 
Theory, 

Transtheore
tical Model 

Μεικτή/π
ριν-

μετά/ομά
δα 

ελέγχου/ε
πανέλεγχ

ος 

ΝΑΙ (8/9 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολόγ
ιο (Self-

Efficacy Scale, 
Barriers 

Efficacy Scale, 
Stage of 
Exercise 

Readiness 
Questionnaire) 
Polar RS 400 

heart rate 
monitor, 

Συνέντευξη 

Μέσος όρος 
(SD) 

Διάρκεια (0-4η εβδομάδα)-
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

στην παρέμβαση vs 
έλεγχος (p=0,02) 

5/5 

 

  Αυτό-
αποτελεσματικ
ότητα (έργου, 

εμποδίων, 
προγραμματισ

μού, 
καθορισμού 

στόχου, 
πρόληψης 

υποτροπών) 

       Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Αυτό-αποτελεσματικότητα 
έργου (0-12η εβδομάδα)- 
αύξηση στην παρέμβαση 

με (p<0,001) 

 

 
          Ποσοστό (%) Αυτό-αποτελεσματικότητα 

εμποδίων (0-12η 
εβδομάδα)- αύξηση στην 
παρέμβαση με (p<0,001) 
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           Παραίτηση (8η εβδομάδα)- 

94,6% παρέμβαση vs 
67,7% έλεγχος (p=0,04) 

 

 
           Παραίτηση (12η 

εβδομάδα)- 74% 
παρέμβαση vs 83,7% 

έλεγχος (p=0,05) 
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Περιφερειακό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μίας 

παρέμβασης 
ελέγχου ΚΠΕ ως 

προς την 
διαγνωστική 

απόδοση που 
παράγεται από 
την προσφορά 

δεύτερου ελέγχου 
με FS 

Διαγνωστική 
διαδικασία 

ΚΠΕ ή 
αδενώματος 
εντός 1 έτους 

από τον 
δεύτερο έλεγχο 
με FS με θετικό 

αποτέλεσμα 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ, 
καρκίνου του 
μαστού, του 

προστάτη και 
των ωοθηκών, 

χωρίς 
συμμετοχή σε 

θεραπεία 
καρκίνου και 

χωρίς 
ολοκληρωμένο 

έλεγχο < 3 
χρόνια 

- Ποιοτική/
πριν-
μετά 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολόγ
ιο, Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%) Διαγνωστικές διαδικασίες- 
(1 έτος) 74,9% , (2 έτος) 

78,7% Αύξηση απόδοσης 
κατά 32% 

3/5 

 
§ >12 μήνες από το τελευταίο FOBT, >5 χρόνια από την τελευταία σιγμοειδοσκόπηση/κλίσμα βαρίου διπλής αντίθεσης, >10 χρόνια από την τελευταία κολονοσκόπηση 
c η παρέμβαση 2 δεν αναφέρεται καθώς ο σχεδιασμός της δεν πληρούσε τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης αποτελεσματικότητας παρέμβασης (π.χ. Θεωρητικό πλαίσιο) 
SDS Στάδιο απόφασης διαλογής (screening decision stage) 
KOE κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
Μέτριο κίνδυνο ΚΠΕ (χωρίς συμπτώματα ΚΠΕ, ατομική διάγνωση ΚΠΕ ή παθήσεις του εντέρου) 
CAP ορθοκολικοί αδενωματώδεις πολύποδες 
TC ολική κολονοσκόπηση 
FS ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση 
KOE κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
1-148 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.2. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
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Παράρτημα 3. Πίνακας 1.2. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Παρεμβάσεων στην ΠΦΥ- Είδος Παρέμβασης Αλλαγή συμπεριφοράς και Εκπαίδευση 
 

 Τύπος 
Δράσης Στόχος Εκβάσεις Βαθμίδα 

Υγείας 
Επαγγελματίες 

Υγείας 
Πληθυσμός 

στόχος 
Θεωρητικό 

Μοντέλο 
Αξιολόγηση/ 
Προσέγγιση 

Αξιολόγη
ση-Πριν 

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Δείκτες 
Αξιολόγησης Μεταβολή Εκβάσεων Βαθμονό 

μηση 

1 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Αύξηση της 
προσκόλλησης του 
πάροχου και του 

ασθενούς σε 
κολονοσκόπηση 

διαλογής 

Προσκόλληση 
πάροχου υγείας 

στην παραπομπή 
για 

κολονοσκόπηση 
διαλογής 

Πρωτοβάθμια Επαγγελματίες 
με ειδίκευση στις 

μολυσματικές 
ασθένειες, 

Ειδικευόμενοι 
ιατροί, 

Νοσοκόμα, 
βοηθός ιατρού, 

ερευνητής, 
γαστρεντερολόγ

ος 

ΗΙV-
ασθενείς, 50 

ετών και 
πάνω, 
χωρίς 

ιστορικό 
καρκίνου 

Decision 
theory, 
Patient 
decision 
support 
(PDS) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (1/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο Αυτό-

αποτελεσματικ
ότητας, 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Παραπομπές πάροχου- (6 
μήνες πριν) 27,8% (6 μήνες 

μετά) 43,5% 

5/5 

 

  Προσκόλληση 
ασθενούς στα 

προγραμματισμένα 
ραντεβού για 

κολονοσκόπηση 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ασθενείς που 
παραπέμφθηκαν- (6 μήνες 
πριν) 18,1% (6 μήνες μετά) 

43,6% p<0.035 

 

 
  Καλή προετοιμασία 

εντέρου 
        Προσκόλληση διαλογής- 70,6% 

παρέμβαση vs 29,4% έλεγχος 
p=0.024 (OR>4, p<0.035) 

 

 
           Καλή προετοιμασία- 76,9% 

παρέμβαση vs 23,1% έλεγχος 
p=0.05 

 

4 

Πρόγραμμα 
διαλογής 

ΚΠΕ 
(population-
based) και 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community 
based) 

H εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας ενός 
διαδικτυακού 

προγράμματος 
ενίσχυσης 

απόφασης ως 
προς την 

προώθηση του 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Σύγκρουση 
αποφάσεων 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
69 ετών 

ασυμπτωμα
τικά, χωρίς 
ατομικό ή 

οικογενειακ
ό ιστορικό 
ΚΠΕ και 
χωρίς 

ολοκληρωμέ
νη 

διαδικασία 
διαλογής 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (1/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Decisional 
Conflict Scale-

DCS), 
Ερωτηματολό
γιο γνώσης, 
πρόθεσης 

Ποσοστό (%) Κλίμακα σύγκρουσης 
αποφάσεων- 22,2 (14,6) 

παρέμβαση vs 48,9 (21,3) 
έλεγχος p=0,001 (κέντρο Α) 

4/5 

 

  Γνώση της 
ασθένειας 
ΚΠΕ/των 

διαδικασιών 
διαλογής ΚΠΕ 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Κλίμακα γνώσης- 75 (14,4) 
παρέμβαση vs 59,4 (14,4) 

έλεγχος p<0,001 (κέντρο Α) 

 

 
  Πρόθεση ασθενούς 

να συμμετέχει σε 
διαδικασία 
διαλογής 

        Κλίμακα γνώσης- 87,5 (11,3) 
παρέμβαση vs 60,1 (17,4) 

έλεγχος p<0,001 (κέντρο Β) 

 

            Πρόθεση για FOBT- 43  
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παρέμβαση vs 34 έλεγχος 
p=0,029 (κέντρο Α) 

 
           Πρόθεση για κολονοσκόπηση- 

41 παρέμβαση vs 31 έλεγχος 
p=0,049 (κέντρο Α) 

 

5 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μιας 
παρέμβασης στην 

αύξηση του 
ποσοστού 

διαλογής ΚΠΕ σε 
πληθυσμό 
Λατινικής 

καταγωγής 

Ολοκληρωμένος 
έλεγχος ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Μετανάστες 
λατινικής 

καταγωγής 
ασυμπτωμα

τικοί, 50 
ετών και 
πάνω, 
ενεργοί 

ασθενείς 
στις δομές 

ΠΦΥ, χωρίς 
ατομικό ή 

οικογενειακ
ό ιστορικό 
ΚΠΕ και 

πρόσφατη 
συμμετοχή 
σε έλεγχο 

ΚΠΕ 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συμμετοχή- 55% παρέμβαση 
vs 18% έλεγχος, p=0.002, 

Απόλυτη διαφορά 37% (1,7%-
6,5%), (AOR=5,4 [1,6-18,5]) 

3/5 

 

  Σύσταση γιατρού 
για διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Προσκόλληση ασθενούς- 90% 
παρέμβαση vs 43% έλεγχος, 
p=0.007, Απόλυτη διαφορά 

47% (17,3%-76,0%), 
(AOR=21,9 [1,88-255,8]) 

 

 

  Προσκόλληση 
ασθενούς στη 
σύσταση του 

γιατρού για έλεγχο 
ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμέ
νος Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 
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Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν η προσφορά 

FOBT σε 
επιλέξιμους 

ασθενείς κατά την 
περίοδο 

αντιγριπικού 
εμβολιασμού 

συνεισφέρει σε 
υψηλότερα 
ποσοστά 

διαδικασιών 
διαλογής CRC 

Αλλαγή στην 
κατάσταση 

συμμόρφωσης του 
ασθενούς με την 

διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
79 ετών με 
προγραμμα

τισμένο 
ραντεβού 
ετήσιου 

αντιγριπικού 
εμβολιασμο

ύ, χωρίς 
FOBT <1 
χρόνο, 
TC<10 

χρόνια ή 
εντερική 

αιμορραγία 

General 
Model of the 
Determinant

s of 
Behavioral 

Change 

Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Συμμόρφωση (πριν-μετά)- 
54,5% σε 84,3% παρέμβαση vs 

52,9% σε 57,3% έλεγχος 
(p<0.001) 

5/5 

           Απόλυτη 
διαφορά 

Συμμόρφωση (πριν-μετά)- 
54,5% σε 84,3% παρέμβαση 
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(95% CI) p<0.001, (Διαφορά 29,8% 
[23,7%-36%]) 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Συμμόρφωση- (μη 
συμμορφωμένος) OR=11,3 

(5,8-22,0), (συμμορφωμένος) 
OR=5,8 (1,5-22,0) 
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Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας του 
προγράμματος 

παρέμβασης FLU-
FOBT σε 

κοινοτικές κλινικές 
με χαμηλό 

ποσοστό διαλογής 
ΚΠΕ 

Αλλαγή στην 
κατάσταση 

διαλογής ΚΠΕ του 
ασθενούς με FOBT 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ασθενείς 
50-75 ετών, 

μετρίου 
κινδύνου 
ΚΠΕ με 

προγραμμα
τισμένο 

ραντεβού 
αντιγριπικού 
εμβολιασμο

ύ 

General 
Model of the 
Determinant

s of 
Behavioral 

Change 

Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%) Κατάσταση διαλογής με FOBT 
(πριν-μετά)- 21,4% σε 33,8% 

παρέμβαση vs 17,6% σε 21,7% 
έλεγχος (p=0.010) 

5/5 

 

  Αλλαγή στην 
κατάσταση 

διαλογής ΚΠΕ του 
ασθενούς με 

οποιουδήποτε 
είδους διαδικασία 

διαλογής 

       Απόλυτη 
διαφορά (95% 

CI) 

Κατάσταση διαλογής με FOBT 
(πριν-μετά)- 21,4% σε 33,8% 

παρέμβαση p<0.001        
(OR=2,25[1,56-3,24]) 

 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Κατάσταση διαλογής (πριν-
μετά)- 32,3% σε 45,5% 

παρέμβαση vs 31,3% σε 35,6% 
έλεγχος (p=0.018) 

 

 
           Κατάσταση διαλογής (πριν-

μετά)- 32,3% σε 45,5% 
παρέμβαση p<0.001        
(OR=2,22[1,24-3,95]) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αύξηση του 
ποσοστού 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ σε 
κοινοτικές δομές 

Αυτοαναφορά 
ολοκλήρωσης 
ελέγχου ΚΠΕ 

Κοινοτική 
δομή υγείας 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 

εργαζόμενοι στις 
δομές 

κοινότητας 

Άτομα 50 
ετών και 
πάνω, 

ασυμπτωμα
τικά, χωρίς 

ιστορικό 
ΚΠΕ, ΙΦΝΕ 
και χωρίς 
πρόσφατη 
συμμετοχή 

σε 
διαδικασία 
διαλογής § 

Preventive 
Health 
Model 
(PHM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (2/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
γνωστικής 

αντίληψης και 
συμπεριφορά) 

Συνέντευξη 

Ποσοστό (%), 
Μέσος όρος 

(SD) 

Συμμετοχή- 31% παρέμβαση 
vs 2,8% έλεγχος (OR=15,74 

[5,53-44,79]) 

5/5 

 

  Αλλαγή στο 
επίπεδο γνώσης 

(ΚΠΕ και 
διαδικασιών 
διαλογής) 

       Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Γνώση ΚΠΕ και διαδικασιών- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

πριν-μετά για την παρέμβαση 
σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου με (p<0,001) σε όλες 
τις εκβάσεις 
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  Αλλαγή σε 
ψυχοκοινωνικές 

μεταβλητές (αυτό-
αποτελεσματικότητ
α, αποτελεσματική 

απόκριση, 
κοινωνική 

υποστήριξη, 
πρόθεση για 

διαλογή, ανησυχία 
για ΚΠΕ, αντίληψη 

κινδύνου) 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR-95% CI) 

Αυτό-αποτελεσματικότητα, 
Αποτελεσματική απόκριση, 

Κοινωνική υποστήριξη, 
Αντίληψη κινδύνου και 

Πρόθεση ελέγχου- μεγαλύτερη 
θετική αλλαγή πριν-μετά στην 
παρέμβαση σε σχέση με τον 
έλεγχο με (p<0,001) για όλες 

τις εκβάσεις 

 

 

           Ανησυχίες καρκίνου- 
μεγαλύτερη αρνητική αλλαγή 

πριν-μετά στην παρέμβαση σε 
σχέση με τον έλεγχο με 

(p<0,001) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Προσδιορισμός 
του αντίκτυπου 

μίας παρέμβασης 
με συνδυασμό 

μεθόδων 
(ενίσχυση 

απόφασης/καθοδή
γηση ασθενούς) 

στην ολοκλήρωση 
διαλογής ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

6 μηνών 

Πρωτοβάθμια Πλοηγός 
ασθενών 

(εκπαιδευμένοι 
ιατρικοί βοηθοί, 

κοινωνικοί 
λειτουργοί, 

μεταπτυχιακοί 
επαγγελματίες 

δημόσιας 
υγείας), 

ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ, 

επιλέξιμοι 
για έλεγχο § 

και με 
προγραμμα

τισμένο 
ραντεβού 
στις δομές 

υγείας 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 68% 
παρέμβαση vs 27% έλεγχος 
(Διαφορά 40% [29%-51%]) 

3/5 

 
          Προσαρμοσμέ

νη απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότητ

ας ενός 
προγράμματος 

πλοήγησης 
εφαρμοσμένο από 
νοσοκόμες με τη 

συνηθισμένη 
πολιτική ελέγχου 

ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
(στους 3 και 6 

μήνες) 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
70 ετών 

εγγεγραμμέ
νοι στις 

δομές ΠΦΥ, 
χωρίς 

ατομικό και 
οικογενειακ
ό ιστορικό 
ΚΠΕ, με 

ασφάλιση 
και χωρίς 

ολοκληρωμέ
νο έλεγχο 

TC<10 
χρόνια και 
FOBT< 2 

Transtheore
tical Model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

NAI (3/7 
εκβάσεις 

μόνο πριν 
2/7 πριν 
και μετά) 

Ερωτηματολό
γιο Γνώσης, 
Αντίληψης 
οφελών και 
εμποδίων, 

Ερωτηματολό
για (Mini-

Mental State 
Examination, 

Τranstheoretic
al Model 
question, 
Harvard 

Cancer Risk 
Index -HCRI) 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου (στους 3 
μήνες)- 81,8% παρέμβαση vs 

9,1% έλεγχος (p<0,05) 

5/5 
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100 

χρόνια 

 
  Αντίληψη οφέλους 

 
       Μέσος όρος 

(SD) 
Ολοκλήρωση ελέγχου (στους 6 

μήνες)- αυξημένη στην 
παρέμβαση έναντι του ελέγχου 

(p<0,05) 

 

 

  Αντίληψη 
εμποδίων 

       Μέση διαφορά 
(SD) 

Στάδιο προσκόλλησης με 
FOBT στους 3 μήνες (θετική 

μεταβολή κατά 1 στάδιο)- 
85,5% παρέμβαση vs 12,7% 

έλεγχος (p<0,05) 

 

 

  Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

        Στάδιο προσκόλλησης με TC 
στους 3 και 6 μήνες- αυξημένη 
θετική μεταβολή παρέμβασης 

σε σχέση με τον έλεγχο 
(p<0,05) 

 

 
  Συστάσεις ελέγχου 

από τον ιατρό 
        Όφελος στους 3 και 6 μήνες- 

Αυξημένο σκορ οφέλους στην 
παρέμβαση από την έναρξη σε 
σχέση με τον έλεγχο (p<0,01) 

 

 
  Αντιληπτός 

κίνδυνος ΚΠΕ 
        Εμπόδια στους 3 και 6 μήνες- 

Μειωμένο σκορ εμποδίων στην 
παρέμβαση από την έναρξη σε 
σχέση με τον έλεγχο (p<0,05) 
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Πιλοτικό 
πρόγραμμα 

ελέγχου 
ΚΠΕ 

(population-
based) 

H εξέταση του 
αντίκτυπου στη 

διατροφή, το 
αλκοόλ και τη 

σωματική 
δραστηριότητα της 

παροχής 
εξατομικευμένων 
συμβουλών στο 
πλαίσιο ελέγχου 

ΚΠΕ με FS 

Συμπεριφορά 
(κατανάλωση 
φρούτων και 

λαχανικών ανά 
ημέρα, πρόσληψη 

αλκοόλ ανά 
εβδομάδα, ΦΔ ανά 

εβδομάδα) 

Πρωτοβάθμια Νοσοκόμα με 
ειδίκευση στην 
ενδοσκόπηση, 

ερευνητής 

Άτομα 58-
59 ετών 

εγγεγραμμέ
νοι σε δομές 

ΠΦΥ, με 
ολοκληρωμέ

νο έλεγχο 
ΚΠΕ με FS 

χωρίς 
ευρήματα 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο Γνώσης 

και 
Συμπεριφοράς 

Ποσοστό (%)  Πρόσληψη φρούτων/λαχανικών 
(έναρξη έως 6 μήνες μετά)-

Αύξηση 8,7% στην παρέμβαση 
vs Μείωση 5% στον έλεγχο 

(OR 2,28 [1,09-4,76] p=0,029) 

