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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 
Δηζαγωγή 

Σν θάπληζκα απνηειεί ηελ θχξηα αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο πνπ κπνξεί λα 

πξνιεθζεί. Οη γεληθνί ηαηξνί κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο, σζηφζν έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ εθαξκφδνπλ παξεκβάζεηο δηαθνπήο ζε 

φινπο ηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο 

παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ κε ηε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

θνπόο 

Ζ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην γεληθφ 

ηαηξφ γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπ, κε δηελέξγεηα 

ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Μέζνδνο 

Αλαδεηήζεθαλ ζρεηηθά άξζξα ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ PUBMED θαη 

COCHRANE απφ ην 1966 κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. πκπεξηιήθζεθαλ 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην γεληθφ ηαηξφ 

γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ε αλάιπζή ηνπο έγηλε απφ δχν εξεπλεηέο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ αλεμάξηεηα. Ζ 

δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ έγηλε κεηά απφ ζπδήηεζε θαη, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο,  

κε παξαπνκπή ζε ηξίην εξεπλεηή. Δπηιέρζεθαλ ηα άξζξα πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

εηζαγσγήο, εθηηκήζεθε ε πνηφηεηα ησλ κειεηψλ θαη πεξηγξάθεθαλ νη πιεζπζκνί, νη 

παξεκβάζεηο, νη εθβάζεηο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Οη κειέηεο 

ρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο θαη εθηηκήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαζεκίαο παξέκβαζεο μερσξηζηά. 

 

Απνηειέζκαηα 

14 άξζξα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε, ηα νπνία είραλ δεκνζηεπζεί 

κεηαμχ ηνπ 1988 θαη ηνπ 2009. Οη παξεκβάζεηο πνπ έδσζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπο, πεξηιάκβαλαλ: α) ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, πνπ απμάλεη ηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιήο αιιά θαη ηελ 
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εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο (φπσο ν πξνζδηνξηζκφο 

εκεξνκελίαο δηαθνπήο), αιιά θαη ηηο παξαπνκπέο ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο β) ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ, ε νπνία φηαλ γίλεηαη θαηά ηα 

πξψηα έηε ηεο εηδηθφηεηαο απμάλεη ηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ 

ησλ αζζελψλ, ελψ φηαλ γίλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο εηδηθφηεηαο απμάλεη ηελ 

εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο γ) ηα ζπζηήκαηα 

ππελζχκηζεο, πνπ απμάλνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ηελ παξνρή 

απιήο ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή θαη ηηο παξαπνκπέο ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο δ) ηα ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο πνπ απμάλνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο 

θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή, ηελ εληαηηθφηεξε 

ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο θαη ηηο παξαπνκπέο ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο θαη ε) ηνλ ζπλδπαζκφ εθπαίδεπζεο θαη ζπζηεκάησλ ππελζπκίζεσλ, πνπ 

απμάλνπλ ηελ εξψηεζε γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα, ηελ απιή ζπκβνπιή γηα 

δηαθνπή θαη ηελ εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο θαη ηηο παξαπνκπέο ησλ 

θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ζ αλαζθφπεζε δείρλεη φηη ππάξρνπλ παξεκβάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σα ζπζηήκαηα ππελζπκίζεσλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο απμάλνπλ θπξίσο παξακέηξνπο πνπ δελ απαηηνχλ 

εληαηηθή ππνζηήξημε (φπσο ε αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ε παξνρή απιήο 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή θαη ε παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα 

δηαθνπήο), ελψ ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ απμάλεη ηφζν ηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιήο 

φζν θαη ηελ εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ηε ρξήζε ππελζπκίζεσλ απμάλεη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαβνχιεπζε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά ζε φηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνιππαξαγνληηθψλ παξεκβάζεσλ (ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο, ζπζηεκάησλ 

ππελζπκίζεσλ θαη ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο) ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

πξνηνχ θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

«θάπληζκα», «δηαθνπή θαπλίζκαηνο», «γεληθή ηαηξηθή», «πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο», «ηαηξηθή δηαβνχιεπζε», «ζπκβνπιεπηηθή» 
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ABSTRACT  

 
Background 

 

Smoking is the main preventable cause of morbidity and mortality. General 

practitioners working in primary health care can play an important role in assisting 

their patients quit smoking. However, it is generally accepted that they do not apply 

smoking cessation interventions to all their patients. For that reason many 

interventions aiming at increasing the involvement of general practitioners in smoking 

cessation have been developed. 

 

Objectives 

 

The aim of this systematic review was to assess the effectiveness of interventions 

applied to general practitioners so that they increase their involvement in smoking 

cessation. 

 

Methods 

 
The Pubmed database and Cochrane Central Register of Controlled Trials were 

searched (papers published from 1966 till August 2010). Studies included in the 

review were randomized controlled trials of interventions applied to general 

practitioners so that they increase their involvement in smoking cessation. Data was 

extracted in duplicate by two independent reviewers. The differences were solved 

after discussion and with the help of a third reviewer where necessary. Studies that 

met the inclusion criteria were included in the review, their quality was assessed and 

the study population, the interventions delivered, the outcomes and the effectiveness 

of outcomes were documented. Studies included in the review were then categorized 

according to the type of intervention and the effectiveness of each intervention was 

assessed separately.  

 

Main results 

 

14 trials were identified, conducted between 1988 and 2009. All trials assessed the 

effectiveness of interventions applied to general practitioners so that they increase 

their involvement in smoking cessation. The interventions that gave statistically 
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significant results were: 1. training of established practitioners that appears to be 

effective in increasing the intensive support for smoking cessation and arranging 

follow up meetings 2. training of general practice trainees, which increases the 

screening rates when applied to first year trainees, while when applied to last year 

trainees it increases the intensive counselling 3. prompts and reminders that increase 

screening rates, simple advice to quit and referrals to smoking cessation clinics 4. 

feedback reports that increase screening rates, simple advice to quit, intensive support 

for smoking cessation and referrals to smoking cessation clinics and 5. the 

combination of training and reminders that increase the asking rates, simple advice to 

quit, intensive support for smoking cessation and referrals to smoking cessation 

clinics.  

 

Authors’ conclusions 

 

The review indicates that there are interventions available that increase the 

involvement of general practitioners in smoking cessation. Prompts, reminders and 

feedback reports increase mainly variables such as screening rates, simple advice to 

quit and referrals to smoking cessation clinics, while physicians‘ training increase 

both simple advice to quit and intensive counselling for smoking cessation. The 

combination of training and reminders increases all variables associated with smoking 

cessation counseling. However, more studies are needed before we can reach safe 

conclusions about the effectiveness of multi-component interventions (combination of 

training, reminders and feedback reports). 

 

Key words 

Smoking, smoking cessation, general practice, primary health care, consultation, 

counseling  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

1.1. Κάπληζκα 

 

1.1.1. Οξηζκφο 

 

Χο θαπληζηέο ζεσξνχληαη  φζνη  αλαθέξνπλ φηη έρνπλ θαπλίζεη ηνπιάρηζηνλ 

100 ηζηγάξα ζηε δσή ηνπο θαη νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα θαπλίδνπλ θάζε κέξα ή 

θάπνηεο κέξεο (Centers for Disease Control and Prevention, 2009). Σν θάπληζκα 

παξακέλεη ε θχξηα αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί (Office for Official Publications of the European 

Communities 2004, Centers for Disease Control and Prevention 2005). Σν θάπληζκα 

απνηειεί ρξφληα λφζν θαηά ηελ νπνία ελαιιάζζνληαη νη πξνζπάζεηεο δηαθνπήο θαη νη 

ππνηξνπέο (Fiore, 2008). 

 

1.1.2. Δπηπνιαζκφο 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ππνινγίδεη φηη ζηελ Δπξψπε 

θαπλίδνπλ πεξίπνπ 215 εθαηνκκχξηα, απφ ηα νπνία ηα 130 είλαη άλδξεο (WHO 2007). 

Τπνινγίδεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ θαπλίδνπλ 46 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη (πεξίπνπ ην 20,6% 

ησλ ελειίθσλ άλσ ησλ 18 εηψλ) θαη ην θάπληζκα είλαη πην ζπρλφ ζηνπο άλδξεο 

(23,1%) απφ φηη ζηηο γπλαίθεο (18,3%) (Centers for Disease Control and Prevention, 

2009). 

Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε αλαινγία θαπληζηψλ κεηαμχ ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ (37,6%), αλ θαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαπληζηψλ (WHO, European Health for All 

Database, 2008). Χζηφζν, παξά ηε παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ θαπληζηψλ ζηε ρψξα 

καο, ν κέζνο εηήζηνο αξηζκφο ηζηγάξσλ θαη‘ άηνκν παξνπζηάδεη αχμεζε: ζηε 

δεθαεηία 1991 - 2001 απμήζεθε θαηά 29,7% θαη έθηαζε ηα 3.089,4 ηζηγάξα θαη 

ηειηθά, ην 2004 ηα 3.199,8 ηζηγάξα θαζηζηψληαο έηζη ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα κε ηνλ 

πςειφηεξν αξηζκφ θαηαλαιηζθφκελσλ ηζηγάξσλ θαη‘ άηνκν ζηε Γπηηθή Δπξψπε 

(WHO, European Health for All Database, 2008). ηε ρψξα καο, νη αζηηθέο πεξηνρέο 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο απφ φηη νη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (Pitsavos, 2003), ελψ άηνκα αλψηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαπλίδνπλ ζε ζχγθξηζε κε φζνπο έρνπλ 

ρακειφηεξα εηζνδήκαηα θαη κφξθσζε (Huisman, 2005). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα 
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ζηνηρεία ηεο Eurostat, 2007 ε ζπρλφηεηα ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεη 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο ειηθίεο 35 - 44 εηψλ. 

 

1.1.3. πλέπεηεο  

 

Σν ηζηγάξν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 250 νπζίεο πνπ είλαη ηνμηθέο ή 

θαξθηλνγφλεο (U.S. Department of Health and Human Sciences 2005). Σν θάπληζκα 

πξνθαιεί ηνπιάρηζηνλ 25 απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αζζέλεηεο ή νκάδεο αζζελεηψλ θαη 

απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδχλνπ ζε νθηψ απφ ηηο 16 θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ 

αλζξψπσλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 65 εηψλ (WHO 2007). Οη θχξηεο βιαπηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο εληνπίδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο λνζεκάησλ φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο, ηα 

αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη 

δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ (πλεχκνλα, θάξπγγα, ιάξπγγα, νηζνθάγνπ, νπξνδφρνπ 

θχζηεο), ελψ ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη ζηηο 

εκβξπτθέο επηπινθέο θαηά ηελ θχεζε.  

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο θαπληζηέο ζα πεζάλνπλ απφ λφζν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην θάπληζκα (British Heart Foundation, 2001). Ο θίλδπλνο απηφο είλαη αλάινγνο κε 

ηε δηάξθεηα θαη ηε βαξχηεηα ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο (Campbell 1998, Cook 

1986). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα έλα άηνκν ειηθίαο 25 εηψλ, ε θαηαλάισζε ελφο 

παθέηνπ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα ζα κεηψζεη ην πξνζδφθηκν δσήο θαηά 4,6 έηε, ελψ ζε 

έλαλ θαπληζηή δχν παθέησλ ηελ εκέξα, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζα κεησζεί θαηά 

8,3 έηε. Έλαξμε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ειηθία 15 εηψλ κεηψλεη θαηά κέζν φξν ην 

πξνζδφθηκν δσήο θαηά 8 έηε, ελψ έλαξμε ζε ειηθία άλσ ησλ 25 εηψλ, επηθέξεη 

κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά 4 έηε (US DHHS 1989). 

Ο Π.Ο.Τ. εθηηκά φηη ην θάπληζκα πξνθαιεί 3,5 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο 

εηεζίσο ζε παγθφζκην επίπεδν ελψ κε ηνλ ηξέρνληα ξπζκφ εμέιημεο, κέρξη ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020, νη ζάλαηνη ζα έρνπλ απμεζεί ζε πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα 

εηεζίσο (WHO 2007). ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο, ην θάπληζκα είλαη ε πξψηε αηηία ρακέλσλ εηψλ δσήο ιφγσ ζαλάηνπ ή 

αλαπεξίαο (DALY‘s) θαη επζχλεηαη γηα ην 12,3% ρακέλσλ εηψλ δσήο. ηελ Διιάδα, 

ε νθεηιφκελε ζην θάπληζκα ζλεζηκφηεηα θηάλεη ην 19,3%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

ρακέλσλ εηψλ δσήο ην 12,9% (WHO 2007). 
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Δπίζεο, ην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ησλ λνζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα απνηειεί ηεξάζηηα επηβάξπλζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πγείαο παγθνζκίσο (WHO 2007). χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην θφζηνο ηεο 

θξνληίδαο πγείαο γηα ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα πνηθίιιεη ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο κεηαμχ 0,1 θαη 1,1% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (Prahbat 

& Chaloupka, 2000). Δληνχηνηο, κειέηεο ζηελ Δπξψπε δείρλνπλ φηη ην άκεζν θαη 

έκκεζν θφζηνο ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί λα είλαη αθφκε πςειφηεξν θαη ππνινγίδεηαη 

ζην 1,04 σο 1,39% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί κεηαμχ 97,7 θαη 130,3 δηζ. Δπξψ (Office for Official 

Publications of the EC, 2004). 

 

1.2.  Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 

 

1.2.1. Χθέιεηεο 

 

Οη σθέιεηεο απφ ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο είλαη πνιιαπιέο. Οη θαπληζηέο πνπ 

δηαθφπηνπλ ην θάπληζκα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν αζζέλεηαο θαη πξφσξνπ 

ζαλάηνπ (Doll 2004). Σα νθέιε είλαη κεγαιχηεξα γηα απηνχο πνπ δηαθφπηνπλ ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο, σζηφζν είλαη ζεκαληηθά ζε θάζε ειηθία. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ζηα 5 

ρξφληα απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ν θίλδπλνο θαξδηαθήο πξνζβνιήο κεηψλεηαη 

ζην κηζφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη έλαο θαπληζηήο, ελψ ζηα 10 ρξφληα ν θίλδπλνο 

απηφο κεηψλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηφλ ελφο κε θαπληζηή (Wilson, 2000).  

ε φ,ηη αθνξά. ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, κεηά 10 - 15 ρξφληα δηαθνπήο ν 

θίλδπλνο ζηνπο θαπληζηέο είλαη κφλν 5 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ φηη ηνπο κε θαπληζηέο 

θαη κεηά απφ 15 - 20 ρξφληα ειάρηζηα κεγαιχηεξνο απφ ηνπο κε θαπληζηέο (IARC, 

2002). Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα πνζνζηά κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο άιιεο 

ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο.  

 

1.2.2. Γπζθνιίεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο 

 

Ζ δηαθνπή θαπλίζκαηνο είλαη δχζθνιε θαη ζπρλά απαηηεί πνιιέο 

πξνζπάζεηεο. Πξφβιεκα απνηειεί ν εζηζκφο απφ ηε ληθνηίλε, θαζψο απνηειεί νπζία 

πνπ νδεγεί ζε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμάξηεζε, πξνθαιψληαο ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο 

απφ ηε δηαθνπή ηεο (U.S. Department of Health and Human Services, 2008). Ζ 
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εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε, επνκέλσο, είλαη κηα ρξφληα θαηάζηαζε θαη ζπρλά 

απαηηνχληαη επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο γηα λα δηαηεξεζεί ε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο (Fiore, 2008). 

Απφ ηνπο ελήιηθεο θαπληζηέο ζηηο ΖΠΑ ην 70% αλαθέξεη φηη επηζπκεί λα 

δηαθφςεη εληειψο ην θάπληζκα, ελψ εθαηνκκχξηα έρνπλ ήδε επηρεηξήζεη λα ην 

δηαθφςνπλ αιιά νη ππνηξνπέο είλαη πνιχ ζπρλέο. (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2009). Μάιηζηα, φπσο δείρλνπλ κειέηεο, έλα πνζνζηφ 40% απηψλ πνπ 

θαπλίδνπλ θαζεκεξηλά ζε ειηθίεο 25-44 εηψλ θαη ην 38% ησλ θαπληζηψλ ζηηο ειηθίεο 

45-64 εηψλ έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ κία πξνζπάζεηα λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (Centers for Disease Control and Prevention, 2009). 

 

1.2.3. Παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε Γεληθή Ηαηξηθή 

δηαθξίλνληαη ζε θαξκαθεπηηθέο θαη κε θαξκαθεπηηθέο.  