4/5 

 

  Γνώση συστάσεων 
υγείας 

(κατανάλωση 
φρούτων και 

λαχανικών ανά 
ημέρα, πρόσληψη 

αλκοόλ ανά 
εβδομάδα, ΦΔ ανά 

εβδομάδα) 

        Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Γυναίκες Γνώση ορίου 
πρόσληψης αλκοόλ/εβδομάδα 

(έναρξη έως 6 μήνες μετά)-
Αύξηση 6,4% στην παρέμβαση 
vs Μείωση 1,7% στον έλεγχο 

(OR 4,18 [1,40-12,53] p=0,011) 

 

31 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

H εκτίμηση του 
αντίκτυπου μίας 

παρέμβασης 
εκπαιδευτικού 

τύπου που 
παρέχεται σε 

ασθενείς από Κίνα, 
Κορέα και Βιετνάμ 

Αντιληπτή 
συμπεριφορά και 

προθέσεις 
συμμετέχοντα 

Κοινοτική 
οργάνωση 

υγείας 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(CHW), 
ερευνητής, 
ιατρός ΠΦΥ 

Άτομα 50-
75 ετών 

από Κορέα, 
Κίνα και 
Βιετνάμ, 
χωρίς 

ατομικό ή 
οικογενειακ

Theory of 
Planned 
Behavior 
Change 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Theory of 

Planned 
Behavior), 
Συνέντευξη 

Μέσος όρος 
(SD) 

Συμπεριφορά και προθέσεις, 
Πεποιθήσεις ελέγχου και Στάση 

(Κινέζοι) - μεγαλύτερη θετική 
αλλαγή στην παρέμβαση σε 
σχέση με τον έλεγχο με (p= 
0,004), (p= 0,0001) και (p< 

0,0001) αντίστοιχα 

5/5 
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σχετικά με τις 
γνώσεις, τις 
στάσεις, τις 

πεποιθήσεις και 
την πρόθεση για 

διαλογή KΠΕ 

ό ιστορικό 
ΚΠΕ ή 
άλλης 

σοβαρής 
ασθένειας 
και χωρίς 

έλεγχο ΚΠΕ 
<5 χρόνια  

 

  Πεποιθήσεις 
συμπεριφοράς ως 
προς τον έλεγχο 

ΚΠΕ 

        Πεποιθήσεις ελέγχου 
(Βιετναμέζοι) - μεγαλύτερη 

θετική αλλαγή στην παρέμβαση 
σε σχέση με τον έλεγχο με (p= 

0,006) 

 

   Στάση απέναντι 
στη συμπεριφορά 

          

 
  Πεποιθήσεις 

συμπεριφοράς ως 
προς τoν καρκίνο 

          

   Πεποιθήσεις 
ατόμου 

          

 
  Αντιληπτή 

συμπεριφορά 
ιατρού 

          

 
  Πρόθεση 

συμμόρφωσης με 
τις συστάσεις 
ελέγχου ΚΠΕ 

          

42 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αύξηση του 
ποσοστού 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Αμερικάνων 
Βιετναμέζων 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

 

Κοινοτική 
οργάνωση 

υγείας 

Εκπαιδευμένα 
μέλη κοινότητας 

(Lay health 
workers LHW), 

ερευνητές, 
γαστρεντερολόγ

ος 

Βιετναμέζοι 
ή 

Αμερικάνοι 
Βιετναμέζοι 
50-74 ετών,  

χωρίς 
προηγούμεν
ο ιστορικό 
ελέγχου 

ΚΠΕ 

The 
pathways 

framework, 
The 

diffusion of 
innovations 

theory 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (3/4 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου - 56% 
παρέμβαση vs 19% έλεγχος 

p<0,001 (OR 5,45 [3,02-9,82]) 

5/5 

 

  Γνώση (για 
πολύποδες και για 
κατάλληλη ηλικία 

έναρξης 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ) 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Γνώση για πολύποδες- 
παρέμβαση vs έλεγχος 
(Διαφορά 49% p<0,001) 

 

 

  Συμπεριφορά 
(ανησυχία 
ασθενούς 

εμφάνισης ΚΠΕ, 
αν ο ασθενής είχε 
σκεφτεί ποτέ ότι 

μπορεί να 

       Απόλυτη 
διαφορά  
(95% CI) 

Γνώση ηλικίας διαλογής- 
παρέμβαση vs έλεγχος 
(Διαφορά 28% p<0,001) 
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εμφανίσει ΚΠΕ) 

 
  Πεποίθηση ότι ο 

ΚΠΕ μπορεί να 
θεραπευτεί αν 

διαγνωστεί έγκαιρα 

        Ανησυχία εμφάνισης ΚΠΕ- 
παρέμβαση vs έλεγχος 
(Διαφορά -14% p<0,01) 

 

 
           Πεποιθήσεις θεραπείας- 

παρέμβαση vs έλεγχος 
(Διαφορά 8% p<0,01) 

 

49 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

H αξιολόγηση μιας 
παρέμβασης 
εκπαίδευσης 

Κινέζων-
Αμερικανών 

γιατρών 
πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης για 
την αύξηση του 

ποσοστού 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου KΠΕ 
των Κινέζων 

ασθενών τους 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 
στους 12 μήνες 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Κινέζοι 50-
75 ετών με 
επίσκεψη 
στις δομές 
ΠΦΥ < 2 
χρόνια, 
χωρίς 

ιστορικό 
ΚΠΕ και 

επιλέξιμοι 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Social 
cognitive 

theory 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (3/4 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 

ποιότητας 
επικοινωνίας, 
αυτοεξυπηρέτ
ησης),Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%)  Μη στατιστικά σημαντική 4/5 

 
  Γνώσεις ασθενούς 

για τη διαδικασία 
ελέγχου ΚΠΕ 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 
  Αντιληπτή 

ποιότητα 
επικοινωνίας με 

τον ιατρό 

          

   Απόψεις αυτό-
εξυπηρέτησης 

          

51 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αύξηση 
αποδοχής του 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ με 
δοκιμή FIT μέσω 
μίας παρέμβασης 

στοχευμένου 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Επιστροφή 
ολοκληρωμένου 
τεστ FIT εντός 6 

μηνών 

Πρωτοβάθμια 
και Κοινοτικές 
οργανώσεις 

Εκπαιδευμένοι 
ερευνητές 

Άτομα 
εγγεγραμμέ
να σε δομές 
ΠΦΥ 50-75 

ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
εμφάνισης 
ΚΠΕ, χωρίς 
προηγούμεν
ο ιστορικό 
ελέγχου 

ΚΠΕ ή μη 
συμμορφωμ
ένοι με τις 
συστάσεις 
ελέγχου § 

Preventive 
Health 
Model 
(PHM) 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ερωτηματολό
γιο Γνώσης 

και 
Εγγραμματοσ

ύνης  (The 
Rapid 

Estimate of 
Adult 

Literacy–
Revised), 

Eμπιστοσύνης 
(Health Care 

System 
Distrust 
Scale), 

Πεποιθήσεων 
(PHM scale) 

Ποσοστό (%)  Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

   Χρόνος για 
επιστροφή 

       Λόγος 
σχετικών 
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ολοκληρωμένου 
FIT 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

 

  Πεποιθήσεις 
υγείας-PHM (π.χ. 

Ευαισθησία, 
Ανησυχίες, 
Κοινωνική 
επιρροή, 

Θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, Αυτό-
αποτελεσματικότητ

α) 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

   Εγγραμματοσύνη 
υγείας 

          

   Γνώση ΚΠΕ           

   Εμπιστοσύνη στο 
σύστημα υγείας 

          

54 

Πρόγραμμα 
διαλογής 

ΚΠΕ 
(community-

based) 

Nα προσδιοριστεί 
εάν μια 

συστηματική, 
ανεπτυγμένη, 
πολυσύνθετη, 
βασισμένη σε 

θεωρία 
παρέμβαση που 
παρέχεται στην 
κοινότητα, θα 
μπορούσε να 
βελτιώσει τα 

ποσοστά διαλογής 
μεταξύ ευάλωτων 
Ισπανών ατόμων 

Αυτοαναφορά 
ολοκλήρωσης 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου εντός 6 

μηνών  

Κοινότητα Εκπαιδευμένα 
μέλη κοινότητας 
(promotoras), 

ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 

ανασφάλιστ
α, επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ, χωρίς 
ΚΠΕ ή 

εντερική 
αιμορραγία 

Health 
Belief 
Model, 
Social 

Cognitive 
theory 

Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Συνέντευξη 
 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 80,5% 
παρέμβαση vs 17% έλεγχος 
(Προσαρμοσμένος RR (4,88 

[3,77-6,33] p<0,001) 

4/5 

 

          Αδρός/Προσα
ρμοσμένος 

Σχετικός 
κίνδυνος (RR 

95% CI) 

  

59 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση 
τριών 

παρεμβάσεων με 
σκοπό την αύξηση 

συμμετοχής 
Aφροαμερικανών 
πολιτών στον προ 

συμπτωματικό 
έλεγχο KΠΕ 

Αύξηση γνωσιακού 
επιπέδου ΚΠΕ 

 

Κοινοτική 
οργάνωση 

υγείας 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(CHW), 
ερευνητής, μέλη 

κοινότητας 

Αφροαμερικ
ανοί άνω 
των 49 
ετών, 

επιλέξιμοι 
για έλεγχο 
ΚΠΕ § και 

χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

ΝΑΙ (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο γνώσης, 

Ιατρικά 
αρχεία, 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Γνώση (ανά άτομο 
εκπαίδευση)- αύξηση πριν-μετά 

στις 6/7 μεταβλητές, με τις 4 
(p<0,001) και 2 (p<0,018) 

(p<0,008) 

4/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ εντός 
6 μηνών 

       Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 

Γνώση (ομαδική εκπαίδευση)- 
αύξηση πριν-μετά στις 6/7 

μεταβλητές, με τις 4 (p<0,001) 
και 2 (p<0,028) (p<0,0005) 
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61 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν μία δίγλωσση, 

διαπολιτισμική 
παρέμβαση 

εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να 

αυξήσει τον έλεγχο 
ΚΠΕ μεταξύ 

Ασιατών 
Αμερικανών 

Προηγούμενη 
Συμμετοχή σε 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ  

Κοινοτική 
οργάνωση 

υγείας 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health worker), 
ερευνητής, μέλη 

κοινότητας 

Ασιάτες-
Αμερικάνοι 
50-75 ετών, 

χωρίς 
διάγνωση 

ΚΠΕ ή 
άλλης 

σοβαρής 
νόσου, 
κάτοικοι 
περιοχής 

Social 
Cognitive 

Theory, The 
transtheoret
ical model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο Γνώσης, 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Γνώση FOBT, Ηλικίας έναρξης 
ελέγχου, KΠΕ, TC ή FS και 
Πολυπόδων- μεγαλύτερη 

θετική αλλαγή πριν-μετά για 
την παρέμβαση σε σχέση με 

τον έλεγχο με (p=0,0017), 
(p=0,0056) και (p<0,001) για τα 

υπόλοιπα αντίστοιχα 

5/5 

 

  Αυτοαναφορά 
συμμόρφωσης με 
τις συστάσεις για 

έλεγχο ΚΠΕ  

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Γνώση συχνότητας FOBT και 
TC- μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
πριν-μετά για την παρέμβαση 

σε σχέση με τον έλεγχο με 
(p=0,0001) και (p=0,012) 

αντίστοιχα  

 

 

  Γνώση 
(πολυπόδων, 
συχνότητας 
επανάληψης 

ελέγχου ΚΠΕ με 
κάθε διαδικασία, 
FOBT, FS ή TC, 
συνιστώμενης 

ηλικίας έναρξης 
ελέγχου ΚΠΕ) 

        Συμμετοχή με FOBT, TC ή FS, 
Οποιοδήποτε τεστ- μεγαλύτερη 

θετική αλλαγή πριν-μετά για 
την παρέμβαση σε σχέση με 

τον έλεγχο με (p=0,039), 
(p=0,0052) και (p<0,0001) 

αντίστοιχα  

 

 
           Συμμετοχή σε έλεγχο (πριν vs 

μετά) παρέμβασης (OR 1,95 
[1,40-2,72] p<0,001) 

 

 
           Συμμόρφωση με τον έλεγχο 

ΚΠΕ (πριν vs μετά) 
παρέμβασης (OR 1,73 [1,34-

2,21] p<0,001) 

 

62 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
πειραματικής 
παρέμβασης 

ενίσχυσης γνώσης 
ως προς την 

αύξηση της αυτό-
αποτελεσματικότητ

ας και του 
επιπέδου γνώσεων 
στον έλεγχο ΚΠΕ 

Αυτό-
αποτελεσματικότητ

α ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών 

εγγεγραμμέ
νοι σε δομές 

ΠΦΥ, 
επιλέξιμοι 

για έλεγχο § 

Health 
information 

seeking 
theory, 

Behavioral 
psychology, 

and 
communicat
ion theory 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας,  

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 

αυτό-
αποτελεσματικ

ότητας) 

Μέσος όρος 
(SD) 

Επίπεδο γνώσης (μετά) - 
παρέμβαση 4,23 (2,13) vs 

έλεγχος 3,69 (2,14) (Διαφορά 
p<0,001) 

5/5 

 

  Επίπεδο γνώσης 
ελέγχου ΚΠΕ 

 

       Μέση διαφορά 
(SD 95% CI) 

Επίπεδο αυτό-
αποτελεσματικότητας (μετά) - 

παρέμβαση 4,09 (0,71) vs 
έλεγχος 3,84 (0,67) (Διαφορά 

p<0,0001) 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

105 

64 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H αξιολόγηση μιας 
κλινικής 

παρέμβασης με 
στόχο τη βελτίωση 

της συμμετοχής 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου με τεστ 

FOBT εντός 9 
μηνών 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
Εκπαιδευμένα 

μέλη κοινότητας 
(promotoras), 

ερευνητής 

Άτομα 
ισπανικής 
καταγωγής 
50-79 ετών, 

ενεργοί 
ασθενείς 
δομών 

ΠΦΥ, με 
απουσία 

ολοκληρωμέ
νης TC ή FS 
τα τελευταία 

5 χρόνια 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά 
αρχεία, 

Ερωτηματολό
γιο γνώσης 

και πρόθεσης, 
Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση FOBT στους 9 
μήνες - 26% παρέμβαση μέσω 
email vs 2% έλεγχος (p<0,001)  

3/5 

 
  Γνώση FOBT, 

Γνώση TC 
        Ολοκλήρωση FOBT στους 9 

μήνες- 31% παρέμβαση μέσω 
email και προσέγγιση vs 2% 

έλεγχος (p<0,001)  

 

 
  Προηγούμενη 

συμμετοχή σε 
έλεγχο με τεστ 
FOBT, με TC 

          

 
  Πρόθεση ασθενούς 

ολοκληρώσει τεστ 
FOBT 

          

 
  Γνώσεις και 

συμπεριφορές 
σχετικά με τον 
έλεγχο ΚΠΕ 

          

 
  Επιρροές 

περιβάλλοντος ως 
προς τον έλεγχο 

ΚΠΕ 

          

65 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η σύγκριση της 
αποτελεσματικότητ

ας δύο 
παρεμβάσεων ως 
προς την αύξηση 
της συμμετοχής 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ σε 

πληθυσμό 
Κινέζων-

Αμερικανών 

Αλλαγή στην αυτό-
αναφορά 

συμμετοχής 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου KΠΕ 

Κοινοτική 
οργάνωση 

υγείας 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health worker), 

ερευνητής 

Κινέζοι-
Αμερικάνοι 
50-75 ετών, 
χωρίς ΚΠΕ 

Transtheore
tic Model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
Συνέντευξη, 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
πρόθεσης, 

συμπεριφοράς 
διαλογής) 

Ποσοστό (%)  Γνώση ΚΠΕ, Πολυπόδων, 
FOBT, TC ή FS, ελέγχου ΚΠΕ, 

Ηλικία έναρξης ελέγχου, 
Συχνότητα συμμετοχής σε 

FOBT, FS, TC - μεγαλύτερη 
θετική αλλαγή πριν-μετά για 
την παρέμβαση σε σχέση με 

τον έλεγχο με (p=0,001), 
(p=0,0004), (p<0,0001), 
(p<0,001), (p=0,0004), 
(p=0,0004), (p=0,001), 

(p<0,0001) και (p=0,046) 
αντίστοιχα  

5/5 

 

  Αυτοαναφορά 
συμμετοχής σε 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Συμμετοχή με FOBT ή 
Οποιοδήποτε τεστ, 

Συμμόρφωση με τις συστάσεις 
ελέγχου- μεγαλύτερη θετική 
αλλαγή πριν-μετά για την 

παρέμβαση σε σχέση με τον 
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έλεγχο με (p=0,003), 
(p=0,0003) και (p=0,0004) 

αντίστοιχα 

 

  Συμμόρφωση με 
τις συστάσεις 
ελέγχου ΚΠΕ 

        Πρόθεση ελέγχου με FOBT, 
Οποιοδήποτε τεστ- μεγαλύτερη 

θετική αλλαγή πριν-μετά για 
την παρέμβαση σε σχέση με 
τον έλεγχο με (p=0,003) και 

(p=0,004) αντίστοιχα 

 

 

  Γνώση 
(πολυπόδων, 
συχνότητας 
επανάληψης 

ελέγχου ΚΠΕ με 
κάθε διαδικασία, 
FOBT, FS ή TC, 
συνιστώμενης 

ηλικίας έναρξης 
ελέγχου ΚΠΕ) 

        Συμμετοχή σε διαδικασία 
διαλογής-παρέμβαση vs 

έλεγχος (ΑOR 1,94 [1,34-2,79]) 

 

 
  Πρόθεση 

συμμετοχής σε 
έλεγχο 

        Συμμόρφωση με τις συστάσεις 
ελέγχου-παρέμβαση vs 

έλεγχος (ΑOR 2,02 [1,40-2,90]) 

 

67 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Nα εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος της 

υποβοηθούμενης 
λήψης αποφάσεων 

(SDM) στην 
αποδοχή του 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 12 μηνών  