Οη θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Τπνθαηάζηαηα ληθνηίλεο (πρ. ε ηζίρια, ηα επηζέκαηα, νη θαξακέιεο, ην ξηληθφ 

ζπξέη) 

 Φάξκαθα φπσο ε βνππξνπηφλε θαη ε βαξεληθιίλε 

Οη κε θαξκαθεπηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο φπσο (Riemsma 

2003, Lancaster 2008, Fiore 2008, Bize 2009,  Lai 2010):  

 Ζ απιή ζχζηαζε γηα δηαθνπή  

 Ζ ζχληνκε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε (10ιεπηή ή ζπληνκφηεξε) 

 Ζ εληαηηθή ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε (κε πεξηζζφηεξε δηαπξνζσπηθή επαθή, 

κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ρξήζε ζπκπεξηθνξηθψλ- γλσζηαθψλ ηερληθψλ 

φπσο ε ζπλέληεπμε ππνθίλεζεο θαη ην δηαζεσξεηηθφ πξφηππν ησλ ζηαδίσλ ηεο 

αιιαγήο)  

 Άιιεο βνεζεηηθέο παξεκβάζεηο φπσο ε απνζηνιή εμαηνκηθεπκέλσλ επηζηνιψλ, ε 

ρνξήγεζε πιηθνχ «απηνβνήζεηαο» θαη ε εθαξκνγή ζπηξνκέηξεζεο. 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο αθνξά έλα επξχ πεδίν θαξκαθεπηηθψλ θαη κε 

παξεκβάζεσλ. ην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ε έξεπλα εζηηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο κε θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

ηαηξνχο αιιά θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο νη λνζειεχηξηεο θαη νη θιηληθνί 
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ςπρνιφγνη. ε κία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (Lancaster 2008), έρεη εθηηκεζεί ή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνπιήο απφ ηνλ ηαηξφ θαη έρεη βξεζεί φηη ε ζχληνκε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή (δηάξθεηαο <20 ιεπηψλ) παξνπζηάδεη κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (αχμεζε ησλ πνζνζηψλ δηαθνπήο πεξίπνπ 2,5%) θαη 

φηη νη εληαηηθφηεξεο ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο (δηάξθεηαο >20 ιεπηψλ ή κε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επαλαιεπηηθέο επηζθέςεηο) εκθαλίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

απφ ηελ απιή ζπκβνπιή. Ο ζπλδπαζκφο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαξκάθσλ έρεη 

απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθφο απφ ην θαζέλα ρσξηζηά (Fiore, 2008). 

 

1.3. Γεληθόο ηαηξόο 

 

1.3.1. Οξηζκφο 

 

Ο Leeuwenhorst έδσζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ ην 1974: 

 

«Ο γεληθφο ηαηξφο είλαη ν ηαηξφο πνπ παξέρεη πξνζσπηθή, πξσηνβάζκηα θαη 

ζπλερή θξνληίδα ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπ αλεμάξηεηα 

απφ ειηθία, θχιν θαη αζζέλεηα. Ζ ζχλζεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κνλαδηθή... 

θνπφο ηνπ είλαη ε πξψηκε δηάγλσζε. Λακβάλεη ππφςε ηνπ βηνινγηθνχο, 

ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

λφζνπ….πλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηαηξνχο θαη κε θαη απνδέρεηαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ επζχλε απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα.» (Leeuwenhorst, 1974). 

Ζ παγθφζκηα νξγάλσζε γεληθψλ/νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ WONCA έδσζε ην 

δηθφ ηεο νξηζκφ ην 1991, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε ην 2002 (Wonca Europe 2002). 

χκθσλα κε ην λέν νξηζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηδηθφηεηαο ηεο 

Γεληθήο/Οηθνγελεηαθήο  ηαηξηθήο είλαη φηη: 

 Απνηειεί ην ζεκείν πξψηεο επαθήο ηνπ αζζελνχο κε ην ζχζηεκα πγείαο, παξέρεη 

αλνηρηή θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο θαη αζρνιείηαη κε φια ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν ή άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αζζελνχο. 

 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζπληνλίδνληαο ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, εξγάδεηαη καδί κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο ζε πεξηβάιινλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ιακβάλεη έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηνλ αζζελή ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο, 

φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη. 
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 Αλαπηχζζεη κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζην άηνκν, 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. 

 Αλαπηχζζεη κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία εμέηαζεο, ε νπνία εδξαηψλεη κηα ζρέζε κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηαηξνχ-

αζζελνχο 

 Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή καθξνρξφληαο ζπλέρεηαο ζηε θξνληίδα, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. 

 Γηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ επηπνιαζκφ θαη ηελ επίπησζε ηεο λφζνπ ζηελ θνηλφηεηα. 

 Γηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα νμέα θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο αζζελείο. 

 Γηαρεηξίδεηαη ηε λφζν, αδηαθνξνπνίεηε ζηα πξψηκα ζηάδηα, θαζψο εμειίζζεηαη 

θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη επείγνπζα παξέκβαζε, εθφζνλ απαηηεζεί. 

 Πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηελ επεμία κε θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

 Έρεη ζπγθεθξηκέλε επζχλε γηα ηελ πγεία ηεο θνηλφηεηαο. 

 Αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα πγείαο ζηηο βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη ππαξμηαθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 

 

1.3.2. Καηαιιειφηεηα γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πγείαο αζζελψλ 

 

Οη γεληθνί ηαηξνί κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ησλ αζζελψλ ηνπο, ηφζν ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θαπληζηψλ πνπ 

ηνπο επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν, φζν θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ κε ηνπο αζζελείο ηνπο ζε καθξνρξφληα βάζε. 

Σν 70% ησλ θαπληζηψλ επηζθέπηνληαη ην γεληθφ ηαηξφ θάζε ρξφλν (Gritz 

1988, Centers for Disease Control and Prevention 1993, Lopez-Quintero 2006). Καηά 

ζπλέπεηα πξνζθέξνληαη πνιιέο επθαηξίεο γηα παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε πεξηβάιινλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη φηη ζηηο Ζ.Π.Α., αλ νη ηαηξνί ηεο Π.Φ.Τ. θαηάθεξλαλ λα 

δηαθφςνπλ ην θάπληζκα έζησ θαη ζην 10% ησλ θαπληζηψλ αζζελψλ ηνπο, ηφηε 3,5 

εθαηνκκχξηα θαπληζηψλ ζα δηέθνπηαλ θάζε έηνο (Pine 1999). 

Ο γεληθφο ηαηξφο, ν νπνίνο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ αζζελνχο θαη ηεο ζπλέρεηαο ζηε θξνληίδα ηνπ, είλαη θαηάιιεινο γηα παξεκβάζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πγείαο ηνπ αζζελνχο, φπσο ε 
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δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (Ockene 1987). Ζ καθξνρξφληα ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ 

αλαπηχζζεη κε ηνπο αζζελείο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπο κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλεηξν πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο θαπληζηέο λα 

δηαθφςνπλ ην θάπληζκα. 

 Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξνη θαπληζηέο ζεσξνχλ ηνλ ηαηξφ ηνπο σο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ ζα ηνπο επεξεάζεη ζρεηηθά κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπκβνπιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

απφ ηνπο ίδηνπο (Richmond 1985,  Owen 1990,  Duaso 2002).  

 

1.3.3. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο  

 

Αλαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαο ηαηξφο 

ηεο Π.Φ.Τ. ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θιηληθή 

πξαθηηθή (US Dept of Health and Human Services- Public Health Service 2008, 

NICE 2006, IPCRG 2008) ζπζηήλνπλ φηη νη ηαηξνί ηεο ΠΦΤ νθείινπλ λα 

εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή πνπ ζρεκαηηθά θσδηθνπνηείηαη σο «5Αs» απφ ηα αξρηθά 

γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ Ask (Ρψηεζε), Advice (πκβνχιεςε),  Assess (Δθηίκεζε) , 

Assist (Βνήζεζε), Arrange (Καλφληζε). πγθεθξηκέλα, νη ηαηξνί ηεο ΠΦΤ νθείινπλ: 

 λα ξσηάλε φινπο ηνπο αζζελείο ηνπο αλ θαπλίδνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ζηα 

αξρεία ηνπο ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα ηνπ αζζελνχο  

 λα ζπκβνπιεχνπλ φινπο ηνπο θαπληζηέο, κε μεθάζαξν, εκθαηηθφ θαη 

πξνζσπνηεκέλν ηξφπν, λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα 

 λα εθηηκνχλ ηελ πξφζεζε ηνπ θαπληζηνχ λα δηαθφςεη θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, 

 λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ θαπληζηή γηα ηε δηαθνπή (ζπκβνπιεπηηθή, 

θαξκαθνζεξαπεία ή παξαπνκπή ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα θέληξα) θαη 

 λα θαλνλίδνπλ επφκελεο ζπλαληήζεηο γηα ππνζηήξημε ηνπ θαπληζηνχ ζηε 

δηαθνπή 

Τπνινγίδεηαη φηη αλ έλαο γεληθφο ηαηξφο αθηεξψζεη 20 ψξεο γηα απηφ ηνλ 

ζθνπφ ζα θεξδίζεη θαηά πξνζέγγηζε πεξίπνπ 8 επηπιένλ ρξφληα δσήο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ ηαηξείνπ ηνπ ζε έλα ρξφλν. Απηή ε παξέκβαζε αλήθεη ζηηο πην 

νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη ζσηήξηεο γηα ηε δσή παξεκβάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο (Royal College of Physicians 2000). 