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 

ασυμπτωμα
τικοί, 

επιλέξιμοι 
για έλεγχο 

ΚΠΕ §, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ 

Shared 
decision-
making 

framework 
(SDM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

ΝΑΙ (4/10 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 

πίστης, 
στάσης, 

συμπεριφορά)
, Ηλεκτρονικό 

σύστημα 
καταγραφής 

υγείας 

Ποσοστό (%)  Παραγγελία ελέγχου- αυξημένο 
ποσοστό παρέμβασης 

ενίσχυσης απόφασης vs 
έλεγχος κατά τον 1ο, 3ο, 6ο και 

12ο μήνα με  (p<0,035), 
(p=0,019),  (p=0,002) και 

(p=0,011) αντίστοιχα 

5/5 

 

  Ολοκλήρωση 
προσυμπτωματικο

ύ ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών  

       Προσαρμοσμέ
νος Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Συμμετοχή - αυξημένο 
ποσοστό παρέμβασης 

ενίσχυσης απόφασης vs 
έλεγχος κατά τον 6ο και 12ο 

μήνα με  (p=0,049) και 
(p=0,046) αντίστοιχα 

 

 

  Παραγγελία 
ελέγχου κατά τον 

πρώτο, τρίτο, έκτο 
και δωδέκατο μήνα  

μετά την 
παρέμβαση 

        Ολοκλήρωση ελέγχου στους 12 
μήνες- παρέμβαση ενίσχυσης 
απόφασης vs έλεγχος (AOR 

1,48 [1,04-2,10])  

 

 

  Γνώση, 
πεποιθήσεις, 

στάση και 
συμπεριφορά 

διαλογής 
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71 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 

βασισμένης σε 
πνευματική 

καθοδήγηση και 
εκπαίδευση με 

στόχο την 
βελτίωση των 

αποτελεσμάτων 
του 

προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ 

Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

Κοινότητα-
Εκκλησία 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health advisors), 

ερευνητής, 
ιερέας, 

προσωπικό 
εκκλησίας 

Αφροαμερικ
ανοί 50-74 
ετών, χωρίς 
προηγούμεν
ο ιστορικό 

ΚΠΕ 

Health 
Belief Model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
αντιληπτών 
οφελών και 
εμποδίων) 

Μέσος όρος 
(SD) 

Γνώση ΚΠΕ, Οφέλη ελέγχου, 
Οφέλη TC, Εμπόδια FOBT (μη 

Πνευματική παρέμβαση) - 
αύξηση πριν-μετά στα 3 πρώτα 
με (p<0,01), μείωση πριν-μετά 

στο τελευταίο με (p<0,01) 

5/5 

 

  Αντιληπτά οφέλη 
ελέγχου ΚΠΕ 

        Γνώση ΚΠΕ, Οφέλη ελέγχου, 
Οφέλη TC, Εμπόδια FOBT 
(Πνευματική παρέμβαση) - 

αύξηση πριν-μετά στα 3 πρώτα 
με (p<0,01), μείωση πριν-μετά 

στο τελευταίο με (p<0,05) 

 

 
  Αντιληπτά οφέλη 

ελέγχου ΚΠΕ με 
FOBT, 

κολονοσκόπηση 

          

 
  Αντιληπτά εμπόδια 

ελέγχου ΚΠΕ με 
FOBT, 

κολονοσκόπηση 

          

72 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας δύο 
παρεμβάσεων με 
στόχο την αύξηση 

του 
προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ σε 

Ισπανόφωνο 
πληθυσμό  

Προσκόλληση 
στον 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ εντός 

6 μηνών 

Κοινότητα Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health workers), 

ερευνητής 

Ισπανόφων
οι 50 ετών 
και πάνω, 
επιλέξιμοι 
για έλεγχο 
§, χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ 

Fishbein’s 
Integrated 

Model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (7/8 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο 

(ψυχοκοινωνικ
ών 

μεταβλητών) 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%)   Γνώση ΚΠΕ, Αυτό-
αποτελεσματικότητα, Πρότυπα, 

Πλεονεκτήματα, Αντίληψη 
κινδύνου- αύξηση πριν-μετά 

στις 2 ομάδες παρέμβασης και 
στον έλεγχο με (p<0,001) για 

όλες τις εκβάσεις 

5/5 

 
  Γνώση ελέγχου        Μέσος όρος 

(SD) 
Πρόθεση ελέγχου-αύξηση 
πριν-μετά στις 2 ομάδες 

παρέμβασης και στον έλεγχο 
με (p<0,01) 

 

 
  Αυτό-

αποτελεσματικότητ
α 

          

   Υποκείμενα 
πρότυπα 

          

   Πλεονεκτήματα/μει
ονεκτήματα 

          

   Αντίληψη κινδύνου            
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  Πρόθεση για 

συμμετοχή σε 
έλεγχο 

          

73 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 

βασισμένης στο 
(HBM) και στην 

πνευματική 
καθοδήγηση με 

στόχο την αύξηση 
του ελέγχου ΚΠΕ 

σε 
Αφροαμερικάνους 

Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

Κοινότητα-
Εκκλησία 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health advisors), 

ερευνητής, 
ιερέας, 

προσωπικό 
εκκλησίας 

Αφροαμερικ
ανοί 50-74 
ετών, χωρίς 
προηγούμεν
ο ιστορικό 

ΚΠΕ 

Health 
Belief Model 

(HBM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
αντιληπτών 
οφελών και 
εμποδίων, 

συμπεριφοράς 
διαλογής) 

Μέσος όρος 
(SD) 

Συμμετοχή με FOBT- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

πριν-μετά για την πνευματική 
παρέμβαση σε σχέση με την μη 

πνευματική παρέμβαση με 
(p=0,0257) 

5/5 

 

  
 

Αντιληπτά 
οφέλη/εμπόδια 
ελέγχου ΚΠΕ 

        Γνώση FOBT, Ολοκλήρωση 
FOBT, Γνώση FS, 

Ολοκλήρωση FS, Ολοκλήρωση 
FS < 5 χρόνια, Γνώση TC, 

Ολοκλήρωση TC, Ολοκλήρωση 
TC < 10 χρόνια- αύξηση πριν-

μετά στις 2 ομάδες 
παρέμβασης με (p<0,001), 

(p<0,05), (p<0,001), (p=0,05), 
(p<0,001), (p=0,001), (p=0,01), 

(p<0,01) αντίστοιχα 

 

 

  Αντιληπτά οφέλη 
ελέγχου με FOBT, 
κολονοσκόπηση 

        Οφέλη ελέγχου, Οφέλη FOBT, 
Οφέλη TC, εμπόδια TC- 
αύξηση πριν-μετά στις 2 
ομάδες παρέμβασης με 

(p<0,001), (p<0,05), (p<0,01) 
και μείωση με (p<0,05) 

αντίστοιχα 

 

 
  Αντιληπτά εμπόδια 

ελέγχου με FOBT, 
κολονοσκόπηση 

          

   Αντίληψη κινδύνου           

 
  Προηγούμενη 

συμμετοχή σε 
έλεγχο ΚΠΕ 
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  Προηγούμενη 
συμμετοχή σε 

έλεγχο ΚΠΕ εντός 
του συνιστάμενου 
χρονικού πλαισίου 

          

74 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

H εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 

βασισμένης στην 
αυτοματοποιημένη 

τηλεφωνική 
προσέγγιση με 

στόχο την αύξηση 
του ποσοστού 

συμμετοχής στον 
προσυμπτωματικό 

έλεγχο ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

12 μηνών (με 
οποιοδήποτε τεστ) 

Πρωτοβάθμια Ιατρός, 
ερευνητής 

Ασφαλιζόμε
νοι 50-64 

ετών, χωρίς 
ιστορικό 
ΚΠΕ ή 

πολυπόδων 
<5 χρόνια 
και χωρίς 

ολοκληρωμέ
νο έλεγχο 
ΚΠΕ με 
TC,FS, 
κλύσμα 
βαρίου 

<5χρόνια ή 
με FOBT <1 

χρόνο 

The 
General 

Model of the 
Determinant

s of 
behavioral 

change 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

 

OXI Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

 

Ποσοστό (%)  Κολονοσκόπηση- 21,4% 
παρέμβαση vs 20,3% έλεγχος 
p=0,04 (OR 1,08 [1,00-1,16]) 

4/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 
κολονοσκόπηση 
εντός 12 μηνών 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Χρόνος για κολονοσκόπηση 
στους 12 μήνες- μικρότερος 

μέσος όρος στην παρέμβαση 
vs έλεγχος p=0,03 (HR (1,07 

[1,01-1,14]) 

 

 
  Χρόνος για 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ (με 

οποιοδήποτε τεστ) 

        Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 
  Χρόνος για 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 
κολονοσκόπηση 

       Σχετικός 
στιγμιαίος 

κίνδυνος (HR 
95% CI) 

  

83 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης με 

βάση την 
κοινότητα στην 

αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ σε 

Φιλιππίνους 

Αυτοαναφορά 
ολοκληρωμένου 

ελέγχου ΚΠΕ εντός 
6 μηνών 

Κοινοτική 
οργάνωση-
Εκκλησία 

Φιλιππίνος 
Εκπαιδευμένος 
επαγγελματίας 

υγείας (συνήθως 
νοσοκόμα), 
ερευνητής 

Φιλιππίνοι 
Αμερικάνοι 
50-70 ετών, 

χωρίς 
ιστορικό 
ΚΠΕ και 

επιλέξιμοι 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Health 
Behavior 

Framework 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (4/5 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη, 

Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 30% 
παρέμβαση με FOBT vs 9% 
έλεγχος  (OR 4,9 [2,4-9,9] 

p<0,001) 

5/5 
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Αμερικάνους 

 
  Ιστορικό ελέγχου        Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 25% 
παρέμβαση χωρίς FOBT vs 9% 

έλεγχος  (OR 3,7 [1,8-7,5] 
p<0,001) 

 

   Συστάσεις ελέγχου 
ιατρού 

          

 
  Γνώση ελέγχου και 

παραγόντων 
κινδύνου ΚΠΕ 

          

   Στάσεις ως προς 
τον έλεγχο ΚΠΕ 

          

85 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Nα προσδιοριστεί, 
για άτομα μέτριου 
κινδύνου, εάν μια 

παρέμβαση με 
εξατομικευμένη 
γονιδιακή και 

περιβαλλοντική 
αξιολόγηση 

εμφάνισης ΚΠΕ 
μπορεί να 

βελτιώσει την 
προσήλωση στον 

έλεγχο ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

6 μηνών 

Πρωτοβάθμια Εκπαιδευμένη 
νοσοκόμα, 
σύμβουλος 
γενετικής 

Άτομα 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ, 50-79 

ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Τηλεφωνική 
Συνέντευξη, 

Ερωτηματολό
γιο (Γνώσης, 
Multidimensio
nal Inventory 

of Cancer 
Risk 

Assessment-
MICRA) 

Ποσοστό (%)  Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

 

  Γνώση (ελέγχου 
ΚΠΕ, Γενετικής 

προδιάθεσης και 
την επιρροή της 

Διατροφής) 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

86 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μιας 
παρέμβασης από 
εκπαιδευμένους 

συμβούλους υγείας 
(LHE) με στόχο την 

αύξηση ελέγχου 
ΚΠΕ μεταξύ 
Φιλιππίνων 
Αμερικάνων 

Συμπεριφορά 
ελέγχου στους 6 

μήνες (συμμετοχή 
σε έλεγχο, 

συμμετοχή με 
FOBT, με TC/FS, 
συμμόρφωση με 

τις συστάσεις 
ελέγχου με 

οποιοδήποτε τεστ, 
με FOBT, με 

TC/FS) 

Κοινότητα Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
Health 

Educators), 
νοσοκόμα 

Φιλιππίνοι 
50-75 ετών, 

χωρίς 
ιστορικό 
ΚΠΕ ή 
άλλης 

σοβαρής 
νόσου 

Social 
cognitive 
theory, 

Transtheore
tical model 
of change 

(ΤΤΜ), 
Social 

Support 
Theory 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Συνέντευξη Ποσοστό (%)  Επαγρύπνηση για FOBT, FS, 
TC- μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
πριν-μετά στην παρέμβαση σε 

σχέση με τον έλεγχο με 
(p=0,024), (p=0,0014) και 

(p=0,0086) αντίστοιχα 

5/5 

 

  Επαγρύπνηση για 
έλεγχο ΚΠΕ (αν 
είχε ακούσει για 
ΚΠΕ, FOBT, FS, 

TC) 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Γνώση πολυπόδων, ηλικίας 
ελέγχου, συχνότητας με FS, με 
TC- μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
πριν-μετά στην παρέμβαση σε 

σχέση με τον έλεγχο με 
(p=0,049),(p=0,0041), 

(p=0,0033) και (p<0,001) 
αντίστοιχα 
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  Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ (γνώση 
πολυπόδων, 

ηλικίας έναρξης 
ελέγχου, 

συχνότητας 
ελέγχου με FOBT, 

FS, TC) 

       Απόλυτη 
διαφορά  
(95% CI) 

Συμμετοχή σε έλεγχο ΚΠΕ, με 
τεστ FOBT, με ΤC ή FS, 

συμμόρφωση με TC ή FS και 
γνώση συχνότητας FOBT 

(παρέμβαση)- αύξηση πριν-
μετά με (p=0,0003), 

(p=0,0021), (p=0,0008), 
(p=0,015) και (p<0,0001) 

αντίστοιχα 

 

 
           Συμμετοχή σε έλεγχο ΚΠΕ- 

παρέμβαση vs έλεγχος OR 
1,91 (1,04-3,52) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μιας 
παρέμβασης 

βασισμένης στην 
συνδρομή 
ενίσχυσης 

απόφασης (SDM) 
σε δομές 

πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης 

Γνώση 
 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ, χωρίς 
προηγούμεν

η 
ολοκληρωμέ

νη 
διαδικασία 
διαλογής 
εκτός από 

FOBT 

Ottawa 
Decision 
Support 

Framework 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/5 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Decision-

Making 
Process scale, 

Knowledge 
scale), 

Συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Γνώση (παρέμβαση DA plus 
και DA) - αύξηση πριν-μετά με 

(p<0,001) και για τις δύο  

5/5 

 
  Προτιμήσεις        Μέσος όρος 

(SD) 
Γνώση μετά- 10,7 παρέμβαση 

(DA plus) vs 8,6 έλεγχος 
(p<0,001)  

 

 
  Ικανοποίηση με τη 

διαδικασία λήψης 
απόφασης  

        Γνώση μετά- 10,9 παρέμβαση 
(DA) vs 8,6 έλεγχος (p<0,001)  

 

 
  Πρόθεση για 

έλεγχο  
        Ικανοποίηση 50,5 παρέμβαση 

(DA plus) vs 46,7 έλεγχος 
(p<0,001)  

 

 

  Αρμονία 
προτίμησης 

ασθενούς με την 
διαδικασία ελέγχου 
που ακολουθήθηκε 

        Ικανοποίηση 50,7 παρέμβαση 
(DA) vs 46,7 έλεγχος (p<0,001)  

 

 
           Παραγγελίες τεστ- 75% 

παρέμβαση (DA plus+DA) vs 
έλεγχος 68% (p<0,05) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση μιας 
παρέμβασης 

εφαρμοσμένης 
από δίκτυο ιατρών 

με εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, 

ταχυδρόμηση 
ενημερωτικών 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 
FOBT τον 1ο και 

2ο χρόνο 
παρέμβασης 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Κινέζοι-
Αμερικάνοι 
50-75 ετών, 
επιλέξιμοι 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Health 
Behavior 

Framework 

Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση FOBT - 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
πριν-μετά 1 χρόνο για την 

πρώιμη παρέμβαση σε σχέση 
με την καθυστερημένη 

παρέμβαση (έλεγχος) με 
(p<0,0001) ƈ 

5/5 
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φυλλαδίων και τεστ 
FOBT με στόχο 

την αύξηση 
ελέγχου ΚΠΕ 
μεταξύ των 

Κινέζων 
Αμερικανών 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 
FS/TC τον 1ο και 

2ο χρόνο 
παρέμβασης 

       Απόλυτη 
διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση FOBT - 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
πριν-μετά 2 χρόνια για την 

καθυστερημένη παρέμβαση σε 
σχέση με την πρώιμη 

παρέμβαση (έλεγχος) με 
(p<0,0001) ƈ 

 

 

           Ολοκλήρωση FS/TC  - 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 

πριν-μετά 1+2 χρόνια για την 
πρώιμη παρέμβαση σε σχέση 

με την καθυστερημένη 
παρέμβαση (έλεγχος) με 

(p=0,034) ƈ  

 

97 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η περιγραφή 
ευρημάτων από 

μία μελέτη 
σχεδιασμένη να 

αυξήσει τον έλεγχο 
ΚΠΕ μέσω μίας 
οργανωμένης 

παρέμβασης σε 
δομές ΠΦΥ 

Σύσταση ιατρού 
για έλεγχο ΚΠΕ 
(FOBT, TC, FS, 
κλύσμα βαρίου) 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 50 

ετών, χωρίς 
ιστορικό 
ΚΠΕ ή 

ΙΦΝΕ και με 
επίσκεψη 
στις δομές 
ΠΦΥ τους 

τελευταίους 
2 μήνες (μη 

οξύ 
περιστατικό) 

- Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%)  
Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 

Μη στατιστικά σημαντική  3/5 

   Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

98 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να προσδιοριστεί 
εάν η παροχή 
εκπαιδευτικού 

φυλλαδίου και η 
υπενθύμιση μέσω 

αλληλογραφίας 
αυξάνει την 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

FOBT 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 
FOBT εντός 6 

μηνών 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

 Άτομα άνω 
των 49 
ετών, 

ασυμπτωμα
τικά και 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου με 
FOBT- 64,6% παρέμβαση vs 
48,4% έλεγχος p<0,001 (ΑOR 

2,02 [1,48-2,74]) 

3/5 

 

          Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 
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99 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση μιας 
παρέμβασης 
πλοήγησης 

ασθενών ως προς 
την αύξηση του 

ελέγχου ΚΠΕ ενός 
εθνικά 

διαφοροποιημένου 
πληθυσμού 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

12 μηνών  

Πρωτοβάθμια Πλοηγός 
ασθενών 

(νοσοκόμα, 
εκπαιδευμένος 

σύμβουλος 
υγείας), ιατρός 

ΠΦΥ, 
γαστρεντερολόγ

ος 

Άτομα 52-
74 ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 
ΚΠΕ §, με 
τα Αγγλικά, 
Πορτογαλικ
ά, Ισπανικά, 

Haitian 
Creole ως 

μητρική 
γλώσσα και 
με επίσκεψη 
<2 ετών στις 
δομές ΠΦΥ 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 33,6% 
παρέμβαση vs 20% έλεγχος 