 



 16 

 

1.3.4. Δκπφδηα γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

 

Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ε αληηκεηψπηζε ηεο θαπληζηηθήο 

ζπλήζεηαο, πνιινί θαπληζηέο αζζελείο δελ αληρλεχνληαη θαη αθφκα ιηγφηεξνη 

ιακβάλνπλ βνήζεηα γηα δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (Corony 2005, Ferketich 2006, 

Quinn 2005, Thorndike 2007). Μειέηεο έδεημαλ φηη ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

θαπληζηέο (37-44%) αλέθεξαλ φηη δέρηεθαλ ζπκβνπιή απφ ηνλ ηαηξφ ηνπο γηα λα 

δηαθφςνπλ (Anda 1987, Centers for Disease Control and Prevention 1993), ελψ κφιηο 

ην 3,6% ησλ θαπληζηψλ πνπ δηέθνςαλ αλέθεξαλ φηη δέρηεθαλ βνήζεηα απφ ηνπο 

ηαηξνχο ηνπο γηα ηε δηαθνπή (Frank 1991). 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη ηαηξνί θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο φκσο ζπρλά δελ εθαξκφδνπλ ηαθηηθέο γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζην 

ηαηξείν ηνπο (Cummings 1989, Thorndike 1998). Δηδηθά γηα ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, 

έξεπλεο έδεημαλ φηη, παξφιν ζεσξνχλ κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπο λα ζπκβνπιεχνπλ θαη λα 

βνεζνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο λα δηαθφπηνπλ ην θάπληζκα, ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

αλαθέξνπλ φηη ζπκβνπιεχνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο αζζελείο ηνπο λα δηαθφςνπλ ην 

θάπληζκα (McEwen 2001, Coleman 2000). Έηζη, ππνινγίδεηαη φηη ιηγφηεξν απφ ην 

30% ησλ θαπληζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηαηξνχο ηεο ΠΦΤ δέρνληαη νπνηαδήπνηε 

ππνζηήξημε γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (Fiore 2000). Μάιηζηα, ηα πνζνζηά 

είλαη αθφκε ρακειφηεξα γηα ηηο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο πηπρέο ηεο πξαθηηθήο 

―5Αs‖, φπσο ε παξνρή εληαηηθφηεξεο ππνζηήξημεο κε ζπκβνπιεπηηθή ή 

θαξκαθνζεξαπέηα (Solberg 2005). Αθφκε, νη ηαηξνί ηεο ΠΦΤ ζπάληα 

πξνγξακκαηίδνπλ επηπξφζζεηεο επηζθέςεηο ππνζηήξημεο γηα ηνπο θαπληζηέο ή 

παξαπέκπνπλ ηνπο θαπληζηέο ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο δηαθνπήο  (Fiore 2000, Glynn 1989, McEwen 2005). 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ηαηξνχο σο εκπφδηα ζηελ 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (Schroeder 

2005, McEwen 2005, Young 2001, Cornuz 2000, Cummings 1989, Cantor 1993,  

Thorndike 1998), πεξηιακβάλνληαη : 

 ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηαβνχιεπζεο 

 ε ηάζε γηα επηθέληξσζε ησλ ηαηξψλ ζε άιια νμέα ή ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο ηνπ αζζελνχο κε απνηέιεζκα λα παξαβιέπνληαη παξεκβάζεηο ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο θαη αιιαγήο ηξφπνπ δσήο 
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 ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο  

 ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζε ζπκβνπιεπηηθέο ηερληθέο γηα αιιαγή ηξφπνπ δσήο 

θαη ε ακεραλία λα ρεηξηζηνχλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ πηζαλφλ αλαθχςνπλ κεηά 

ηελ αλαθνξά ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα 

 ν θφβνο ηεο απνηπρίαο θαη ε απαηζηνδνμία ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ ηνπο 

 ν θφβνο φηη ε αλαθνξά ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα θαη ζηελ αλάγθε γηα 

δηαθνπή ηεο ελδέρεηαη λα είλαη δπζάξεζηε γηα ηνλ αζζελή θαη λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ηαηξφ 

 ε έιιεηςε ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο  

 ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ή αληακνηβήο  

 

1.4. Παξεκβάζεηο γηα ηελ αύμεζε ηεο ελαζρόιεζεο ηνπ ηαηξνύ κε ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο 

 

1.4.1. Αιιαγή επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηαηξψλ 

 

Ζ επαγγεικαηηθή (θιηληθή) ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ απνηειεί έθθξαζε ησλ 

γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηφηεησλ ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο ην αλσηέξσ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κεηαβνιέο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λέεο 

ζπκπεξηθνξέο, νη ηαηξνί πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ (Adelson 1997). 

χκθσλα  κε ην Γηαζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Prochaska θαη DiClemente, ηα θίλεηξα 

θάπνηνπ γηα αιιαγή, θπκαίλνληαη ζε έλα θάζκα απφ ηελ έιιεηςε ζθέςεο γηα αιιαγή 

κέρξη ηε ζθέςε γηα αιιαγή, ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δξάζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

αιιαγήο (Prochaska J, DiClemente.1982). Ζ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή έρεη πξνηαζεί 

ζαλ κία ρξήζηκε έλλνηα ζην ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ παξνρή 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο απφ ηνπο ηαηξνχο (Cohen 1994, Main 1995). 

Αθφκε, νη παξεκβάζεηο γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαηξψλ 

νθείινπλ λα αθνινπζνχλ κηα «δηαγλσζηηθή αλάιπζε» πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξηζζνχλ ηα εκπφδηα γηα αιιαγή θαη λα αληηκεησπηζζνχλ (National Health 

Service Centre for Reviews and Dissemination 1999). Γηα παξάδεηγκα, πνιινί ηαηξνί 

πνπ ληψζνπλ αλέηνηκνη λα ρεηξηζηνχλ κηα ζπλέληεπμε δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζα 
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δείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ κε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (Young 1998). 

 

1.4.2. Δίδε παξεκβάζεσλ 

 

1.4.2.1 Εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

 

Σν πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία (West 2001). 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ 

(seminars, workshops) ή κε επηζθέςεηο ζην ρψξν ηνπ ηαηξείνπ (outreach visits) ή, 

αθφκε, θαη κε εμ απνζηάζεσο εθκάζεζε (distance learning). 

Πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

ηερληθή (didactic teaching) θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζεσξεηηθή δηδαζθαιία (Davis  

1999), ελψ θάπνηα πξνγξάκκαηα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθά θαη βαζίδνληαη ζε 

κεζφδνπο ελεξγεηηθήο εθκάζεζεο πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ (active learning), φπσο ε 

ππφδεζε ξφισλ θαη ε εμέηαζε ηππνπνηεκέλσλ αζζελψλ (Pololi 1996).  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφηππν πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Βξεηαλία γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη εθαξκφζηεθε ζην δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο (NICE 2003) θαιχπηεη δπν θχξηα πεδία, ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο. Θεσξεί 

απαξαίηεην νη ηαηξνί πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε ζε θαπληζηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα λα δηαζέηνπλ αθξηβή θαη έγθπξε γλψζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, λα γλσξίδνπλ ηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε 

παξέκβαζε θαη λα έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο λα εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε ζηελ θιηληθή 

πξαθηηθή. 

 

1.4.2.2. Παξεκβάζεηο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

 

Δθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, άιιεο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ γηα 

αχμεζε ελαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο απνηεινχλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ κε εθαξκνγή ζην γξαθείν ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ. Οη 

παξεκβάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ  

α) ζπζηήκαηα ππνδείμεσλ θαη ππελζπκίζεσλ (prompts and reminders) ηνπ 

ηαηξνχ γηα λα αληρλεχζεη, λα θαηαγξάςεη, λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο 
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θαπληζηέο αζζελείο ηνπ γηα δηαθνπή ή λα ηνπο παξαπέκςεη ζε άιια θέληξα, φπνπ 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην (Hulscher 1997) θαη  

β) ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο (audit and feedback) πνπ 

ελεκεξψλνπλ ηνλ ηαηξφ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε ζέκαηα δηαβνχιεπζεο 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζπγθξίλνληάο ηεο κε απηέο άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

(comparison to peers) (Goebel 1997) θαζψο θαη κε ηηο θαιχηεξεο εθηθηέο επηδφζεηο 

(comparison to ‗‗achievable benchmark‘), νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληηα κε βάζε ην 10% 

ησλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (Kiefe 2001). 

 

1.5.  Αλαγθαηόηεηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

 

 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κειέηεο θαη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο 

(Lancaster, 2008, Anderson 2003)  πνπ αθνξνχλ παξεκβάζεηο γηα αχμεζε ηεο 

ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ (γεληθψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ) κε ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο.  

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ Lancaster, 2008 ζέηεη ζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο σο 

πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηα πνζνζηά δηαθνπήο ησλ θαπληζηψλ θαη φρη ηε κεηαβνιή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαηξψλ θαη έηζη απνθιείεη κειέηεο πνπ δελ αλαθέξνπλ 

πνζνζηά δηαθνπήο. ηφρνο, φκσο, θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

παξέκβαζεο (π.ρ. ζπζηήκαηα ππνδείμεσλ θαη ππελζπκίζεσλ) είλαη λα ηξνπνπνηεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά θαη λα απμεζεί ε ελαζρφιεζε ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο. 

Σν αλ απηφ νδεγήζεη θαη ζε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαπληζηψλ (δειαδή ζε 

απμεκέλα πνζνζηά δηαθνπήο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπ), πνπ είλαη ζαθψο θαη ην 

δεηνχκελν, εμαξηάηαη πξνθαλψο θαη απφ ην είδνο ηεο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδνπλ 

νη ηαηξνί ζηνπο αζζελείο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, αλ ζα δψζνπλ απιή ζπκβνπιή γηα 

δηαθνπή ή ζα εθαξκφζνπλ πεξηζζφηεξν εληαηηθή ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ή ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαξκαθνζεξαπεία ή ζα παξαπέκςνπλ ηνλ θαπληζηή ζε εηδηθά 

θέληξα δηαθνπήο) – σζηφζν, ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ 

παξεκβάζεσλ απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηήο κειέηεο. 

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ Anderson 2003 κειεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ ζε ζρέζε 

κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη κειέηεο κε πξνιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη φρη κφλν ην θάπληζκα 

ελψ δέρεηαη θαη κε ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο. 
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Οη γεληθνί ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ 

πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη αλαγθαίν, επνκέλσο, λα γίλεη 

θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζην γεληθφ ηαηξφ ψζηε λα απμήζνπλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπο. 

 

1.6.  θνπόο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο- Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

 

θνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλάδεημε 

κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, 

ψζηε νη ίδηνη λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο.  

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο γηα λα αλαδεηρζνχλ νη παξεκβάζεηο απηέο θαη λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 

 Τπάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο πνπ λα 

αμηνινγνχλ ηηο παξεκβάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, ψζηε 

νη ίδηνη λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο; Πνηεο είλαη απηέο νη 

παξεκβάζεηο; 

  Πνηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ; 

 Γηα ηηο κειέηεο κε θνηλή παξέκβαζε, αλαπαξάγνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξψηεο θιηληθήο δνθηκήο θαη ζηηο επφκελεο κειέηεο; 
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2. ΜΔΘΟΓΟ 
 

2.1.  ηξαηεγηθή αλαδήηεζεο 

 

Ζ κεζνδνινγία αλαδήηεζεο αθνξνχζε ζηνλ εληνπηζκφ άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, 

ψζηε νη ίδηνη λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. 

 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 

1. Pubmed (http:// www.pubmed.com/)(1966 κέρξη Αχγνπζηνο 2010) 

2. Cochrane Central Register of Controlled Trials (http://www. 

cochrane.org/) (Issue 3 of 4, Jul 2010) 

 

ηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη φξνη ―smoking‖, ―tobacco‖, 

―general practice‖, ―general practitioner‖, ―consultation‖, ―counselling‖, είηε σο 

MeSH terms, είηε σο φξνη ζηνλ ηίηιν ή ηελ πεξίιεςε ηνπ άξζξνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε επαηζζεζία ηνπ ζηελ εχξεζε θαηάιιεισλ κειεηψλ. 

 

Ο αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο γηα ην Pubmed  ήηαλ: 

 

Behavioral Medicine"[Mesh] OR "Behavioral Disciplines and Activities"[Mesh] OR 

"Cognitive Therapy"[Mesh] OR "Cognitive Dissonance"[Mesh] OR "Self 

Efficacy"[Mesh] OR "Motivation"[Mesh] OR "cognitive therapy"[tiab] OR "cognitive 

treatment"[tiab] OR "cognitive behavioral"[tiab] OR "behavioral treatment"[tiab] OR 

"behavioral therapy"[tiab] OR ―behavior therapy‖ OR ―behavior treatment‖ OR 

"Counseling"[Mesh] OR "Directive Counseling"[Mesh] OR "Disease 

Management"[Mesh] OR "Hospice Care"[Mesh] OR "Hotlines"[Mesh] OR "Child 

Guidance Clinics"[Mesh] OR counsel*[tiab] OR advice[tiab] OR consultation[tiab] 

OR change[tiab] OR precontemplation[tiab] OR contemplation[tiab] OR 

preparation[tiab] OR action[tiab] OR maintenance[tiab] OR ―life style‖[Mesh] OR 

―risk reduction behavior‖[Mesh] OR lifestyle[tiab] OR risk[tiab]) AND ("Family 

Practice"[Mesh] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR "Physicians, Family"[Mesh] 

OR ―family medicine‖[tiab] OR ―family practice‖[tiab] OR ―general medicine‖[tiab] 

http://www.pubmed.com/
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OR ―general practice‖[tiab] OR ―general internal medicine‖[tiab] OR ―family 

physician‖[tiab] OR ―general practitioner‖[tiab] OR ―primary care‖[tiab]) AND 

("Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "randomized controlled trial"[pt] OR 

"controlled clinical trial"[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR 

randomly[tiab] OR trial[tiab]) AND (―smoking cessation‖[Mesh] OR smoking[tiab] 

or tobacco[tiab] 

 

Ο αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο γηα ηελ  Cochrane (clinical trials registry) ήηαλ: 

 

"Family Practice" OR "Primary Health Care" OR "Physicians, Family" OR "family 

medicine" OR "general medicine" OR "general practice" OR "general internal 

medicine" OR "family physician" OR "general practitioner" OR "primary care" 

AND "smoking cessation" OR smoking OR tobacco 

 

Δπηπξφζζεηα, έγηλε αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ άξζξσλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ αλαζθφπεζε ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππήξραλ θαη άιια 

άξζξα πνπ δε βξέζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή ειεθηξνληθή αλαδήηεζε. 

 

2.2.  Κξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνύ ηωλ άξζξωλ 

 

2.2.1. Κξηηήξηα επηινγήο: 

 

Αλαδεηήζεθαλ άξζξα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

πκπεξηιήθζεθαλ κφλν ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο. Έγηλαλ δεθηέο θαη 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο φπνπ ε ηπραηνπνίεζε δελ είρε γίλεη ζην επίπεδν ησλ 

ηαηξψλ ζηνπο νπνίνπο γηλφηαλ ε παξέκβαζε, αιιά ζην επίπεδν ησλ ηαηξείσλ ή 

θέληξσλ πγείαο.  

           Οη παξεκβάζεηο γίλνληαλ ζε γεληθνχο ηαηξνχο κφλν ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Οη θαπληζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο κειέηεο 

πξνέξρνληαλ απφ πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, δειαδή 

ήηαλ αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαλ ηνλ ηαηξφ ηνπο.  

Ο πιεζπζκφο πεξηειάκβαλε γεληθνχο ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηε 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπίζεο, έγηλαλ δεθηέο κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ 

εηδηθεπφκελνπο γεληθήο ηαηξηθήο.  Γελ ππήξρε πεξηνξηζκφο αλάινγα κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηελ εκπεηξία ηνπ ηαηξνχ ή ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ. 

Οη παξεκβάζεηο πεξηειάκβαλαλ νπνηεζδήπνηε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (πρ. 

ζεκηλάξηα, ελεκεξψζεηο ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ) ή παξεκβάζεηο ζηελ ηαηξηθή 
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πξαθηηθή (πρ. ζπζηήκαηα ππνδείμεσλ θαη ππελζπκίζεσλ, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο), νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ κε ζθνπφ λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.  

Ζ ζχγθξηζε γίλνληαλ κε γεληθνχο ηαηξνχο πνπ δελ είραλ δερηεί θακία 

παξέκβαζε/εθπαίδεπζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο. 

Χο απνηέιεζκα ζεσξήζεθαλ φιεο νη εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε ηεο δηαθνπήο 

ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο: α) ε αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο 

ζηνπο αζζελείο ηνπο (screening rate), β) ε δηαβνχιεπζε-ζπκβνπιεπηηθή γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο (counseling rate) γ) ε παξαπνκπή θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο (referral rate).   