(p<0,001) 

3/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ με 
κολονοσκόπηση 
εντός 12 μηνών  

        Ολοκλήρωση ελέγχου με 
κολονοσκόπηση 26,4% 

παρέμβαση vs 13% έλεγχος 
(p<0,001) 

 

   Ανίχνευση 
αδενώματος  

          

   Ανίχνευση ΚΠΕ           

100 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής 
ΚΠΕ 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 
εκπαίδευσης 

γενικών ιατρών 
στην αύξηση της 
προσφοράς και 

του ελέγχου ΚΠΕ 
μεταξύ ασθενών 

των 
συμμετεχόντων 

ιατρών 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ ανά 

γενικό ιατρό με 
gFOBT εντός 7 

μηνών  

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
74 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 36,7 
(±20,3) παρέμβαση vs 24,5 

(±10,1) έλεγχος (p=0,03) 

3/5 

 

  Συμμετοχή 
ασθενών σε 

ποσοστό 65% ανά 
γενικό ιατρό εντός 

7 μηνών  

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 

  Συμμετοχή 
ασθενών σε 

ποσοστό 45% ανά 
γενικό ιατρό εντός 

7 μηνών  

          

 

  Πλήθος gFOBT 
που έχουν 

παραδοθεί από 
κάθε γενικό ιατρό 

εντός 7 μηνών   

          

   Πλήθος gFOBT           
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που 
ολοκληρώθηκαν 

ανα γενικό ιατρό 7 
μηνών   

 

  Απόκλιση μεταξύ 
gFOBT που 

παραδόθηκαν και 
των τεστ που 

ολοκληρώθηκαν 
ανά γενικό ιατρό 
εντός 7 μηνών 

          

101 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας ενός 
διαδραστικού 

προγράμματος 
υπολογιστών 

(IMCP), 
προσαρμοσμένο 

σε μοντέλα 
κοινωνικοψυχολογι
κών παραγόντων 
για την υγεία, στην 

προώθηση του 
ελέγχου ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

12 μηνών  

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Expanded 
health belief 

model 
(EHBM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (7/11 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά 
αρχεία, 

Συνέντευξη, 
Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 

αυτό-
αποτελεσματικ

ότητας, 
εμποδίων) 

Ποσοστό (%)  Προτίμηση συγκεκριμένης 
διαδικασίας διαλογής (μετά) - 
83,2% παρέμβαση vs 76,3% 

έλεγχος (p<0,01) 

5/5 

 

  Κοινωνικό-
ψυχολογικοί 
παράγοντες 

(Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ, Προτίμηση 
συγκεκριμένης 

διαδικασίας 
ελέγχου, Αυτό-

αποτελεσματικότητ
α, Κίνδυνοι, 
Αμηχανία, 

Εμπόδια, Επιλογές 
διαδικασιών)  

       Μέσος όρος 
(SD) 

Γνώση ελέγχου (μετά) - 2,2 
(0,8) παρέμβαση vs 1,9 (0,8) 

έλεγχος (p<0,001) 

 

 
  Στάδιο ετοιμότητας        Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Κίνδυνοι/Αμηχανία (πριν και 
μετά)- αυξημένος μέσος όρος 
παρέμβασης vs έλεγχος με 

(p<0,001) και για τις 2 στιγμές 

 

 

  Συμμετοχή σε 
έλεγχο με FOBT ή 
κολονοσκόπηση 

        Αυτό-αποτελεσματικότητα 
(πριν και μετά)- αυξημένος 
μέσος όρος παρέμβασης vs 

έλεγχος με (p<0,001) και 
(p<0,01) αντίστοιχα 

 

   Συζήτηση ελέγχου 
ΚΠΕ με τον ιατρό 

        Γνώση, Αυτό-
αποτελεσματικότητα, 
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Ετοιμότητα, Προτίμηση 
διαδικασίας διαλογής, 

Συζήτηση με τον ιατρό, 
Σύσταση από τον ιατρό - 

αυξημένη επίδραση 
παρέμβασης vs έλεγχος με  

(p<0,001), (p<0,01), (p<0,05), 
(p<0,01), (p<0,01) και (p<0,05) 

αντίστοιχα 

 
  Σύσταση για 

έλεγχο ΚΠΕ από 
τον ιατρό 
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Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής 
ΚΠΕ 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης στην 
αύξηση ελέγχου 
ΚΠΕ μέσω της 
παροχής τεστ 

FOBT, 
ενημερωτικού 
φυλλαδίου και 
σύστασης από 

γενικό ιατρό 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Γενικός ιατρός, 
ερευνητής 

Άτομα 50-
74 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ και 
χωρίς 

πρόσφατη 
ολοκληρωμέ

νη 
διαδικασία 

διαλογής με 
FOBT<2 
χρόνια ή 

TC<5 
χρόνια 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 39% 
παρέμβαση vs 6% έλεγχος (OR 

10,24 [2,9-36,6] p=0,0006) 

4/5 

   Γνώση συστάσεων 
ελέγχου ΚΠΕ 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αύξηση της 
γνώσης, η μείωση 
της μοιρολατρίας 
και η αύξηση του 

ελέγχου ΚΠΕ μέσω 
παρέμβασης με TC 

μεταξύ 
Αφροαμερικανών 

στη Βόρεια 
Καρολίνα 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

TC εντός 3 μηνών  

Κοινοτική 
οργάνωση-
Εκκλησία 

Νοσοκόμα, 
ιατρός, 

γαστρεντερολόγ
ος, κοινωνικός 

λειτουργός, 
ερευνητής 

Αφροαμερικ
ανοί άνω 
των 50 

ετών, χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ 

 Powe 
Fatalism 
Model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (2/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο 

(Knowledge of 
Colorectal 
Cancer, 
Cancer 
Fatalism 

Scale), Iατρικά 
αρχεία 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 25,5% 
παρέμβαση vs 4,4% έλεγχος 

p=0,001 (AOR 7,52 [1,79-
31,51] p=0,006) 

5/5 

 

  Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Γνώση (πριν-μετά)-  αύξηση 
στην παρέμβαση από 7,49 

(2,28) σε 9,38 (2,23) p<0,001 

 

   Μοιρολατρική 
συμπεριφορά ως 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Μοιρολατρία (πριν-μετά)-  
μείωση στην παρέμβαση από 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

116 

προς τον ΚΠΕ 4,61 (3,35) σε 3,89 (3,39) 
p<0,001 

105 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας δύο 
παρεμβάσεων 
στην αύξηση 

συζητήσεων για 
έλεγχο ΚΠΕ μέσω 

εκπαίδευσης 
ιατρού μόνο ή 

ιατρού και ασθενή 
σε σύγκριση με τη 
συνήθη φροντίδα 

Συζήτηση για 
έλεγχο ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Οικογενειακός 
ιατρός, 

ειδικευόμενος 
ιατρός, 

ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, με 
προγραμμα

τισμένο 
ραντεβού 
στις δομές 
ΠΦΥ (μη 

οξύ 
περιστατικό)

, χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ, 
πολυπόδων
, ΙΦΝΕ και 
επιλέξιμα 

για έλεγχο § 

-  Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (3/7 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Συνέντευξη Ποσοστό (%) Συζήτηση για έλεγχο- 61,1% 
παρέμβαση (patient-physician) 

vs 34% έλεγχος (p=0,03) 

4/5 

 

  Συζήτηση για 
έλεγχο ΚΠΕ με 
τεστ δοκιμής 
κοπράνων 

        Συζήτηση για έλεγχο με πάνω 
από 1 επιλογή 5,1% 
παρέμβαση (και οι 2 

παρεμβάσεις) vs 2% έλεγχος 
(p=0,036) 

 

 
  Συζήτηση για 

έλεγχο ΚΠΕ με 
κολονοσκόπηση 

        Συζήτηση για έλεγχο- 44,6% 
παρέμβαση (και οι 2 

παρεμβάσεις) vs 22,9% 
έλεγχος (p=0,03) 

 

 

  Συζήτηση για 
έλεγχο ΚΠΕ με 

πάνω από 1 
επιλογή 

(κολονοσκόπηση, 
τεστ δοκιμής 
κοπράνων) 

          

 
  Γνώση, Στάση, 

Αυτό-
αποτελεσματικότητ

α διαλογής ΚΠΕ 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης στην 

αύξηση του 
ελέγχου KΠΕ εντός 

15 μηνών, σε 
πληθυσμό που το 

κόστος ήταν 
εμπόδιο για την 
ολοκλήρωση της 

TC 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου KΠΕ με 

TC εντός 15 μηνών  

Πρωτοβάθμια-
Κέντρο 

καταγραφής 
καρκίνου 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
σύμβουλος 
γενετικής 

Συγγενείς 
ασθενών με 
ΚΠΕ, 30-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό 
ολοκληρωμέ
νου ελέγχου 

ΚΠΕ<5 
χρόνια, 
ΚΠΕ ή 

καρκίνου 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
εμποδίων, 
γνωστικής 

λειτουργίας), 
Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 42,7% 
παρέμβαση vs 24,1% έλεγχος 
(OR 2,37 [1,59-3,52] p<0,001) 

4/5 

   Γνώση ελέγχου        Λόγος Εμπόδια για έλεγχο-  
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ΚΠΕ σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 38,2% 
παρέμβαση vs 23,7% έλεγχος 

(OR 1,99 [1,12-3,52] p=0,0189) 

 
  Γνωστική 

λειτουργία 
        Χωρίς εμπόδια για έλεγχο- 

Ολοκλήρωση ελέγχου 51,5% 
παρέμβαση vs 24,7% έλεγχος 

(OR 3,66 [1,85-7,24] p=0,0002) 

 

 

  Εμπόδια 
ολοκλήρωσης 

ελέγχου 
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Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 
πλοήγησης 

ασθενών στην 
αύξηση ελέγχου 

ΚΠΕ με 
κολονοσκόπηση 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

TC εντός 6 μηνών 

Πρωτοβάθμια Γενικός ιατρός, 
οικογενειακός 

ιατρός, πλοηγός 
ασθενών, 

γαστρεντερολόγ
ος, ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών με 

χαμηλό 
οικονομικό 
επίπεδο, 
σύσταση 
ιατρού για 

έλεγχο 
ΚΠΕ, χωρίς 

ιστορικό 
ΚΠΕ ή 

πολυπόδων 

Health 
belief 

model, 
Theory of 
reasoned 

action, 
Social 

learning 
theories 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (9/11 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Ερωτηματολό
γιο 

(Behavioral 
Risk Factor 
Surveillance 
Survey, the 

Health 
Information 

National 
Trends 
Survey) 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 61,1% 
παρέμβαση vs 53,2% έλεγχος 
p=0,021 (ΑOR 1,51 [1,12-2,03] 

p=0,007) 

5/5 

 

  Κατάλληλη 
προετοιμασία 

εντέρου για την TC 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 

  Συμμετοχή σε 
έλεγχο, Πρόθεση, 
Συζήτηση ελέγχου 

με τον ιατρό, 
Γνώση, Στάση, 

Αυτό-
αποτελεσματικότητ

α, Κοινωνική 
υποστήριξη, 

Εμπόδια ελέγχου, 
Ψυχολογική 
επιβάρυνση 
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Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής 
ΚΠΕ 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ
ας διαφορετικών 
παρεμβάσεων 

(παράδοσης τεστ 
FOBT στο σπίτι με 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

FOBT και 
επιστροφή των 

τεστ εντός 3 μηνών  

Πρωτοβάθμια Επαγγελματίες 
δομών ελέγχου, 

ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 50 
ετών, 

επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ §, 

Precaution 
adoption 
process 
model 

(PAPM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Ερωτηματολό
γιο Γνώσης, 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου 24,5% 
παρέμβαση (άτομο + 
οικογένεια) vs 10,7% 

παρέμβαση (όχι εκπαίδευση) 
p=0,02 (ΑΟR 2,59 [1,08-6,23] 

p=0,033) 

5/5 
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ατομική 
εκπαίδευση και με 

ή χωρίς 
οικογενειακή 

εκπαίδευση) στην 
αύξηση 

συμμετοχής 
προσυμπτωματικο
ύ ελέγχου ΚΠΕ με 

FOBT  

χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ, 
οικογενειακ
ό ιστορικό 

και 
επέμβαση ή 

θεραπεία 
για νόσημα 

εντέρου 

 

  Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 25,3% 
παρέμβαση (άτομο) vs 10,7% 
παρέμβαση (όχι εκπαίδευση) 
p=0,02 (AOR 2,68 [1,10-6,56] 

p=0,031) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 

παρέμβαση (άτομο + 
οικογένεια) vs έλεγχος (AOR 15 

[3,40-66,20] p<0,001) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 

παρέμβαση (άτομο) vs έλεγχος 
(AOR 15,52 [3,50-68,82] 

p<0,001) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 

παρέμβαση (όχι εκπαίδευση) 
vs έλεγχος (AOR 5,79 [1,18-

28,33] p=0,03) 
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Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
εξατομικευμένης 

παρέμβασης στην 
προώθηση του 
ελέγχου ΚΠΕ 
παρεχόμενης 

μέσω υπολογιστή 
μεταξύ 

Αφροαμερικανών  

Γνώση ΚΠΕ Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Αφροαμερικ
άνοι 51-80 

ετών, 
επιλέξιμοι 
για έλεγχο 

ΚΠΕ 
§,χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ 

Health 
Belief Model 

(HBM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
πεποιθήσεων 

υγείας) 

Ποσοστό (%) Αντιληπτός κίνδυνος (πριν-
μετά)- αύξηση στην 

παρέμβαση με p=0,045 

5/5 

 

  Πεποιθήσεις υγείας 
(αντιληπτός 

κίνδυνος ΚΠΕ, 
Οφέλη, Εμπόδια 

και Αυτό-
αποτελεσματικότητ
α σε έλεγχο με TC 

ή FOBT) 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Εμπόδια FOBT (πριν-μετά)- 
μείωση στην παρέμβαση με 

p=0,034 

 

 
          Μέσος όρος 

(SD) 
Οφέλη TC, Γνώση (πριν-μετά)- 

αύξηση στην παρέμβαση με 
p<0,001 

 

           Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Γνώση - υψηλότερα ποσοστά 
σωστών απαντήσεων στην 
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παρέμβαση (11 
υποκατηγορίες) vs έλεγχος 

p=0,02 

114 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης στην 

αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ  που 

περιλαμβάνει 
ταχυδρομική 

επιστολή 
υπογεγραμμένη 

από τον 
προσωπικό ιατρό, 

πρόσκληση για 
βοήθεια στη λήψη 
αποφάσεων και 
οδηγίες ελέγχου 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 

εγγεγραμμέ
να στις 

δομές ΠΦΥ 
τα τελευταία 

2 χρόνια, 
επιλέξιμα 

για έλεγχο § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%)  Ολοκλήρωση ελέγχου- 13,1% 
παρέμβαση 1 vs 4,1% έλεγχος 

(Διαφορά 9% [3,1-14,9]) 

3/5 

 
  Κόστος ανά 

ασθενή 
       Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

Κόστος 30$ ανά ασθενή που 
εξετάστηκε 

 

 
  Αυτό-αναφερόμενη 

βοήθεια στη λήψη 
αποφάσεων  

          

   Πρόθεση για 
έλεγχο 

          

 
  Προτιμήσεις 

διαδικασιών 
ελέγχου 

          

   Γνώση           
   Ικανοποίηση           

116 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 

ελέγχου KΠΕ που 
απευθύνεται σε 

τρία επίπεδα 
(κλινική, πάροχος, 

ασθενής) σε 
περιβάλλον 

πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης 

Συμπεριφορά 
(ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ με 
FOBT, TC, FS) 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 

κοινότητας (Lay 
health advisor), 

ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 49 
ετών, 

μετρίου 
κινδύνου 

ΚΠΕ, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 
ΚΠΕ §, με 

τουλάχιστον 
2 

επισκέψεις 
στις δομές 
ΠΦΥ <2 
χρόνια 

Health 
Belief Model 

(HBM), 
Transtheore
tical Model, 

Chronic 
Care Model 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά 
αρχεία, 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
πεποιθήσεων 

υγείας), 
Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%)  Μη στατιστικά σημαντική 4/5 

 
  Γνώση ελέγχου 

ασθενούς 
       Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
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(OR 95% CI) 

   Πεποιθήσεις 
ελέγχου 

          

   Πρόθεση           

   Αξιολόγηση 
διαδικασιών 

          

   Ενέργειες πάροχου 
υγείας 

          

 

  Γνώση ελέγχου 
από τον πάροχο 

υγείας 

          

118 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 
πλοήγησης 

ασθενών στην 
ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ σε 
ένα πολυεθνικό 

πληθυσμό χωρίς 
επαρκή φροντίδα 

Προγραμματισμός 
κλινικού ραντεβού 

Πρωτοβάθμια Πλοηγός 
ασθενή, 

ερευνητής 

Άτομα άνω 
των 50 

ετών, χωρίς 
ιστορικό 
ελέγχου 

ΚΠΕ 

Transtheore
tical Model 
of Change, 

Health 
belief Model 

(HBM) 

Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη, 

Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%)  Προγραμματισμός ραντεβού- 
37,9% παρέμβαση vs 19,4% 
έλεγχος p<0,001 (AOR 2,90 

[1,65-5,00] p<0,001)  

5/5 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

12 μηνών 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 26,5% 
παρέμβαση vs 10,4% έλεγχος 
p<0,001 (AOR 3,84 [1,81-6,92] 

p<0,05) 

 

119 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H εκτίμηση της 
σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητ
ας παρεμβάσεων 

με στόχο την 
αύξηση του 

ελέγχου ΚΠΕ 
μεταξύ 

ανασφάλιστων, 
χαμηλού 

εισοδήματος 
Ισπανόφωνων στο 
Ελ Πάσο του Τέξας 

Προσκόλληση στο 
έλεγχο ΚΠΕ 

Κοινότητα Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(promotoras/com
munity health 

workers), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

§, μη 
ασφαλισμέν
οι και χωρίς 

εντερική 
αιμορραγία 
<3 μήνες 

Health 
belief 

model, 
Social 

cognitive 
theory 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/3 
εκβάσεις 

μόνο 
πριν) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Ερωτηματολό
γιο 

Γνώσης/Πεποι
θήσεων υγείας 

Ποσοστό (%) Προσκόλληση στον έλεγχο 
(παρέμβαση ομαδική μόνο 

βίντεο)- στατιστικά σημαντική 
αύξηση κατά 70% vs έλεγχος 

5/5 

 