 

2.2.2. Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ 

 

Απφ ηελ έξεπλα απνθιείζηεθαλ κειέηεο πνπ δελ ήηαλ γξακκέλεο ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα.   

Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ εκηηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο.  

Απνθιείζηεθαλ κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε πεξηβάιινλ λνζνθνκείνπ ή εηδηθνχ 

θέληξνπ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ κειέηεο ζηηο νπνίεο ε 

παξέκβαζε γίλνληαλ κφλνλ ζε λνζειεχηξηεο, άιινπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ή ζε θνηηεηέο ηαηξηθήο. 

Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ κειέηεο φηαλ ε εθπαίδεπζε ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο  

ζηφρεπε ζηελ εθαξκνγή πνιππαξαγνληηθψλ παξεκβάζεσλ γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δσήο (πρ. δηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη απψιεηα βάξνπο θαη αχμεζε ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θιπ.). ή ήηαλ κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε ρξφληεο παζήζεηο (φπσο αθραξψδεο Γηαβήηεο, 

Αξηεξηαθή Τπέξηαζε, Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα).  

Δπίζεο, απνθιείζηεθαλ κειέηεο ζηηο νπνίεο ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

βαζίδνληαλ κφλν ζε απηφ-αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. 

 

2.3. Δμαγωγή δεδνκέλωλ 

 

Γχν αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο (Η.Σ.,  .Π.) θαηέγξαςαλ ζε πίλαθεο ηεθκεξίσλ 

γηα θάζε κία κειέηε: 
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 Σν ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο 

 Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

 Σν είδνο ηνπ πιεζπζκνχ 

 Σν είδνο ηεο παξέκβαζεο  

 Σελ νκάδα ειέγρνπ 

 Σα αλαθεξφκελα απνηειέζκαηα  

 Σε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 

 ηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ κειεηψλ (κέζνδνο ηπραηνπνίεζεο, απνθξπθή 

δηαλνκήο, ηπθινπνίεζε, ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, πνζνζηά 

απφζπξζεο απφ ηε κειέηε) 

 

Ζ αλαζθφπεζε φισλ ησλ άξζξσλ έγηλε απφ δχν εξεπλεηέο (Η.Σ.,  .Π.), νη 

νπνίνη εξγάζηεθαλ αλεμάξηεηα. Ζ δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ έγηλε κεηά απφ 

ζπδήηεζε θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε παξαπνκπή ζε ηξίην εξεπλεηή (Α.Σ.). 

 

2.4. Δθηίκεζε πνηόηεηαο ηωλ κειεηώλ 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ ζηεξίρζεθεο ζην εξγαιείν γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ δνθηκψλ CONSORT (Moher, 2001; 

Campbell et al, 2004). 

Γηα θάζε κειέηε θαηαγξάθεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 ηε κέζνδν ηπραηνπνίεζεο,  

 ηελ απνθξπθή δηαλνκήο,  

 ηελ ηπθινπνίεζε θαη πνηνπο αθνξνχζε (πρ απηνχο πνπ ζπλέιεγαλ ηα ζηνηρεία, 

ηνπο εθηηκεηέο ηνπ απνηειέζκαηνο, απηνχο πνπ έθαλαλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε)  

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

 ην πνζνζηφ απφζπξζεο απφ ηε κειέηε 

Μειέηεο πνπ αλέθεξαλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ ζεσξήζεθαλ θαιήο 

πνηφηεηαο, κειέηεο πνπ αλέθεξαλ κεξηθά απφ ηα αλσηέξσ ή δελ έδηλαλ επαξθή 

ζηνηρεία, ζεσξήζεθαλ κέηξηαο πνηφηεηαο θαη κειέηεο πνπ δελ αλέθεξαλ ή αλέθεξαλ 

ειάρηζηα απφ ηα αλσηέξσ, ζεσξήζεθαλ αλεπαξθείο. 
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2.5. ύλζεζε ηωλ κειεηώλ 

 

Πεξηγξάθεθαλ νη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ, νη παξεκβάζεηο, νη εθβάζεηο 

πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Οη κειέηεο 

ρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο. Δμεηάζηεθε αλ ε θάζε 

παξέκβαζε είρε κειεηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία κειέηεο. Γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

ζπλέβεθε απηφ, δηεξεπλήζεθε αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θιηληθήο δνθηκήο 

αλαπαξάγνληαη θαη ζηηο επφκελεο κειέηεο. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1. Πεξηγξαθή ηωλ κειεηώλ 

3.1.1. Γεληθή πεξηγξαθή 

ρήκα 1. Γηάγξακκα ξνήο ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

αλαζθφπεζε 

 

 

 

3.1.1.1.Απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαδήηεζεο 

  

Απφ ηελ αλαδήηεζε βξέζεθαλ 532 άξζξα ζην Medline/PubMed θαη 493 

άξζξα ζην Cochrane. 

Οη ηίηινη θαη νη πεξηιήςεηο φισλ ησλ άξζξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ειέρζεζαλ θαη απνξξίθζεθαλ εθείλα πνπ δελ ηθαλνπνηνχζαλ 

ηα πξφηππα πνπ είραλ ηεζεί κε βάζε ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη απνθιεηζκνχ. Έηζη, 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΟ PUBMED : 

526 ΑΡΘΡΑ 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

ΣΟ COCHRANE: 

493 ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΓΝΧΖ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ 

ΑΡΘΡΧΝ : 

25 ΑΡΘΡΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΑΝΑΓΝΧΖ ΠΛΖΡΟΤ 

ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΑΡΘΡΧΝ : 

11 ΑΡΘΡΑ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

3 ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΥΔΣΗΚΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΔΧΝ 

 

14 ΑΡΘΡΑ 

ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΖΚΑΝ 

ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΑΝΑΓΝΧΖ ΠΛΖΡΟΤ 

ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΑΡΘΡΧΝ : 

14 ΑΡΘΡΑ ΓΔΝ 

ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
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απφ ηα αξρηθά άξζξα επηιέρζεθαλ είθνζη πέληε (25) άξζξα κεηά απφ ηελ αλάγλσζε 

ηεο πεξίιεςεο, ηα νπνία αθνξνχζαλ ηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο, ψζηε νη ίδηνη λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. 

 

3.1.1.2. Επηινγή ζρεηηθώλ άξζξωλ 

 

. ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθαλ ηα είθνζη πέληε (25) άξζξα βάζεη νιφθιεξνπ ηνπ 

θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη απνθιεηζκνχ. Απφ ηα άξζξα απηά, 

δεθαηέζζεξα (14) δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηελ αλαζθφπεζε. Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ αθνξνχζαλ: απνηειέζκαηα βαζηδφκελα 

κφλν ζε απηφ-αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ ηαηξψλ (6 άξζξα), παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαλ 

ζε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη φρη ζε γεληθνχο ηαηξνχο (5 άξζξα), κε 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο  δνθηκέο (3 άξζξα) (Βιέπε Καηάινγνο κειεηψλ πνπ 

απνθιείζηεθαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε). 

Δπίζεο, ειέγρζεθε ε βηβιηνγξαθία ησλ άξζξσλ απηψλ θαη βξέζεθαλ άιια 

ηξία (3) άξζξα πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Μεηά απφ ηελ ηειεπηαία 

αμηνιφγεζε, ζηελ αλαζθφπεζε ζπκπεξηιήθζεζαλ ηειηθά δεθαηέζζεξα (14) άξζξα 

πνπ αθνξνχζαλ ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο παξεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο, ψζηε λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. (Βιέπε Καηάινγνο κειεηψλ πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε). Οη  κειέηεο απηέο έρνπλ δεκνζηεπζεί κεηαμχ 

ηνπ 1988 θαη ηνπ 2009. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζηηο Ζ.Π.Α.(9) θαη νη 

ππφινηπεο ζηηο ρψξεο, Απζηξαιία (2), Νέα Εειαλδία (1), Μεγάιε Βξεηαλία (1) θαη 

Διβεηία (1). 

  

Βιέπε Πίλαθαο 1. Μεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κειεηώλ πνπ πεξηιήθζεθαλ 

ζηελ αλαζθόπεζε 

 

3.1.2. Πιεζπζκφο κειέηεο 

 

 Ο πιεζπζκφο ησλ κειεηψλ απηψλ θπκαίλνληαλ απφ 34 ηαηξνχο ζηε κειέηε 

Ward 1996 έσο 521 ηαηξνχο ζηε κειέηε Linder 2009. ε δέθα (10) κειέηεο ν 

πιεζπζκφο απνηεινχληαλ κφλν απφ εηδηθνχο ηαηξνχο, ζε ηξείο (3) κφλν απφ 
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εηδηθεπφκελνπο (Cornuz 2002, Strecher 1991, Ward 1996) θαη ζε κία (1) (Linder 

2009) απφ εηδηθνχο θαη εηδηθεπνκέλνπο ηαηξνχο. ε ηέζζεξηο κειέηεο ε παξέκβαζε 

εθαξκφζηεθε ζηνπο ηαηξνχο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο (λνζειεχηξηεο, 

πξνζσπηθφ ππνδνρήο ησλ αζζελψλ) (Benz 2007, Linder 2009, Rothemich 2008, 

Wadland 2007), ελψ ζηηο ππφινηπεο ε παξέκβαζε εθαξκφζηεθε κφλν ζην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ.  ε πέληε κειέηεο ε παξέκβαζε εθαξκφζηεθε κφλν ζε ηαηξνχο Γεληθήο 

Ηαηξηθήο (Kotke 1989, Lennox 1998, McRobbie 2008, Ward 1996,  Young 2002) ελψ 

ζηηο ππφινηπεο ζε ηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

κε εηδηθφηεηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο θαη Παζνινγίαο. 

 

3.1.3. Μέζνδνο 

 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε είλαη ηπραηνπνηεκέλεο 

θιηληθέο δνθηκέο. Οξηζκέλεο κειέηεο εθηηκνχζαλ αλ ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 

(δηαθνξά ζηηο ππφ κειέηε παξακέηξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο) 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ (2Υ2 factorial 

design) (Linder 2009, Piper 2003, Ward 1996, Young 2002).  ηηο πεξηζζφηεξεο, ε 

ηπραηνπνίεζε έγηλε ζε επίπεδν ηαηξείσλ (cluster randomization), εθηφο απφ έμη (6) 

ζηηο νπνίεο ε ηπραηνπνίεζε έγηλε ζε επίπεδν ηαηξψλ (Unrod 2007, Cornuz 2002, 

Ward 1996, Strecher 1991, Cummings 1989, Kottke 1989). Μφλν ζε έμη (6) κειέηεο 

ππήξραλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε κέζνδν ηπραηνπνίεζεο (McRobbie 2008, 

Rothemich 2008, Unrod 2007, Cornuz 2002, Young 2002, Ward 1996). Δπίζεο, νη πην 

πνιιέο δελ αλαθέξνπλ κέζνδν απνθξπθήο δηαλνκήο, εθηφο απφ πέληε (5) (Rothemich 

2008, Unrod 2007, Cornuz 2002, Lennox 1998, Ward 1996). ε φηη αθνξά ηελ 

ηπθινπνίεζε, πέληε (5) κφλνλ κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ππήξμε ηπθινπνίεζε: ηξεηο (3) 

θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ (McRobbie 2008, Young 2002, Cummings 

1989) θαη δχν (2) σο πξνο ην ζθνπφ ηεο κειέηεο (Cornuz 2002, Ward 1996). Μφλν ζε 

κία απφ ηηο 14 κειέηεο ππάξρεη αλαθνξά πνζνζηνχ απφζπξζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε κειέηε θαη απηφ είλαη 6% (Strecher 1991). 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο (11) έθαλαλ ππνινγηζκφ κεγέζνπο δείγκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δεδνκέλε ηζρχ (>80%), ελψ ηξεηο (3) δελ έθαλαλ θαη απηέο 

είλαη (Piper 2003, Strecher 1991, Cummings 1989). Δπηά κειέηεο αλαθέξνπλ φηη 

είραλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο (Linder 
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2009, Rothemich 2008, McRobbie 2008, Wadland 2007, Cornuz 2002, Lennox 1998, 

Kotke 1989) ελψ νη ππφινηπεο, αλ θαη έθαλαλ ππνινγηζκφ κεγέζνπο δείγκαηνο, δελ 

κπφξεζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα.  

 

3.1.4. Παξεκβάζεηο 

 

Αλαγλσξίζηεθαλ ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο, ψζηε νη ίδηνη λα απμήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο:  

 

1) πζηήκαηα ππνδείμεωλ θαη ππελζπκίζεωλ ζε 4 κειέηεο (Strecher 1991, Piper 

2003, Rothemich 2008, Linder, 2009) 

3) πζηήκαηα αλαηξνθνδόηεζεο ζε 2 κειέηεο (Bentz 2007, Wadland 2007) 

4) Δθπαίδεπζε ηαηξώλ ζε 6 κειέηεο (Strecher 1991, Ward 1996, Cornuz 2002, 

Kottke 1989, Lennox 1998, McRobbie 2008) 

5) πλδπαζκνί ηωλ παξεκβάζεωλ ζε 4 κειέηεο (Cummings 1989, Strecher 1991, 

Unrod 2007, Young 2002) 

 

εκεηψλεηαη φηη κία κειέηε (Strecher 1991) εθηηκνχζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα 3 δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ (ζπζηήκαηα ππελζχκηζεο, 

εθπαίδεπζε θαη ζπλδπαζκφο ηνπο). 

 

3.1.5. Οκάδεο ζχγθξηζεο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο (8) ζπλέθξηλαλ ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή (θακία παξέκβαζε).  

Σξείο (3) κειέηεο ζπλέθξηλαλ κία παξέκβαζε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε ζρέζε κε εθπαίδεπζε γηα 

θάπνην άιιν ζέκα (Cornuz 2002, Young 2002, Ward 1996).  ηηο ππφινηπεο,  ε 

νκάδα ειέγρνπ αθνξνχζε ζχληνκε εθπαίδεπζε ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο (Benz 

2007), ηξηκεληαία απνζηνιή ππελζπκίζεσλ (Wadland 2007) θαη απνζηνιή γξαπηψλ 

νδεγηψλ (McRobbie 2008). 
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3.1.6. Δθβάζεηο   

 

ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο (9) ηα απνηειέζκαηα εθηηκήζεθαλ κε βάζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απάληεζαλ νη θαπληζηέο αζζελείο. ηηο ππφινηπεο ηα 

απνηειέζκαηα εθηηκήζεθαλ απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ησλ 

αζζελψλ (Benz 2007, Unrod 2007) ή απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (McRobbie 2008, Wadland 2007), ελψ ζε κία κειέηε ηα 

απνηειέζκαηα εθηηκήζεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε βηληενζθνπεκέλσλ ηαηξηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ (Ward 1996).  

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ εμέηαδαλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ εθβάζεηο: 

 

Α. αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζηνπο αζζελείο (screening rate) 

Β. παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαβνχιεπζε γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. εξψηεζε γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα (asking rate) 

2. ζπκβνπιή γηα δηαθνπή (advising rate) 

3. εθηίκεζε πξφζεζεο γηα δηαθνπή (assessing rate) 

4. ππνζηήξημε γηα δηαθνπή (assisting rate): 

α. παξνρή εληαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

β. πξνζδηνξηζκφο εκεξνκελίαο δηαθνπήο 

γ. παξνρή θαξκαθεπηηθήο ππνζηήξημεο 

5. θαζνξηζκφο επφκελεο ζπλάληεζεο (arranging rate) 

Γ. παξαπνκπή ηνπ θαπληζηνχ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (referring rate) 

 

ε δέθα κειέηεο (10) γίλεηαη αλαθνξά ρξεκαηνδφηεζεο, ζε έμη (6) απφ 

θξαηηθνχο θνξείο θαη ζε ηέζζεξηο (4) απφ ηδησηηθνχο θνξείο. 

 

 

3.2. Αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ 

 

Βιέπε Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα κειεηώλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθόπεζε 

 

3.2.1.  πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

 

3.2.1.1.  Έληππα ζπζηήκαηα ππελζύκηζεο 
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Βξέζεθαλ 3 παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηήκαηα 

ππελζχκηζεο πξνζαξκνζκέλα ζην έληππν αξρείν ησλ αζζελψλ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. 

 

ηε κειέηε Strecher 1991, ζε κηα νκάδα εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθή ππελζχκηζε γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα κε ηε κνξθή 

μερσξηζηνχ θχιινπ πνπ επηζπλάπηνληαλ απφ ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο ησλ αζζελψλ 

καδί κε ηηο ππφινηπεο ζεκεηψζεηο πξνφδνπ πγείαο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ηαηξνί ηεο νκάδαο απηήο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ (θακία παξέκβαζε), εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p<0,05) 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (71% vs 58%). Ζ παξέκβαζε απηή, 

φκσο, δελ νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε φηη αθνξνχζε ηα πνζνζηά 

πξνζδηνξηζκνχ εκεξνκελίαο δηαθνπήο (7% vs 6%), ρνξήγεζεο ππνθαηάζηαησλ 

ληθνηίλεο (15% vs 13%) θαη θαζνξηζκνχ επφκελεο ζπλάληεζεο (42% vs 37%).  