  Κόστος-
αποτελεσματικότητ

α 

       Λόγος 
κόστους-

αποτελεσματικ
ότητας 

(Incremental 
cost-

effectiveness 
ratio ($) [95% 

Παρέμβαση (ομαδική μόνο 
βίντεο)- Κόστος 68$ ανά άτομο 
με ICER 103,52 (91,18-128,77) 
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CI] 

   Γνώση/Πεποιθήσει
ς υγείας 

          

120 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
επίδρασης μιας 

βοήθειας επιλογής 
(DA) στην 

συζήτηση ελέγχου 
ΚΠΕ και στην 

λήψη αποφάσεων 
σε δομές ΠΦΥ 

Γνώση ελέγχου 
ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Informed/Sh
ared 

decision-
making 

framework 
(SDM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (2/5 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 
πρόθεσης) 

Ποσοστό (%)  Γνώση, Πρόθεση (πριν και 
μετά)-μεγαλύτερη θετική 

αλλαγή στην παρέμβαση σε 
σχέση με τον έλεγχο με 
(p<0,001) και (p<0,05) 

αντίστοιχα 

5/5 

 
  Συζήτηση για 

έλεγχο  
       Απόλυτη 

διαφορά 
 (95% CI) 

Συζήτηση για έλεγχο- 71% 
παρέμβαση vs 45% έλεγχος 
(Διαφορά 26,1% [14,3-38] 

p<0,001) 

 

 
  Πρόθεση 

συμμετοχής σε 
έλεγχο 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Προτίμηση- 93,1% παρέμβαση 
vs 68% έλεγχος (Απόλυτη 
διαφορά 26,5% [17,2-35,8] 

p<0,001) 

 

 
  Προτίμηση 

διαδικασίας 
ελέγχου 

       Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Προγραμματισμός- 56,5% 
παρέμβαση vs 32,1% έλεγχος 

(Απόλυτη διαφορά 25,8% 
[14,4-37,2] p<0,001) 

 

 
  Προγραμματισμός 

διαδικασίας 
ελέγχου 

          

121 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μίας 
εκπαιδευτικής 

παρέμβασης στις 
προτιμήσεις του 

ασθενούς για 
διαλογή ΚΠΕ 

Προτίμηση 
διαδικασίας 

ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβάθμια Ερευνητές, μέλη 
κοινότητας 

Άτομα 50-
75 ετών, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%)  Προτίμηση διαδικασίας- 78,6% 
παρέμβαση vs 67,7% έλεγχος 
(p<0,001) (Διαφορά ΑΟR 9,5% 
αυξημένη πιθανότητα [5,3-13,6] 

p<0,001) 

4/5 

 

  Γνώση 
διαδικασιών 

ελέγχου 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

  

 
  Γνώση 

παρενεργειών και 
αμηχανίας κατά 

τον έλεγχο 

          

127 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μιας 
παρέμβασης 

εκπαίδευσης στο 
επίπεδο των 

γνώσεων ελέγχου 
ΚΠΕ, στις 

Γνώση Πρωτοβάθμια Νοσοκόμα, 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ 

 Health 
belief model 

(HBM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Kelly and 

Green’s 
Colorectal 

Cancer 
Knowledge, 
the Intent to 

Undergo CRC 

Ποσοστό (%) Γνώση, Αντιληπτή Ευαισθησία, 
Αντιληπτή Σημαντικότητα (πριν 

και μετά)- μεγαλύτερη θετική 
αλλαγή στην παρέμβαση σε 

σχέση με τον έλεγχο με 
(p<0,01) για τα πρώτα 2 και 

(p<0,05) για το τελευταίο 

5/5 
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αντιλήψεις για την 
υγεία και στις 

πρακτικές ελέγχου 
σε πληθυσμό της 

Ιορδανίας 

Screening 
with 

Colonoscopy 
or 

Sigmoidoscop
y item scale, 
Perceptions, 

and Screening 
Survey, 

Champion’s 
Health Belief 
Model Scale -

CHBMS) 

 
  Αντιλήψεις ελέγχου        Μέσος όρος 

(SD) 
Εμπόδια (πριν και μετά)- 

μεγαλύτερη αρνητική αλλαγή 
στην παρέμβαση σε σχέση με 

τον έλεγχο με (p<0,01) 

 

 
  Συμπεριφορά 

διαλογής 
       Απόλυτη 

διαφορά 
(95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου με 
FOBT- 35,7% παρέμβαση vs 

8,1% έλεγχος (Απόλυτη 
διαφορά p<0,001) 

 

 
           Πρόθεση για έλεγχο- 52,5% 

παρέμβαση vs 23,5% έλεγχος 
(Απόλυτη διαφορά p<0,01) 

 

128 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας δύο 
παρεμβάσεων σε 
σύγκριση με τη 

συνήθη φροντίδα 
στο επίπεδο των 
γνώσεων ελέγχου 
ΚΠΕ, αντίληψης 

κινδύνου, 
πρόθεσης για 

έλεγχο και 
ψυχοκοινωνικής 

λειτουργίας μεταξύ 
πρώτου βαθμού 

συγγενών, 
ασθενών με ΚΠΕ 

Γνώση Πρωτοβάθμια-
Κέντρο 

καταγραφής 
καρκίνου 

Ψυχολόγος, 
σύμβουλος 
γενετικής, 
ερευνητής 

Συγγενείς 
πρώτου 
βαθμού 

ασθενών με 
ΚΠΕ, 25-80 

ετών, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ, χωρίς 

ιστορικό 
κληρονομικ

ού 
συνδρόμου 
καρκίνου 

και 
νεοπλασίας 

 Health 
belief model 

(HBM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

NAI (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Συνέντευξη, 
Ερωτηματολό
γιο (CRC Risk 

Factor and 
Screening 
Knowledge 

Questionnaire, 
Impact of 

Event Scale 
IES-R, 

πρόθεσης, 
αντιληπτού 
κινδύνου) 

Ποσοστό (%)  Γνώση (πριν και μετά 2 
εβδομάδες)- μεγαλύτερη θετική 

αλλαγή στην παρέμβαση 1 
(διαπροσωπική) και 2 

(τηλεφωνική) σε σχέση με τον 
έλεγχο με (p=0,016) και 

(p=0,02) αντίστοιχα  

5/5 

 

  Πρόθεση ελέγχου        Μέσος όρος 
(SD) 

Γνώση (πριν και μετά 2 μήνες)- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή στην 
παρέμβαση (διαπροσωπική) σε 

σχέση με τον έλεγχο με 
(p=0,021) 

 

 

  Αντίληψη κινδύνου         Αντίληψη κινδύνου (πριν και 
μετά 2 εβδομάδες)- μεγαλύτερη 

αρνητική αλλαγή στην 
παρέμβαση 1 (διαπροσωπική) 
και 2 (τηλεφωνική) σε σχέση με 
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τον έλεγχο με (p=0,033) και 
(p=0,009) αντίστοιχα  

   Ψυχοκοινωνική 
λειτουργία 

          

134 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 2 
διαφορετικών 

προσεγγίσεων που 
στοχεύουν στην 

αύξηση του 
ελέγχου ΚΠΕ από 

πληθυσμό 
Λατινικής 

καταγωγής 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

FIT εντός 90 
ημερών 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 

εγγεγραμμέ
νοι στις 

δομές ΠΦΥ, 
Ισπανικής/Λ

ατινικής 
καταγωγής, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ §, 
μετρίου 

κινδύνου 
ΚΠΕ 

Preventive 
Health 
Model 
(PHM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (2/4 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Γνώσης, 
PHM scale, 

Εγγραμματοσ
ύνης), Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%)  Γνώση, Αποτελεσματικότητα 
απόκρισης, Αυτό-

αποτελεσματικότητα 
(παρέμβαση)- αύξηση πριν-
μετά με (p<0,001), (p=0,026) 

και (p=0,039) αντίστοιχα 

5/5 

 
  Γνώση (ελέγχου 

ΚΠΕ, ασθένειας 
ΚΠΕ) 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Γνώση (πριν και μετά)- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή στην 
ομάδα παρέμβασης σε σχέση 

με τον έλεγχο (p=0,046) 

 

 

  Πεποιθήσεις υγείας 
(Αποκλεισμός και 

συνοχή, 
Αντιληπτός 
κίνδυνος, 
Ανησυχία 

ολοκλήρωσης 
ελέγχου, 

Αποτελεσματικότητ
α απόκρισης, 

Κοινωνική 
επιρροή, 

Θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, Αυτο-
αποτελεσματικότητ

α) 

        Ανησυχία ελέγχου (πριν και 
μετά)- μεγαλύτερη θετική 

αλλαγή στην ομάδα ελέγχου σε 
σχέση με την παρέμβαση 

(p=0,045) 

 

   Εγγραμματοσύνη            

136 

Χρηματοδοτ
ούμενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότητ

ας δύο 
διαφορετικών 

παρεμβάσεων που 
προωθούν τον 

προσυμπτωματικό 
έλεγχο ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου με FIT 

εντός 180 ημερών 

Πρωτοβάθμια-
Κοινότητα 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 

Υγειονομικοί 
εργαζόμενοι 
κοινότητας 

(LHA) 

Άτομα 
μαύρης 

φυλής 50-
75 ετών, 

ασυμπτωμα
τικά, 

μετρίου 
κινδύνου 

ΚΠΕ, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Preventive 
Health 
Model 
(PHM) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (3/6 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά 
αρχεία, 

Ερωτηματολό
γιο (ΡΗΜ 

scale, Rapid 
Estimate of 

Adult Literacy, 
γνώσης, Powe 

Fatalism 
inventory), 
Συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 4/5 
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  Γνώση (ελέγχου 

ΚΠΕ, ασθένειας 
ΚΠΕ) 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 

  Πεποιθήσεις υγείας 
(Αποκλεισμός και 

συνοχή, 
Αντιληπτός 
κίνδυνος, 
Ανησυχία 

ολοκλήρωσης 
ελέγχου, 

Αποτελεσματικότητ
α απόκρισης, 

Κοινωνική 
επιρροή, 

Θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, Αυτό-
αποτελεσματικότητ

α) 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

  

   Εγγραμματοσύνη           

   Μοιρολατρική 
συμπεριφορά 

          

   Συμπεριφορά 
διαλογής 

          

140 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητ

ας μίας 
παρέμβασης 

ενίσχυσης 
απόφασης (DA) 

ως προς την 
αύξηση ελέγχου 

ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ εντός 

6 μηνών 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-
75 ετών, 

χωρίς 
ιστορικό 

ΚΠΕ, 
επιλέξιμα 
για έλεγχο 

ΚΠΕ § 

Theory of 
Planned 
Behavior 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (3/6 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (Interactive 

Risk 
Assessment 

Tool, 
Interactive 

CRCS 
Preference 
Clarification 

Tool, 
Ποιότητας 
απόφασης 
ασθενούς), 

Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 47% 
παρέμβαση (μη διαδραστική), 

41% παρέμβαση (διαδραστική) 
vs 19% έλεγχος (p<0,001) και 

για τις δύο 

5/5 

   Γνώση ΚΠΕ        Μέσος όρος 
(SD) 

  

 
  Αυτό-

αποτελεσματικότητ
α 

          

   Στάση           

 
  Προτίμηση 

διαδικασίας 
ελέγχου 

          

   Πρόθεση ελέγχου           

144 Χρηματοδοτ
ούμενες 

Να καθοριστεί εάν 
το πρόγραμμα 

Αλλαγή στις 
αξιολογήσεις των 

Πρωτοβάθμια Οικογενειακός 
ιατρός, γενικός 

Γυναίκες 40-
75 ετών, 

Health 
Belief 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/πριν-

ΝΑΙ (όλες 
οι 

Ερωτηματολό
γιο (Rapid 

Ποσοστό (%) Αξιολόγηση ασθενούς για 
γενικές πληροφορίες (πριν και 

5/5 
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ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

CME (συνεχής 
ιατρική 

εκπαίδευση) 
βελτιώνει τις 

επικοινωνιακές 
δεξιότητες του 

γιατρού και αυξάνει 
τον έλεγχο για 
ΚΠΕ και για 
καρκίνο του 

μαστού/τραχήλου 
της μήτρας  

ασθενών (γενικές 
πληροφορίες για 

τον κίνδυνο 
ανάπτυξης 

καρκίνου, κοινή 
λήψη αποφάσεων 
για συμμετοχή σε 

έλεγχο ΚΠΕ) 

παθολόγος, 
νοσοκόμα, 
ερευνητές 

άνδρες 50-
75 ετών, 
επιλέξιμοι 
για έλεγχο 
ΚΠΕ §, με 

χαμηλό 
επίπεδο 

Εγγραμματο
σύνης 
υγείας, 

εγγεγραμμέ
νοι σε δομές 
ΠΦΥ για ≥ 6 
μήνες ή με 

τουλάχιστον 
3 

επισκέψεις 
στον ιατρό 

ΠΦΥ 

Model, 
Decision 
Making 
Model 

μετά/επανέλεγ
χος 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Estimate of 
Adult Literacy 
in Medicine, 
Perceived 

Involvement in 
Care Scale) 

στον 6ο και 12ο μήνα)- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
παρέμβασης vs έλεγχος 

(p<0,05) 

 

  Γνώση ασθενών 
για έλεγχο ΚΠΕ 

      Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Μέσος όρος 
(SD) 

Αξιολόγηση ασθενούς για κοινή 
λήψη αποφάσεων (πριν και 

στον 6ο και 12ο μήνα)- 
μεγαλύτερη θετική αλλαγή 
παρέμβασης vs έλεγχος 

(p<0,05) 

 

   Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

          

147 

Πρόγραμμα 
διαλογής 

ΚΠΕ 
(community-

based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου της 

συνέντευξης 
κινητοποίησης (MI) 

στη γνώση του 
καρκίνου και στην 
πρακτική διαλογής 
μεταξύ συγγενών 
πρώτου βαθμού 
(FDRs) ασθενών 

με ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ με 

TC εντός 6 μηνών 

Πρωτοβάθμια Ιατρός, 
νοσοκόμα, 

εκπαιδευμένος 
σύμβουλος, 

ειδικός 
ενδοσκόπησης, 

ερευνητής 

Συγγενείς 
πρώτου 
βαθμού 

ασθενών με 
ΚΠΕ, 40-75 

ετών (ή 
νεότεροι 10 
χρόνια από 
την ηλικία 
διάγνωσης 
ΚΠΕ του 
συγγενή), 

χωρίς 
ιστορικό 
ΙΦΝΕ ή 
ΚΠΕ και 
χωρίς 

ολοκληρωμέ
νο έλεγχο 

ΚΠΕ με TC 
< 5 χρόνια 

Motivational 
interviewing 

(MI) 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο Γνώσης, 

Ιατρικά αρχεία 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 83,5% 
παρέμβαση vs 48,2% έλεγχος 
(p<0,001 OR 5,4 [2,9-10,0]) 

5/5 

 
  Αλλαγή στην 

γνώση του ΚΠΕ 
και στην διαδικασία 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 

Γνώση (μετά)- υψηλότερο 
ποσοστό σωστών απαντήσεων 

στην παρέμβαση vs έλεγχος 
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διαλογής ΚΠΕ (OR 95% CI) (p<0,05) 

148 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

H βελτίωση της 
ικανότητας των 

συμμετεχόντων να 
συλλέγουν και να 

μοιράζονται 
πληροφορίες 
σχετικά με το 
οικογενειακό 

ιστορικό όπως και 
πληροφορίες 

πρόληψης σχετικά 
με τον ΚΠΕ και τον 

καρκίνο του 
μαστού 

Οικογενειακή 
επικοινωνία 

(συλλογή 
πληροφοριών 
οικογενειακού 

ιστορικού, 
συζήτηση 

πληροφοριών για 
κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου με 
συγγενείς) 

Πρωτοβάθμια Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Γυναίκες 
άνω των 18 

ετών, 
εγγεγραμμέ

νες στις 
δομές ΠΦΥ, 

εθνικά 
διαφοροποι

ημένου 
πληθυσμού 

Meaning 
theory, 

Expanded 
Health 
Belief 
Model, 

Buckman’s 
‘‘breaking 
bad news’’ 
technique 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο (συλλογής 
πληροφοριών, 
επικοινωνίας) 

Μέσος όρος 
(SD) 

Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Συλλογή πληροφοριών- 42,4% 
παρέμβαση vs 24% έλεγχος 
(p<0,001 OR 2,73 [2,0-3,71]) 

5/5 

 
  Συχνότητα 

επικοινωνίας 
       Ποσοστό (%) Συζήτηση κινδύνου καρκίνου- 

41,7% παρέμβαση vs 24,7% 
έλεγχος (p<0,001 OR 1,85 

[1,37-2,48]) 

 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Συχνότητα επικοινωνίας- 
παρέμβασης vs ελέγχου 

(Διαφορά 0,14 [0,05-0,23] 
p<0,001) 

 

 
§ >12 μήνες από το τελευταίο FOBT, >5 χρόνια από την τελευταία σιγμοειδοσκόπηση/κλίσμα βαρίου διπλής αντίθεσης, >10 χρόνια από την τελευταία κολονοσκόπηση 
KOE κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
Μέτριο κίνδυνο ΚΠΕ (χωρίς συμπτώματα ΚΠΕ, ατομική διάγνωση ΚΠΕ ή παθήσεις του εντέρου) 
TC ολική κολονοσκόπηση 
FS ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση 
ƈ Στο Έτος 1, η πρώιμη ομάδα παρέμβασης έλαβε πληροφορίες ΚΠΕ μέσω αλληλογραφίας ενώ η καθυστερημένη ομάδα παρέμβασης έλαβε συνήθη φροντίδα. Στο Έτος 2, η καθυστερημένη ομάδα παρέμβασης έλαβε πληροφορίες 
ΚΠΕ μέσω αλληλογραφίας ενώ η πρώιμη ομάδα παρέμβασης έλαβε συνήθη φροντίδα 
ΦΔ Φυσική δραστηριότητα 
1-148 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.2. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση  
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Παράρτημα 3. Πίνακας 1.3. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Παρεμβάσεων στην ΠΦΥ- Είδος Παρέμβασης Αλλαγή συμπεριφοράς και Ενημέρωση 
 Τύπος 

Δράσης 
Στόχος Εκβάσεις 

Βαθμίδα 
Υγείας 

Επαγγελματίες 
Υγείας 

Πληθυσμός 
στόχος 

Θεωρητικό 
Μοντέλο 

Αξιολόγηση/ 
Προσέγγιση 

Αξιολόγη
ση-Πριν 

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Δείκτες 
Αξιολόγησης 

Μεταβολή Εκβάσεων 
Βαθμονό 

μηση 

2 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας τριών 
παρεμβάσεων 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας στην 

αύξηση της 
συμμετοχής 

στην διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Συμμετοχή 
ασθενούς στη 

διαδικασία 
διαλογής ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Εκπαιδευμένες 
νοσοκόμες, 

επαγγελματίες 
υγείας, 

ερευνητής 

Άτομα 50 έως 
74 ετών, 

χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

 

ΟΧΙ Ιατρικά 
αρχεία, 

Ερωτηματολό
γιο 

 

Ποσοστό (%) Συμμετοχή- 15,4% γραπτή 
παρέμβαση vs 5,9% έλεγχος 
p<0,001 (OR=2,32 p=0.009) 

3/5 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Συμμετοχή- 28,8% τηλεφωνική 
παρέμβαση vs 5,9% έλεγχος 
p<0,001 (OR=4,38 p<0.001) 

 

3 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να εξεταστεί ο 
αντίκτυπος μία 

ψηφιακής 
παρέμβασης 

υγείας (m PATH-
CRC) στα 
ποσοστά 

διαλογής ΚΠΕ 

Συμμετοχή 
ασθενούς σε 
διαδικασία 
διαλογής 
εντός 24 

μηνών από 
την εγγραφή 

Πρωτοβά
θμια 

Ιατρός ΠΦΥ, 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών με 

προγραμματισ
μένο ραντεβού 

στην ΠΦΥ, 
επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ, 

χωρίς ατομικό 
ή οικογενειακό 
ιστορικό ΚΠΕ, 

πολύποδες 
και εντερική 
αιμορραγία 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Συμμετοχή- 30% παρέμβαση vs 
15% έλεγχος, Απόλυτη διαφορά 
15% (7%-23%), (OR=2,5 [1,6-

4,0]) 

3/5 

 

  Δυνατότητα 
ασθενούς να 

εκφράσει 
προτίμηση για 
τη διαδικασία 

διαλογής 

       Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 

Προτίμηση- 97% παρέμβαση vs 
71% έλεγχος, Απόλυτη διαφορά 

26% (19%-32%) 

 

 

  Πρόθεση 
ασθενούς να 
συμμετέχει σε 

διαδικασία 
διαλογής 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Πρόθεση- 62% παρέμβαση vs 
49% έλεγχος, Απόλυτη διαφορά 

13% (3%-22%) 

 

 

  Συζήτηση 
ασθενούς με 
τον πάροχο 

υγείας για την 
διαδικασία 
διαλογής 

        Συζήτηση- 76% παρέμβαση vs 
48% έλεγχος, Απόλυτη διαφορά 

28% (19%-37%) 

 

 
  Αριθμός 

παραγγελιών 
διαδικασίας 

        Παραγγελίες- 69% παρέμβαση 
vs 32% έλεγχος, Απόλυτη 
διαφορά 37% (28%-45%) 
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διαλογής 

16 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

H διερεύνηση 
της 

αποτελεσματικότ
ητας ενός 

συνδυασμού 
φυλλαδίου και 
προσωπικού 

γράμματος από 
τον γενικό ιατρό 
στην αύξηση της 
διαλογής KΠΕ 

Επιστροφή 
ολοκληρωμέν
ου τεστ FOBT 

εντός 20 
εβδομάδων 

Πρωτοβά
θμια 

Οικογενειακός 
ιατρός, 

ερευνητής, 
επαγγελματίες 
προγράμματος 

διαλογής 

Άτομα 60-75 
ετών 

εγγεγραμμένοι 
σε πρακτικές 
οικογενειακού 

ιατρού, 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 

ΚΠΕ 

Social 
Cognitive 
Theory 

Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 61,2% 
παρέμβαση (γράμμα + 

φυλλάδιο) vs 49,4% έλεγχος 
(Διαφορά 11,8% [8,5%-1,6%]) 

4/5 

 
          Απόλυτη 

διαφορά 
 (95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 55% 
παρέμβαση (γράμμα) vs 49,4% 
έλεγχος (Διαφορά 5,6% [3,3%-

8,7%]) 

 

 

          Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI), 

Λόγος 
επίπτωσης 

(RR) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 55,3% 
παρέμβαση (φυλλάδιο) vs 

49,4% έλεγχος (Διαφορά 5,9% 
[3,6%-9,1%]) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου-

παρέμβαση (γράμμα) (OR=1,26 
[1,01-1,58]) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου-

παρέμβαση (φυλλάδιο) 
(OR=1,28 [1,03-1,59]) 

 

17 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση 
της 

αποτελεσματικότ
ητας μιας 

παρέμβασης ως 
προς την 

αύξηση του 
προσυμπτωματι

κού ελέγχου 
ΚΠΕ μεταξύ 

ασθενών ΠΦΥ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 52 
εβδομάδων 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής, 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

Άτομα 50-74 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
επιλέξιμοι για 

CRC §, με 
επίσκεψη στις 
δομές υγείας 

<2 χρόνια 

Health Belief 
Model 

Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 37,7% 
παρέμβαση vs 16,7% έλεγχος 

p=0,0002 (ΟR=3,22 [1,65-6,30]) 

4/5 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

25 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

Η κατανόηση 
του τρόπου με 
τον οποίο οι 
παρεμβάσεις 

επηρεάζουν το 
χρόνο έως την 

ολοκλήρωση του 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-73 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ 
και επιλέξιμοι 
για έλεγχο § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ερωτηματολό
γιο 

Ποσοστό (%) Χρόνος για την ολοκλήρωση 
διαλογής- στην παρέμβαση 
διέφερε σημαντικά από τον 

έλεγχο (p<0,001) 

3/5 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

129 

ελέγχου του 
καρκίνου του 

παχέος εντέρου 
(ΚΠΕ) 

 

  Χρόνος για 
ολοκλήρωση 
ελέγχου του 

ΚΠΕ 

       Σχετικός 
στιγμιαίος 
κίνδυνος  

(HR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου έτος 1- 
αυτοματοποιημένη παρέμβαση 
vs έλεγχος (HR 2,46 [2,19-2,77] 

p<0,001) παρόμοια 
αποτελέσματα για το έτος 2 

 

 

           Ολοκλήρωση ελέγχου έτος 1- 
υποβοηθούμενη παρέμβαση vs 

έλεγχος (HR 2,82 [2,50-3,16] 
p<0,001) παρόμοια 

αποτελέσματα για το έτος 2 

 

 

           Ολοκλήρωση ελέγχου έτος 1- 
παρέμβαση πλοήγησης vs 

έλεγχος (HR 3,23 [2,88-3,62] 
p<0,001) παρόμοια 

αποτελέσματα για το έτος 2 

 

27 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

Η σύγκριση του 
αποτελέσματος 

της παροχής 
εμπεριστατωμέν

ων 
πληροφοριών 
κινδύνου με 
εκείνες που 

παρέχονται κατά 
τη συνήθη 
φροντίδα 

διαλογής ΚΠΕ 

Επιλογή 
βασισμένη 

στην 
πληροφόρηση 

Πρωτοβά
θμια-

Ασφαλιστι
κό  

σύστημα 

Ερευνητής, 
γαστρεντερολόγ

ος 

Άτομα 50-75 
ετών, με 

ασφάλιση 
υγείας, χωρίς 
ιστορικό ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ερωτηματολό
γιο (γνώσης, 

συμπεριφοράς
) 

Ποσοστό (%) Ενημερωμένη επιλογή- 44% 
παρέμβαση vs 12,8%  έλεγχος 
(Διαφορά 31,2% [25,7%-36,7%] 

p<0,001) 

3/5 

 
  Γνώση ΚΠΕ        Απόλυτη 

διαφορά 
 (95% CI) 

Καλό επίπεδο γνώσης- 59,6% 
παρέμβαση vs 16,2% έλεγχος 

(Διαφορά 43,5% [37,8%-49,1%] 
p<0,001) 

 

 

  Διαφορά 
υλοποιημένου,
προγραμματισ
μένου ελέγχου 

ΚΠΕ 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 

  Συνδυασμός 
πραγματικής 

και 
προγραμματισ

μένης 
αποδοχής 

          

29 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μιας 

παρέμβασης 
πλοήγησης 

ασθενούς που 

Προσκόλληση 
συμμετεχόντω
ν στον έλεγχο 
ΚΠΕ εντός 12 

μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ 
και 

ολοκληρωμέν

Precaution 
adoption 

process model 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 35% 
Παρέμβαση vs 20% έλεγχος 

(ΟR 2,11 [1,87-2,39] p<0,001) 

4/5 
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περιλάμβανε 
υποστήριξη για 

την ολοκλήρωση 
της επιθυμητής 

διαδικασίας 
διαλογής των 

συμμετεχόντων 

ου ελέγχου 
ΚΠΕ, χωρίς 
διενέργεια 
FOBT < 2 

χρόνια και TC, 
FS ή κλύσμα 

βαρίου <5 
χρόνια 

37 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Η αλλαγή 
πρόθεσης για 
συμμετοχή σε 

διαδικασία 
διαλογής, 

ασθενών με 
εκπρόθεσμη 
σύσταση για 

έλεγχο 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
στους 3 και 6 

μήνες 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών με 

εκπρόθεσμη 
σύσταση για 
ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
(>3 μήνες), 

χωρίς 
διάγνωση 

ΚΠΕ ή 
πολυπόδων 

και χωρίς 
σύσταση για 

έλεγχο 
ύποπτων 

συμπτωμάτων 
ή παρουσία 

σοβαρής 
συνοσηρότητα 

Extended 
Parallel 
Process 
Model of 

health 
behavior 
change 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου 3 μήνες- 
9,9% Παρέμβαση vs 3,2% 

έλεγχος (Διαφορά 6,7% RR 3,1 
[1,5-6,2] p=0,001) 

4/5 

 
          Σχετικός 

κίνδυνος 
(RR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 6 μήνες- 
18,2% Παρέμβαση vs 12,1% 

έλεγχος (Διαφορά 6,1% RR 1,5 
[1,03-2,2] p=0,03) 

 

 
          Απόλυτη 

διαφορά 
 (95% CI) 

  

40 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Να 
προσδιοριστεί 

εάν ένα 
συμπληρωματικ
ό φυλλάδιο για 
το gFOBT θα 
μπορούσε να 
μειώσει την 

επίδραση της 
κοινωνικοοικονο

μικής 
κατάστασης 
(SES) στην 
πρόσληψη 

ελέγχου στα 
πλαίσια του 

Αγγλικού 

Εμπόδια 
συμμετοχής 
στον έλεγχο 

ΚΠΕ ανάλογα 
με το ΚΟΕ του 
συμμετέχοντα 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 60-74 
ετών, 

εγγεγραμμένα 
στις δομές 

ΠΦΥ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Index of 
Multiple 

Deprivation 
(IMD), Ιατρικά 

αρχεία 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 
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Εθνικού 
προγράμματος 
διαλογής ΚΠΕ 

 

  Επιστροφή 
του τεστ 

gFOBT εντός 
18 εβδομάδων 

από την 
αρχική 

πρόσκληση, 
ακολουθούμεν

η από 
ολοκληρωμέν
η διάγνωση 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

 
  Χρόνος για 

επιστροφή του 
τεστ gFOBT 

          

 

  Αριθμός μη 
επαρκώς 

ολοκληρωμέν
ων τεστ 
ελέγχου 

          

   Αποτέλεσμα 
ελέγχου 

          

 

  Διαγνωστικό 
αποτέλεσμα 
για εκείνους 

με 
φυσιολογικά 

ευρήματα από 
το τεστ FOBT 

          

41 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Η αξιολόγηση 
της 

αποτελεσματικότ
ητας μιας 

παρέμβασης 
αλλαγής 

πρόθεσης του 
ασθενούς από 

τον οικογενειακό 
ιατρό, στην 
αύξηση των 
ποσοστών 

διαλογής ΚΠΕ 
με τεστ FOBT 

Επιστροφή 
ολοκληρωμέν
ου τεστ FOBT 
εντός 4 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Οικογενειακός 
ιατρός, 

νοσοκόμα, 
ερευνητής 

Άτομα 50-74 
ετών, 

ασυμπτωματικ
ά, μετρίου 

κινδύνου ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας, 

Συνέντευξη, 
Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 66,6% 
παρέμβαση vs 56,9% έλεγχος 
(OR 1,47 [1,06-2,03 p<0,02]) 

3/5 

 

  Χρόνος για 
επιστροφή του 

τεστ FOBT 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 
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43 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Να 
προσδιοριστεί 

εάν μία 
παρέμβαση 
ανάμεσα σε 

συνομήλικους 
<50 ετών που 
επικεντρώνεται 

στον έλεγχο 
ΚΠΕ, τη 

σωματική 
δραστηριότητα 

και την 
πρόσληψη  

πολυβιταμινών 
μπορεί να 

οδηγήσει σε 
αυξημένες 

προθέσεις για 
έλεγχο ΚΠΕ 

όταν θα 
πληρούν τις 

προϋποθέσεις 
ηλικίας 

Αλλαγή στην 
πρόθεση για 

συμμετοχή σε 
προσυμπτωμ
ατικό έλεγχο 

ΚΠΕ (σταθερή 
θετική 

πρόθεση, νέα 
πρόθεση 

συμμετοχής, 
Αλλαγή 
θετικής 

πρόθεσης, 
σταθερή 
αρνητική 
πρόθεση) 

Κοινότητα Μέλη 
κοινότητας, 
ερευνητής, 

εκπαιδευμένα 
μέλη κοινότητας 

Κάτοικοι 
περιοχών 
χαμηλού 

εισοδήματος 
18-49 ετών, 

χωρίς 
συμμετοχή σε 

θεραπεία 
καρκίνου 

The social 
contextual 

model 

Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Συνέντευξη Ποσοστό (%) 
Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Νέα πρόθεση συμμετοχής- 
Παρέμβαση vs έλεγχος (OR 1,63 

[1,03-2,57] p=0,05) 

5/5 

45 

Πιλοτικό 
Εθνικό 

πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Η εκτίμηση του 
αντίκτυπου μίας 
τυποποιημένης, 

ατομικά 
προσαρμοσμένη
ς παρέμβασης 

γραπτής 
ανατροφοδότησ
ης (TF) και μιας 

παρέμβαση 
απλού 

φυλλαδίου (SL) 
στην αλλαγή 

συμπεριφοράς 
και τρόπου ζωής 
για την πρόληψη 

του ΚΠΕ" 

Συνολική 
αλλαγή 

συμπεριφοράς 
για πρόληψη 
εμφάνισης 

ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

 

Ερευνητής Άτομα 50-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ 
ή αδενωμάτων 

και απουσία 
ολοκληρωμέν

ης TC < 12 
μήνες 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ερωτηματολό
γιο τρόπου 

ζωής 
 

Ποσοστό (%) 
Μέσος όρος 

(SD) 
Μέση Διαφορά 

(95% CI) 
 

Πρόσληψη αλκοόλ 
(ποτήρια)/εβδομάδα- 

παρέμβαση φυλλαδίου vs 
έλεγχος (Μέση διαφορά, -0,54 [-

0,94 to -0,14]) 

4/5 

 

  Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

ως προς το 
κάπνισμα, το 

σωματικό 
βάρος, τη 

φυσική 
δραστηριότητα

, την 
πρόσληψη 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Γενική αλλαγή συμπεριφοράς- 
παρέμβαση εξατομικευμένη vs 
έλεγχος (Μέση διαφορά, 0,11 

[0,02 to 0,19]) 
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αλκοόλ και την 
πρόσληψη 

φρούτων και 
λαχανικών 

46 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H αξιολόγηση 
μιας πολιτισμικά 
προσαρμοσμένη
ς παρέμβασης 
για την αύξηση 

του ελέγχου 
ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμ

ατικού 
ελέγχου ΚΠΕ 

με 
οποιαδήποτε 

διαδικασία 

Πρωτοβά
θμια 

Πλοηγός 
ασθενούς 

(εκπαιδευμένοι 
επαγγελματίες 

υγείας), 
γαστρεντερολόγ
ος, ερευνητής 

Άτομα 52-79 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο § και 

χωρίς σοβαρή 
συνοσηρότητα 
ή μεταστατικό 

καρκίνο 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου με 
οποιοδήποτε τεστ- 27,4% 

παρέμβαση vs 11,9% έλεγχος 
(p<0,001) 

3/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
με TC 

        Κολονοσκόπηση (ΤC) - 20,8% 
παρέμβαση vs 9,6% έλεγχος 

(p<0,001) 

 

47 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

Ο έλεγχος της 
αποτελεσματικότ

ητας μιας 
στοχευμένης 

παρέμβασης σε 
συγγενείς 

πρώτου βαθμού 
ατόμων με ΚΠΕ 
για την αύξηση 

της 
προσκόλλησης 

στον 
προσυμπτωματι
κό έλεγχο ΚΠΕ 

Προσκόλληση 
ασθενούς 

στον 
προσυμπτωμ
ατικό έλεγχο 

ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια -

Κέντρο 
καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Συγγενείς 
πρώτου 
βαθμού 

περιπτώσεων 
ΚΠΕ 18 ετών 

και άνω, 
χωρίς 

διάγνωση 
ΚΠΕ, 

προχωρημένο 
αδένωμα, 
οικογενή 

πολυποδίαση 
ή ΙΦΝΕ, 
μετρίου 

κινδύνου ή 
ελαφρώς 

αυξημένου 
κινδύνου ΚΠΕ 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (όλες 
οι 

εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 
παρέμβαση vs έλεγχος (Λόγος 

OR πριν/μετά 2,7 [1,2-5,9] 
p=0,013) 

4/5 

 

  Προσκόλληση 
ασθενούς 

στον 
προσυμπτωμ
ατικό έλεγχο 
ΚΠΕ με βάση 

τo επίπεδο 
κινδύνου 

εμφάνισης 
ΚΠΕ 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου σε άτομα 
επιπέδου κινδύνου 1- 

παρέμβαση vs έλεγχος (Λόγος 
OR πριν/μετά 3,9 [1,6-9,6] 

p=0,002) 

 

58 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Να 
προσδιοριστεί 

εάν η αποστολή 
τεστ FIT σε 

ασυμπτωματικού
ς ασθενείς με 

μέσο κίνδυνο, μη 

Ολοκλήρωση 
προσυμπτωμ

ατικού 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Βετεράνοι 51-
64 ετών 
κάτοικοι 

αγροτικής 
περιοχής, 

ασυμπτωματικ
οί, σε μέτριο 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 21% 
παρέμβαση vs 6% έλεγχος 

(p<0,0001) 

3/5 
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συμμορφωμένου
ς στις συστάσεις 

ελέγχου ΚΠΕ 
οδήγησαν σε 
υψηλότερα 
ποσοστά 

διαλογής ΚΠΕ 

κίνδυνο ΚΠΕ 
και επιλέξιμοι 
για έλεγχο § 

60 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση του 
κόστους και της 

σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότ

ητας μιας 
ταχυδρομημένης 

εκπαιδευτικής 
υπενθύμισης 
σχετικά με την 

τήρηση του τεστ 
FOBT 

Ολοκλήρωση 
τεστ FOBT 

εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες),γ
αστρεντερολόγο

ς, διοικητικός 
υπάλληλος, 
ερευνητής 

Βετεράνοι άνω 
των 49 ετών, 

ασυμπτωματικ
οί και 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά 
αρχεία, Αρχεία 
οικονομικών 
δεδομένων 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση FOBT- 64,6% 
παρέμβαση vs 48,4% έλεγχος 

(p<0,001) 

3/5 

 

  Κόστος-
αποτελεσματικ

ότητα 
παρέμβασης 

       Λόγος 
κόστους-

αποτελεσματικ
ότητας 

(Incremental 
cost-

effectiveness 
ratio) 

ICER 15$ ανά άτομο που 
εξετάστηκε 

 

77 

Πρόγραμμα 
διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

Nα συγκριθεί η 
αποτελεσματικότ

ητα της 
προσέγγισης 

ελέγχου με FIT 
και της 

προσέγγισης 
ελέγχου με TC 
στην αύξηση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 3 ετών 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου KΠΕ 
εντός 3 ετών 
(ετήσιο FIT, 
TC μετά από 
θετικό FIT, 

TC) 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-64 
ετών με 

τουλάχιστον 1 
επίσκεψη κατά 

το 
προηγούμενο 

έτος στις 
δομές ΠΦΥ, 

χωρίς ιστορικό 
ΚΠΕ, 

κολεκτομής, 
πολυπόδων ή 

ΙΦΝΕ, 
επιλέξιμοι για 

έλεγχο § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου εντός 3 
ετών- 28% παρέμβαση FIT vs 

10,7% έλεγχος (Διαφορά 17,3% 
p<0,001) 

3/5 

 

  Ευρήματα 
αδενώματος ή 
προχωρημένη
ς νεοπλασίας 

(και ΚΠΕ) 

       Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου εντός 3 
ετών- 38,4% παρέμβαση TC vs 
10,7% έλεγχος (Διαφορά 27,7% 

p<0,001) 

 

 

  Βλάβες κατά 
την 

ολοκλήρωση 
του ελέγχου 

ΚΠΕ 
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82 

Εθνικό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(community-

based) 

H σύγκριση της 
αποτελεσματικότ

ητας 
διαφορετικών 
παρεμβάσεων 

που 
χρησιμοποιούντ
αι από πρακτικές 
δημόσιας υγείας 

για την 
ενθάρρυνση 
συμμετοχής 
στον έλεγχο 

ΚΠΕ και 
γαστρικού 
καρκίνου 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άνδρες 50-59 
ετών, χωρίς 

ιστορικό 
ελέγχου ΚΠΕ 

- Ποιοτική/ομάδ
α ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 16,5% 
παρέμβαση (postal) vs 13,5% 

έλεγχος (p<0,01) 

3/5 

 
          Λόγος 

σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου- 24,3% 
παρέμβαση (telephone) vs 

13,5% έλεγχος p<0,01 (OR 2,07 
[1,28-3,36]) 

 

 
           Ολοκλήρωση ελέγχου- 27,8% 

παρέμβαση (postal+telephone) 
vs 13,5% έλεγχος p<0,01 (OR 

2,50 [1,55-4,06]) 

 

84 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

H αξιολόγηση 
της 

αποτελεσματικότ
ητας μίας 

παρέμβασης 
στην αύξηση 

ελέγχου ΚΠΕ σε 
ασθενείς 

πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης με 

υψηλό μέσο 
κίνδυνο ΚΠΕ 

Πρόθεση για 
ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, χωρίς 

ολοκληρωμέν
η διαδικασία 

ελέγχου 
ΚΠΕ<10 

χρόνια, με 
υψηλό μέσο 

κίνδυνο 
εμφάνισης 
ΚΠΕ και 

προγραμματισ
μένο ραντεβού 
ρουτίνας στις 
δομές ΠΦΥ 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (3/7 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

 
  Συζήτηση 

ιατρού-ασθενή 
για έλεγχο 

ΚΠΕ 

       Μέσος όρος 
(SD) 

  

 
  Σύσταση 

ιατρού για 
διαδικασία 

ελέγχου ΚΠΕ 

       Μέση διαφορά 
(SD 95% CI) 

  

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών 

          

   Αντιληπτός           
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κίνδυνος 
   Ανησυχία           
   Κίνδυνος ΚΠΕ           

95 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση του 
κόστους-

αποτελεσματικότ
ητας μίας 

παρέμβασης 
βασισμένης στην 

προσέγγιση 
μέσω 

αλληλογραφίας 
για την αύξηση 
των ποσοστών 
διαλογής ΚΠΕ 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 15 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-80 
ετών, 

επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση ελέγχου- 44% 
παρέμβαση vs 38,1% έλεγχος 

(p<0,001) 

3/5 

 

  Κόστος-
αποτελεσματικ

ότητα 
παρέμβασης 

       Λόγος 
κόστους-

αποτελεσματικ
ότητας 

(Incremental 
cost-

effectiveness 
ratio) 

ICER: 94$ ανά άτομο που 
εξετάστηκε 

 

122 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

Να 
προσδιοριστεί η 
αποτελεσματικότ
ητα, το κόστος 

και η σχέση 
κόστους-

αποτελεσματικότ
ητας μίας 

οργανωμένης 
παρέμβασης 

κατά την οποία 
χρησιμοποιήθηκ
αν τεστ ελέγχου 
FIT σε σύγκριση 

με τη συνήθη 
φροντίδα 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με τεστ FIT 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών 

ασυμπτωματικ
ά, μετρίου 

κινδύνου ΚΠΕ, 
επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
Απόλυτη 
διαφορά  
(95% CI)  

Ολοκλήρωση ελέγχου FIT- 
57,9% παρέμβαση vs 37,4% 
έλεγχος (Απόλυτη διαφορά 

20,5% p<0,001) 

3/5 

 

  Κόστος-
αποτελεσματικ

ότητα 
παρέμβασης 

       Λόγος 
κόστους-

αποτελεσματικ
ότητας 

(Incremental 
cost-

effectiveness 
ratio ($) [95% 

CI] 

Παρέμβαση - Κόστος 23$ ανά 
άτομο αύξησε κατά 20,5% τον 

έλεγχο με FIT (1 χρόνο) με ICER 
112$ 

 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου με TC 
μετά από 

       Λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
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θετικό τεστ 
FIT 

(OR 95% CI) 

123 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας μίας 
σύνθετης 

παρέμβασης 
(υπενθύμιση 

ασθενούς, υλικό 
εκτύπωσης και 
πολυμέσων, 
τηλεφωνική 

παρακολούθηση 
για αξιολόγηση 
της διαδικασίας) 

στην 
ολοκλήρωση 
ελέγχου KΠΕ 
ασθενών με 

ενεργή 
πρόσκληση 
αλλά χωρίς 

ολοκληρωμένο 
τεστ >3 μήνες 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 3 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, με 

πρόσκληση 
για έλεγχο 

που δεν έχει 
ολοκληρωθεί 

> 3 μήνες, 
χωρίς ιστορικό 

ΚΠΕ ή 
πολυπόδων 

και χωρίς 
πρόσκληση 

για έλεγχο με 
TC <3 μήνες 

Extended 
Parallel 
Process 
Model of 

health 
behavior 
change 

Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
Απόλυτη 
διαφορά  
(95% CI)  

Ολοκλήρωση ελέγχου 3 μήνες- 
9,9% παρέμβαση vs 3,2% 

έλεγχος (Διαφορά 6,7% RR 3,1 
p=0,001) 

4/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών 

       Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου 6 μήνες- 
18,2% παρέμβαση vs 12,1% 

έλεγχος (Απόλυτη διαφορά 6,1% 
RR 1,5 p=0,03) 

 

 
  Χρόνος για 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

          

124 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Η αξιολόγηση 
του αντίκτυπου 

της υποστήριξης 
αποφάσεων και 
της πλοήγησης 
ασθενών μίας 
παρέμβασης 

που έχει 
σχεδιαστεί για να 

αυξήσει τον 
έλεγχο ΚΠΕ,  σε 
Ισπανόφωνους 
ασθενείς ΠΦΥ 

Προσκόλληση 
στην 

ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 
ισπανικής/λατι

νικής 
καταγωγής 
50-75 ετών, 

μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου/επανέ
λεγχος 

NAI (1/5 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
  

Προσκόλληση- 78% παρέμβαση 
vs 43% έλεγχος (AOR 4,8 [3,1-

7,6] p=0,001) 

4/5 

 

  Προσκόλληση 
στην 

ολοκλήρωση 
του ελέγχου 

ΚΠΕ με 
συγκεκριμένη 

       Μέσος όρος 
(SD) 

Προσκόλληση με SBT- 57,4% 
παρέμβαση vs 37,4% έλεγχος 
(AOR 4,2 [2,63-6,7] p=0,001) 
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διαδικασία 
(εξέταση 
αίματος 

κοπράνων/TC
) εντός 12 

μηνών 

 

  Αλλαγή στο 
στάδιο 

απόφασης 
διαλογής του 

ασθενούς 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(95% CI) 

Προσκόλληση με TC- 20,3% 
παρέμβαση vs 5,9% έλεγχος 

(AOR 8,79 [4,13-18,74] 
p=0,001) 

 

 

  Γνώση 
ελέγχου 

        Στάδιο απόφασης ολοκλήρωσης 
ελέγχου (πριν-μετά)- μεγαλύτερη 

θετική αλλαγή 79% στην 
παρέμβαση vs 50% έλεγχος 
(AOR 4,9 [2,6-9,5] p=0,001) 

 

 

  Αντιλήψεις 
ελέγχου 

          

125 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η αξιολόγηση 
του αντίκτυπου 
της προσφοράς 

χρημάτων ή 
λοταρίας σε μία 
παρέμβαση που 
έχει σχεδιαστεί 
για να αυξήσει 

τον έλεγχο ΚΠΕ 
μεταξύ ασθενών 

με χαμηλά 
ποσοστά 
διαλογής 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 50-75 
ετών, 

επιλέξιμα για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
χωρίς ιστορικό 

ΚΠΕ, 
κολεκτομής, 

ΙΦΝΕ και 
συγγενούς 
<60ετών με 

διαγνωσμένο 
ΚΠΕ 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/3 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
  

Ολοκλήρωση ελέγχου με FIT- 
73,3% (παρέμβαση email και 
χρήματα) vs 66,2% έλεγχος 

(Απόλυτη διαφορά 7,7% p=0,04) 

4/5 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου με 
FΙT εντός 6 

μηνών 

       Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI) 

Ολοκλήρωση ελέγχου με FIT- 
71,8% (παρέμβαση email και 
λοταρία) vs 66,2% έλεγχος 

(Απόλυτη διαφορά 7,1% p=0,04) 

 

 
  Ολοκλήρωση 

ελέγχου με TC 
εντός 6 μηνών 

          

129 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(community-
based) 

Ο έλεγχος μίας 
παρέμβασης 
συνδυασμού 

τεχνικών 
(ενίσχυση λήψης 

αποφάσεων 
ασθενούς και 
εκπαίδευση 

επαγγελματιών 

Αυτοαναφορά 
ολοκλήρωσης 
ελέγχου ΚΠΕ 

εντός 12 
μηνών 

Πρωτοβά
θμια-

Ασφαλιστι
κό 

σύστημα 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ασφαλιζόμενοι 
52-80 ετών, 

μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 
επιλέξιμοι για 
έλεγχο ΚΠΕ § 

- Ποιοτική/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

NAI (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
Απόλυτη 
διαφορά 
 (95% CI)  

Μη στατιστικά σημαντική 3/5 
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υγείας) ως προς 
την βελτίωση 
του ελέγχου 
ΚΠΕ μεταξύ 

μελών 
ασφαλιστικού 

προγράμματος 
υγείας σε 
πρακτικές 

πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. 

 

  Κατάσταση 
διαλογής 
ενεργών 

συμμετεχόντω
ν 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

  

135 

Περιφερειακό 
πρόγραμμα 

διαλογής ΚΠΕ 
(population-

based) 

Να εκτιμηθεί εάν 
η προσθήκη 

μιας σύντομης 
τηλεφωνικής 

παρέμβασης στη 
συνήθη 

διαδικασία 
πρόσκλησης 
αυξάνει τον 

έλεγχο 
προγράμματος 
διαλογής ΚΠΕ 

με έδρα την 
Καταλονία 

Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 

με FΟΒΤ 
εντός 6 μηνών 

Πρωτοβά
θμια-

Κοινοτικό 
φαρμακεί

ο 

Φαρμακοποιός, 
ερευνητής, 

εκπαιδευμένο 
διοικητικό 

προσωπικό 

Άτομα 50-69 
ετών, 

ασυμπτωματικ
ά, μετρίου 

κινδύνου ΚΠΕ, 
χωρίς 

ολοκληρωμέν
η TC <5 
χρόνια 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Ποσοστό (%) 
  

Ολοκλήρωση ελέγχου- 51% 
παρέμβαση vs 40,3% έλεγχος 

p=0,017 (AOR 1,54 [1,07-2,20]) 

3/5 

 

  Γνώση 
παρέμβασης 

       Προσαρμοσμέ
νος λόγος 
σχετικών 

πιθανοτήτων 
(ΑOR 95% CI) 

  

 
  Κατανόηση 

παρεχόμενης 
πληροφορίας 

          

   Χρησιμότητα 
πληροφορίας 

          

145 

Χρηματοδοτού
μενες 

ερευνητικές 
δράσεις 

(population-
based) 

H αξιολόγηση 
της 

αποτελεσματικότ
ητας μίας 

παρέμβασης ως 
προς την 
αύξηση 

συμμετοχής 
ελέγχου ΚΠΕ και 
τον επιπολασμό 
της ορθοκολικής 

Ανίχνευση 
ΚΠΕ ή 

αδενώματος 

Πρωτοβά
θμια-

Ασφαλιστι
κό 

σύστημα 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Ασφαλιζόμενοι 
50-54 ετών, 

χωρίς 
προηγούμενη 
θεραπευτική ή 
προληπτική 

ολοκληρωμέν
η διαδικασία 
TC και χωρίς 
προηγούμενη 

διάγνωση 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου 

ΟΧΙ Ιατρικά αρχεία Ποσοστό (%) Μη στατιστικά σημαντική 2/5 
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νεοπλασίας σε 
άτομα ηλικίας 50 

έως 54 ετών 

καρκίνου 

 

  Ολοκλήρωση 
ελέγχου ΚΠΕ 
με TC εντός 1 
έτους από την 
πρόσκληση 

          

146 

Εθνικό Σχέδιο 
Υγείας 

(community-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας μίας 
παρέμβασης 

ελέγχου 
καρκίνου του 
τραχήλου της 
μήτρας, του 

στήθους και του 
ΚΠΕ και η 

περιγραφή του 
απαιτούμενου 

χρόνου 
ενασχόλησης 

των 
επαγγελματιών 
υγείας για την 
παρέμβαση 

Προσκόλληση 
στις συστάσεις 
ελέγχου ΚΠΕ 

(FOBT<18 
μήνες, κλύσμα 
βαρίου/FS < 5 
χρόνια, TC < 
10 χρόνια) 

 
Χρόνος 

(επαγγελματιώ
ν υγείας ανά 

άτομο) 
 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίες 
υγείας 

προσυμπτωματι
κού ελέγχου, 

ερευνητές 

Γυναίκες 50-
69 ετών, 

επιλέξιμες για 
έλεγχο ΚΠΕ §, 
εγγεγραμμένε
ς τουλάχιστον 

για 6 μήνες 
στις δομές 

υγείας, χωρίς 
συμμετοχή σε 

θεραπεία 
καρκίνου 

- Μεικτή/πριν-
μετά/ομάδα 

ελέγχου 

ΝΑΙ (1/2 
εκβάσεις 
πριν και 

μετά) 

Ιατρικά αρχεία Μέσος όρος 
(SD) 

Μέση διαφορά 
(95% CI) 

 

Μη στατιστικά σημαντική 3/5 

 
§ >12 μήνες από το τελευταίο FOBT, >5 χρόνια από την τελευταία σιγμοειδοσκόπηση/κλίσμα βαρίου διπλής αντίθεσης, >10 χρόνια από την τελευταία κολονοσκόπηση 
KOE κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
Μέτριο κίνδυνο ΚΠΕ (χωρίς συμπτώματα ΚΠΕ, ατομική διάγνωση ΚΠΕ ή παθήσεις του εντέρου) 
TC ολική κολονοσκόπηση 
FS ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση 
SBT εξέταση αίματος κοπράνων 
1-148 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.2. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση  
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Παράρτημα 3. Πίνακας 1.4. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Παρεμβάσεων στην ΠΦΥ- Είδος Παρέμβασης Βελτίωση παρεχόμενων διαδικασιών διαλογής 
 Τύπος 

Δράσης Στόχος Εκβάσεις Βαθμίδα 
Υγείας 

Επαγγελματίες 
Υγείας 

Πληθυσμός 
στόχος 

Θεωρητικό 
Μοντέλο 

Αξιολόγηση/ 
Προσέγγιση 

Αξιολόγηση-
Πριν 

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Δείκτες 
Αξιολόγησης Μεταβολή Εκβάσεων Βαθμονό 

μηση 

26 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population 
based) 

H αξιολόγηση 
της FS σε άτομα 
ηλικίας 55 έως 

64 ετών ως 
προς την μείωση 
της συχνότητας 

και τη 
θνησιμότητας 

ΚΠΕ 

Επίπτωση 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-64 
ετών, μετρίου 
κινδύνου ΚΠΕ, 

χωρίς 
ολοκληρωμέν
ο έλεγχο TC ή 
FS < 3 χρόνια 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ερωτηματολό
γιο, Ιατρικά 

αρχεία 

Λόγος 
Επίπτωσης 

(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Επίπτωση ΚΠΕ- 114 
(106-123) παρέμβαση 

vs 149 (143-156) 
έλεγχος p<0,0001 (HR 

0,77 [0,70-0,84]) 

3/5 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ 

       Λόγος 
Θνησιμότητας 
(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Θνησιμότητα ΚΠΕ- 30 
(26-35) παρέμβαση vs 

44 (40-48) έλεγχος 
p<0,0001 (HR 0,69 

[0,59-0,82]) 

 

 
          Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος  

(HR 95% CI) 

  

36 

Πρόγραμμα 
διαλογής 

ΚΠΕ 
(population-

based) 

Ο 
προσδιορισμός 
του κινδύνου 

ΚΠΕ μετά από 
διαλογή με 

ευέλικτη 
σιγμοειδοσκόπη

ση 

Αθροιστική 
επίπτωση 

ΚΠΕ στα 5, 
10 και 15 
χρόνια 

Πρωτοβά
θμια-

Κέντρο 
Καταγραφ

ής 
καρκίνου 

Επαγγελματίες 
ενδοσκόπησης, 

νοσοκόμα, 
ερευνητής 

Άτομα 50-64 
ετών, 

εγγεγραμμένοι 
στο εθνικό 
σύστημα 

καταγραφής, 
χωρίς 

προηγούμενη 
διάγνωση 

ΚΠΕ, 
χειρουργείο 
εντερικής 

πάθησης και 
σοβαρή 

συνοσηρότητα 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Αθροιστική 
Επίπτωση 

(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Μη στατιστικά 
σημαντική 

2/5 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ στα 
5, 10 και 15 

χρόνια 

       Σχετικός 
στιγμιαίος 
κίνδυνος  

(HR 95% CI) 

  

39 

Εθνικό 
Σχέδιο  
Υγείας 

(population 
based) 

Η αξιολόγηση 
της επίδρασης 
του ελέγχου με 

ευέλικτη 
σιγμοειδοσκόπη

ση στην 
επίπτωση και τη 

Θνησιμότητ
α ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ 
ή καρκίνου, 

απουσία 
θεραπείας 
καρκίνου 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

ΟΧΙ Ερωτηματολό
γιο 

θνησιμότητας 
και επίπτωσης 
(Annual Study 

Update 
questionnaire)

Λόγος 
Επίπτωσης 
(ανά 10 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Θνησιμότητα- 2,9 
περιστατικά 

παρέμβασης vs 3,9 
περιστατικά ελέγχου 

(Μείωση 26% RR 0,74 
[0,63-0,87] p<0,001) 

3/5 
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θνησιμότητα 
ΚΠΕ 

εκτός από τον 
καρκίνο 

δέρματος και 
ενδοσκόπηση

ς ΚΠΕ < 3 
χρόνια 

, Ιατρικά 
αρχεία, 

Τηλεφωνική 
συνέντευξη 

 

  Διάγνωση 
περιπτώσε

ων ΚΠΕ 

       Λόγος 
Θνησιμότητας 
(ανά 10 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Επίπτωση- 11,9 
περιστατικά 

παρέμβασης vs 15,2 
περιστατικά ελέγχου 

(Μείωση 21% RR 0,79 
[0,72-0,85] p<0,001) 

 

 
  Στάδιο 

καρκίνου 
ΚΠΕ 

       Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR 95% CI) 

  

   Επιβίωση           

   Επιπτώσεις 
ελέγχου 

          

 
  Θάνατος 

από 
οποιαδήποτ

ε αιτία 

          

69 

Εθνικό 
Σχέδιο  
Υγείας 

(population 
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας του 
προσυμπτωματι

κού ελέγχου 
ΚΠΕ με ευέλικτη 
σιγμοειδοσκόπη

ση στην 
επίπτωση και τη 

θνησιμότητα 
ΚΠΕ 

Επίπτωση 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Γενικός 
Παθολόγος, 

επαγγελματίες 
ενδοσκόπησης, 

ερευνητής 

Άτομα 50-64 
ετών, χωρίς 

ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ιατρικά αρχεία Λόγος 
Επίπτωσης 

(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Επίπτωση - 
παρέμβαση 112,6 

περιπτώσεις vs έλεγχος 
141,0 περιπτώσεις (HR 

0,80 [0,70-0,92] 
p=0,001) 

3/5 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ 

       Λόγος 
Θνησιμότητας 
(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Θνησιμότητα - 
παρέμβαση 31,4 

περιπτώσεις vs έλεγχος 
43,1 περιπτώσεις (HR 

0,73 [0,56-0,94] 
p=0,02) 

 

 
          Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος (HR 

95% CI) 

Επίπτωση ΚΠΕ - 
παρέμβαση FS vs 

έλεγχος (HR 0,72 [0,59-
0,87] p=0,001) 

 

 

           Θνησιμότητα ΚΠΕ - 
παρέμβαση FS με 

FOBT vs έλεγχος  (HR 
0,62 [0,42-0,90] 

p=0,01) 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

143 

80 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η εξέταση της 
συχνότητας και 
τη θνησιμότητας 
του καρκίνου του 
παχέος εντέρου 
μετά από έναν 

και μόνο 
προσυμπτωματι
κό έλεγχο με FS 
στα 17 χρόνια 

παρακολούθηση
ς 

Επίπτωση 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-64 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ, 
αδενωμάτων, 

ΙΦΝΕ, και 
ολοκληρωμέν
ου ελέγχου με 
FS ή TC< 3 

χρόνια 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ηλεκτρονικό 
σύστημα 

καταγραφής 
υγείας 

Λόγος 
Επίπτωσης 

(ανά έτος 95% 
CI) 

Επίπτωση KΠΕ- 
Παρέμβαση vs έλεγχος 

(HR 0,74 [0,70-0,80] 
p<0,0001) 

3/5 

 
  Θνησιμότητ

α ΚΠΕ 
       Λόγος 

Θνησιμότητας 
(ανά έτος 95% 

CI) 

Επίπτωση περιφερικού 
ΚΠΕ- Παρέμβαση vs 

έλεγχος (HR 0,59 [0,54-
0,64] p<0,0001) 

 

 
  Επίπτωση 

περιφερικού 
ΚΠΕ 

       Σχετικός 
στιγμιαίος 

κίνδυνος (HR 
95% CI) 

Θνησιμότητα ΚΠΕ- 
Παρέμβαση vs έλεγχος 

(HR 0,70 [0,62-0,79] 
p<0,0001) 

 

 

  Θνησιμότητ
α 

περιφερικού 
ΚΠΕ 

        Θνησιμότητα 
περιφερικού ΚΠΕ- 

Παρέμβαση vs έλεγχος 
(HR 0,54 [0,45-0,65] 

p<0,0001) 

 

   Επίπτωση 
εγγύς ΚΠΕ 

          

 
  Θνησιμότητ

α εγγύς 
ΚΠΕ 

          

90 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Να 
προσδιοριστεί η 
αποτελεσματικότ

ητα του 
προσυμπτωματι

κού ελέγχου 
ΚΠΕ με ευέλικτη 
σιγμοειδοσκόπη
ση μετά από 15 

χρόνια 
παρακολούθηση
ς σε άνδρες και 

γυναίκες 

Επίπτωση 
ΚΠΕ στις 

γυναίκες και 
τους άνδρες 

Πρωτοβά
θμια 

Επαγγελματίας 
ενδοσκόπησης, 

ερευνητής 

Άτομα 50-64 
ετών, χωρίς 

προηγούμενο 
ιστορικό ΚΠΕ 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ιατρικά αρχεία Λόγος 
Επίπτωσης 

(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

Επίπτωση ΚΠΕ 
(Άνδρες)- 131,4 

περιπτώσεις 
παρέμβαση vs έλεγχος 
196,9 περιπτώσεις (HR 

0,66 [0,57 to 0,78]) 

3/5 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ στις 
γυναίκες και 
τους άνδρες 

       Λόγος 
Θνησιμότητας 
(ανά 100 000 
ανθρωποέτη 

95% CI) 

15ετής κίνδυνος 
επίπτωσης ΚΠΕ 

(Άνδρες)- παρέμβαση 
1,72% vs 2,50% 

έλεγχος (-1,08% to -
0,48%) 

 

           Σχετικός 
στιγμιαίος 

Θνησιμότητα (Άνδρες)- 
40,0 περιπτώσεις 
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κίνδυνος  
(HR 95% CI) 

παρέμβαση vs έλεγχος 
63,3 περιπτώσεις (HR 

0,63 [0,47-0,83]) 

 

           15ετής κίνδυνος 
θνησιμότητας ΚΠΕ 

(Άνδρες)- παρέμβαση 
0,49%% vs 0,81% 

έλεγχος (-0,49 to -0,16) 

 

137 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας μίας 
παρέμβασης 

ελέγχου ΚΠΕ με 
FS και της 

μακροπρόθεσμη
ς διατήρησης 

του θετικού της 
αντίκτυπου στα 
δύο φύλα και σε 

όλες τις 
ηλικιακές ομάδες 

Επίπτωση 
ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ, 
καρκίνου του 
μαστού, του 

προστάτη και 
των ωοθηκών, 

χωρίς 
συμμετοχή σε 

θεραπεία 
καρκίνου 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

OXI Ερωτηματολό
γιο (American 

Joint 
Committee on 
Cancer AJCC 

Cancer 
Staging 
Manual, 

Health Status 
Questionnaire 
HSQ, National 
Death Index), 
Ιατρικά αρχεία 

Σχετικός 
κίνδυνος  

(RR 95% CI) 

Επίπτωση ΚΠΕ - 
παρέμβαση vs έλεγχος 
RR 0,82 (0,76-0,88), 
RD 2,78 (1,82-3,74) 

3/5 

 
  Θνησιμότητ

α ΚΠΕ 
       Ανθρωποέτη 

(PY) 
Θνησιμότητα ΚΠΕ - 

παρέμβαση vs έλεγχος 
RR 0,75 (0,66-0,85), 
RD 1,11 (0,62-1,61) 

 

 
  Επίπτωση 

ΚΠΕ ανά 
στάδιο 

νεοπλασίας 

       Διαφορά 
κινδύνου 

 (RD 95% CI) 

NNS εμφάνισης ΚΠΕ 
258 άτομα/1 άτομο 

 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ ανά 

στάδιο 
νεοπλασίας 

       Νούμερο 
ατόμων που 
χρειάζεται να 
ελεγχθούν για 
την πρόληψη 

ενός 
συμβάντος 

(NNS) 

NNS θνησιμότητα ΚΠΕ 
587 άτομα/1 άτομο 

 

 

           Επίπτωση ΚΠΕ στο 
κατιόν/σιγμοειδές κόλον 

- παρέμβαση vs 
έλεγχος RR 0,71 (0,64-

0,79) 

 

 

           Θνησιμότητα ΚΠΕ στο 
κατιόν/σιγμοειδές κόλον 

- παρέμβαση vs 
έλεγχος RR 0,51 (0,41-

0,63) 

 

 
           Επίπτωση ΚΠΕ στα 5-

10 έτη - παρέμβαση vs 
έλεγχος RR 0,72 (0,64-

0,82) 
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139 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Υγείας 

(population-
based) 

Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότ

ητας μίας 
παρέμβασης  

ελέγχου ΚΠΕ με 
FS με βάση το 

δευτερογενή της 
στόχο, την 
συνολική 

θνησιμότητα 
κατά τον έλεγχο 

για καρκίνο 
ΚΠΕ, προστάτη, 

ωοθηκών, 
πνευμόνων 

Θνησιμότητ
α ΚΠΕ 

Πρωτοβά
θμια 

Υγειονομικοί 
(ιατρός και 

επαγγελματίες), 
ερευνητής 

Άτομα 55-74 
ετών, χωρίς 

ιστορικό ΚΠΕ, 
καρκίνου του 
μαστού, του 

προστάτη και 
των ωοθηκών, 

χωρίς 
συμμετοχή σε 

θεραπεία 
καρκίνου 

- Μεικτή/ομάδα 
ελέγχου/επανέ

λεγχος 

ΟΧΙ Ερωτηματολό
γιο (National 
Death Index), 
Ιατρικά αρχεία 

Σχετικός 
κίνδυνος  

(RR 95% CI) 

Θνησιμότητα ΚΠΕ - 
παρέμβαση vs έλεγχος 
RR 0,75 (0,66-0,85), 
HR 0,75 (0,66-0,86) 
p<0,001 αντίστοιχα 

3/5 

 

  Θνησιμότητ
α ΚΠΕ σε 
άνδρες, 
γυναίκες 

       Ανθρωποέτη 
(PY) 

Θνησιμότητα ΚΠΕ 
(άνδρες) - παρέμβαση 

vs έλεγχος RR 0,68 
(0,57-0,80), HR 0,68 
(0,58-0,80) p<0,001 

αντίστοιχα 

 

 
          Σχετικός 

στιγμιαίος 
κίνδυνος  

(HR 95% CI) 

  

 

 
Μέτριο κίνδυνο ΚΠΕ (χωρίς συμπτώματα ΚΠΕ, ατομική διάγνωση ΚΠΕ ή παθήσεις του εντέρου) 
TC ολική κολονοσκόπηση 
FS ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση 
Περιφερικό κόλον κατιόν και σιγμοειδές τμήμα παχέος εντέρου 
Εγγύς κόλον τυφλό, ανιόν και εγκάρσιο τμήμα παχέος εντέρου 
1-148 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.2. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
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                      Παράρτημα 3. Πίνακας 2.1. Συνιστάμενες παρεμβάσεις ΠΦΥ με βάση το είδος παρέμβασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τύπος 
μελέτης 

Βαθμίδα 
Υγείας 

Πληθυσμός-
Στόχος 

Επίτευξη 
στόχου 

Μελετώμενες 
εκβάσεις πριν-

μετά 

Ποσοτική 
αξιολόγηση 

Αξιοπιστία 
Δεικτών 

Στατιστική 
σημαντικότητα 

εκβάσεων 

Πλήθος 
παρεμβάσεων στην 

μελέτη 
Αλλαγή συμπεριφοράς 

7 Δοκιμή 
κοινοτικής 

παρέμβασης 
 

Πρωτοβάθμια 
 

Άτομα 50-79 ετών, 
χωρίς ΚΠΕ ή ΙΦΝΕ, 

με τουλάχιστον 1 
επίσκεψη <2 χρόνια 
στις δομές ΠΦΥ και 
είναι επιλέξιμα για 

έλεγχο ΚΠΕ § 

ΝΑΙ και στις 2 
παρεμβάσεις 

2/3 Εκβάσεις ΝΑΙ Ποσοστό (%) 
Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

2/3 Εκβάσεις Παρέμβαση πλοήγησης 
και Παρέμβαση 
αλληλογραφίας 

79 Δοκιμή 
κοινοτικής 

παρέμβασης 
 

Πρωτοβάθμια 
 

Βιετναμέζοι ή 
Λατίνοι 50-79 ετών, 

εγγεγραμμένοι σε 
δομές ΠΦΥ, χωρίς 

ιστορικό KΠΕ 

Ναι στην μία 
από τις 2 

παρεμβάσεις 
(Φυλλάδιο, τεστ 
και τηλέφωνο) 

3/3 Εκβάσεις ΟΧΙ Ποσοστό (%) 
Απόλυτη 

διαφορά (95% 
CI) 

Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

2/3 Εκβάσεις Παρέμβαση 
φυλλαδίου, τεστ και 

τηλεφώνου και 
Παρέμβαση φυλλαδίου 

και τεστ 

Αλλαγή Συμπεριφοράς και Εκπαίδευση 
14 Δοκιμή 

κοινοτικής 
παρέμβασης 

Κοινοτική δομή 
υγείας 

 

Άτομα 50 ετών και 
πάνω, 

ασυμπτωματικά, 
χωρίς ΚΠΕ, ΙΦΝΕ 

και χωρίς πρόσφατη 
συμμετοχή σε 

διαδικασία διαλογής 
§ 

ΝΑΙ 2/3 Εκβάσεις ΝΑΙ Ποσοστό (%), 
Μέσος όρος (SD) 

Μέση διαφορά 
(95% CI) 

Λόγος σχετικών 
πιθανοτήτων 
(OR-95% CI) 

3/3 Εκβάσεις Μία παρέμβαση 

42 Δοκιμή 
κοινοτικής 

παρέμβασης 

Κοινοτική 
Οργάνωση 

υγείας 

Βιετναμέζοι ή 
Αμερικάνοι 

Βιετναμέζοι 50-74 
ετών,  χωρίς 

ιστορικό ελέγχου 
ΚΠΕ 

ΝΑΙ 3/4 Εκβάσεις ΝΑΙ Ποσοστό (%) 
Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

Απόλυτη 
διαφορά (95% 

CI) 

4/4 Εκβάσεις Μία παρέμβαση 

147 Δοκιμή 
κοινοτικής 

παρέμβασης 

Πρωτοβάθμια 
 

Συγγενείς 1ου  
βαθμού ασθενών με 
ΚΠΕ, 40-75 ετών (ή 
νεότεροι 10 χρόνια 

από την ηλικία 
διάγνωσης ΚΠΕ του 

συγγενή), χωρίς 
ΙΦΝΕ ή ΚΠΕ 

ΝΑΙ 1/2 Εκβάσεις ΝΑΙ Ποσοστό (%) 
Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

2/2 Εκβάσεις Μία παρέμβαση 

Αλλαγή Συμπεριφοράς και Ενημέρωση 
43 Δοκιμή 

κοινοτικής 
παρέμβασης 

Κοινότητα Κάτοικοι περιοχών 
χαμηλού 

εισοδήματος 18-49 
ετών, χωρίς 

συμμετοχή σε 
θεραπεία καρκίνου 

Χωρίς στόχο 1 έκβαση ΝΑΙ Ποσοστό (%) 
Λόγος σχετικών 

πιθανοτήτων 
(OR 95% CI) 

1/1 Εκβάσεις Μία παρέμβαση 
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§ >12 μήνες από το τελευταίο FOBT, >5 χρόνια από την τελευταία σιγμοειδοσκόπηση/κλίσμα βαρίου διπλής αντίθεσης, >10 χρόνια από την τελευταία κολονοσκόπηση 
1-148 κωδικοί αριθμοί άρθρων από το παράρτημα 1. Πίνακας 1.2. που συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση 
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Παράρτημα 4. Πίνακας 1.1. Παράγοντες κινδύνου πρώιμου ΚΠΕ 
 

 
*Ασθενείς ΚΠΕ 20-49 ετών VS υγιείς μάρτυρες 20-49 ετών 
# Ασθενείς ΚΠΕ 20-49 ετών VS ασθενείς >50 ετών 
Μικρή επίδραση (d=0,2-0,49) 
Μεσαία επίδραση (d=0,5-0,79) 
Μεγάλη επίδραση (d ≥ 0,8) 
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