 

ηε κειέηε Piper 2003, ρξεζηκνπνηήζεθε κία παξέκβαζε ππελζχκηζεο ζηνλ 

έληππν θάθειν πγείαο ηνπ αζζελνχο κε ηε κνξθή «ζθξαγίδαο δσηηθψλ ζεκείσλ». Ζ 

ζθξαγίδα απηή, εθηφο απφ ηα πεδία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ ηνπ 

αζζελνχο, πεξηιάκβαλε θαη εηδηθφ πεδίν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θαπληζηηθήο 

ζπλήζεηάο ηνπ. Ζ ζθξαγίδα εθαξκφζηεθε ζε εκθαλέο ζεκείν ζηηο ζεκεηψζεηο 

πξνφδνπ ηεο πγείαο ηνπ θάζε αζζελνχο. Ζ παξέκβαζε απηή ζπγθξίζεθε κε νκάδα 

ειέγρνπ (ζηελ νπoία ε ζθξαγίδα δσηηθψλ ζεκείσλ δελ πεξηιάκβαλε ηελ θαπληζηηθή 

ζπλήζεηα) θαη πέηπρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

ησλ αζζελψλ πνπ ξσηήζεθαλ απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ην θάπληζκα (+17,2%  vs  + 7,5 

%, p=0.02). Χζηφζν, ε ζεηηθή επίδξαζή ηεο παξέκβαζεο ζηε δηαβνχιεπζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο πεξηνξίζηεθε κφλνλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο δηαβνχιεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο 

(ζπκβνπιή γηα δηαθνπή, πξνζδηνξηζκφο εκεξνκελίαο δηαθνπήο, ρνξήγεζε 

ππνθαηάζηαησλ ληθνηίλεο θαη θαζνξηζκφο επφκελεο ζπλάληεζεο) δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

 

ηε κειέηε Rothemich 2008, ρξεζηκνπνηήζεθε παξφκνηα παξέκβαζε 

ππελζχκηζεο κε κνξθή «ζθξαγίδαο δσηηθψλ ζεκείσλ» πνπ ζπκπεξηιάκβαλε πεδίν γηα 

ηελ θαηαγξαθή ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο. Ζ ζθξαγίδα εθαξκφζηεθε ζηηο 

ζεκεηψζεηο πξνφδνπ πγείαο ηνπ θάζε αζζελνχο. ηε κειέηε απηή, ην πξνζσπηθφ 
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ππνδνρήο ησλ αζζελψλ ζηα ηαηξεία ηεο παξέκβαζεο ξσηνχζε θαη θαηέγξαθε ηελ 

θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαλ ηνλ ηαηξφ, ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο πξαθηηθή. Ζ παξέκβαζε απνδείρηεθε 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ ζπκβνπιψλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

θαπληζηέο γηα δηαθνπή (61,9% vs 53,4%, p=0,04), αλ θαη απηή απνδίδεηαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απιήο ζχζηαζεο γηα δηαθνπή (59,9% vs 51,5%, p=0,04) θαη φρη ζηελ 

αχμεζε ηεο πεξηζζφηεξν εληαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο (32,5%  vs 29,3%, 

p=0,18). 

 

 

3.2.1.2. Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ππελζύκηζεο θαη ππνδείμεωλ 

 

Βξέζεθε 1 παξέκβαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζχζηεκα ππελζχκηζεο 

θαη ππνδείμεσλ πξνζαξκνζκέλν ζην ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ αζζελψλ ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ. 

 

ηε κειέηε Linder, 2009 ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ππελζχκηζεο θαη ππνδείμεσλ πνπ πξνζαξκφζηεθε ζην ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ 

θαθέισλ πγείαο ησλ αζζελψλ. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιάκβαλε εηδηθά εηθνλίδηα γηα 

ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ππελζπκίζεηο γηα ηελ 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, εηδηθφ πξφγξακκα ππνδείμεσλ γηα θαξκαθεπηηθέο 

παξεκβάζεηο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ θαπληζηή 

ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα δηαθνπήο ή ηειεθσληθέο γξακκέο ππνζηήξημεο. Ζ 

παξέκβαζε δηαπηζηψζεθε απνηειεζκαηηθή θαη αλέδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο (p<0,001) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ (+17% vs +11%). 

Δπίζεο, νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξεο παξαπνκπέο ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα δηαθνπήο (4,5% vs 0,4%, p<0,001) θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ θαπληζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηά ηα πξνγξάκκαηα δηαθνπήο (3,9% vs 0,3%, p<0,001). 

Μφλνλ ζε φηη αθνξά  ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαπληζηψλ ζηνπο νπνίνπο 

ζπληαγνγξαθήζεθαλ θάξκαθα γηα δηαθνπή δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ (2% vs 2%). 
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3.2.2. πζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο 

 

Βξέζεθαλ 2 κειέηεο πνπ εθηηκνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο κε ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε Bentz 2007, νη ηαηξνί ελεκεξψζεθαλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο κε ζχληνκε παξνπζίαζε ζηα ηαηξεία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζηνπο ηαηξνχο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ εθαξκφζηεθε παξέκβαζε, ελψ νη ηαηξνί ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο ιάκβαλαλ κεληαίεο γξαπηέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. Οη αλαθνξέο απηέο πξνέξρνληαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ αζζελψλ ηνπο 

θαη πεξηείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ηαηξνχ ζε ζέκαηα δηαβνχιεπζεο 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζπγθξηηηθά  κε ην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ άιισλ ηαηξψλ 

ηεο πεξηνρήο αιιά θαη κε ην κέζν φξν ησλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ. ηε κειέηε θάλεθε 

φηη ε παξέκβαζε απηή νδήγεζε ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά 

αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηα ζηνπο αζζελείο (94,5% vs 88,1%, p=0,05), 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (71,6% vs 52,7%, p<0,001), εθηίκεζεο πξφζεζεο δηαθνπήο 

(65,5% vs 40,1%, p<0,001) θαη ππνζηήξημεο δηαθνπήο (20,1% vs 10,5%, p<0,001).  

Ζ κφλε παξάκεηξνο πνπ δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ ηα πνζνζηά παξαπνκπψλ ζε 

ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο γηα δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (3,9% vs 3,6%, 

p=0,755). 

 

ηε κειέηε Wadland 2007 έγηλε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φηη 

αθνξά ηελ παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε κηα ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο γηα 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο, κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ πξψηε παξέκβαζε 

αθνξνχζε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο κε απνζηνιή αλά 3 κήλεο ζε θάζε 

ηαηξφ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαπνκπψλ θαπληζηψλ ζηελ ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο δηαθνπήο θαη ηεο 

ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ ηαηξείνπ πνπ αλήθε ν θάζε ηαηξφο, αιιά 

θαη κε ην κέζν φξν ησλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ. Ζ δεχηεξε παξέκβαζε αθνξνχζε 

ρξήζε γεληθήο ππελζχκηζεο κε απνζηνιή αλά 3 κήλεο, ζε θάζε ηαηξφ, θαξηψλ πνπ 

ελεκέξσλαλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθήο γξακκήο ππνζηήξημεο δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 
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αλαηξνθνδφηεζεο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ παξαπνκπψλ θαπληζηψλ ζηελ 

ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή ππελζχκηζε (484 θαπληζηέο  

vs 220 θαπληζηέο), δηαθνξά πνπ αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή (p<0,001). 

 

 

3.2.3. Δθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνχ 

 

3.2.3.1. Εθπαίδεπζε εηδηθεπόκελωλ γεληθήο ηαηξηθήο 

 

Βξέζεθαλ 3 κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπφκελσλ γεληθήο ηαηξηθήο ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο 

κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε Strecher 1991, κηα νκάδα εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ εθπαηδεχηεθε ζηε 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε ζχληνκν ζεκηλάξην δηάξθεηαο δχν σξψλ. Σα απνηειέζκαηα, 

κεηαμχ άιισλ, έδεημαλ φηη νη ηαηξνί πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ 

εθπαηδεχηεθαλ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p<0,05) πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (73% vs 58%), αιιά θαη πξνζδηνξηζκνχ εκεξνκελίαο 

δηαθνπήο (9% vs 6%) θαη θαζνξηζκνχ επφκελεο ζπλάληεζεο (53% vs 37%). 

Μάιηζηα, ε νκάδα ησλ ηαηξψλ πνπ εθπαηδεχηεθε εκθάληζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζε φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ ηαηξψλ 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλνλ ππελζπκίζεηο ζην θχιιν πξνφδνπ πγείαο 

αζζελψλ, ρσξίο φκσο νη δηαθνξέο λα θηάζνπλ ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ηε κειέηε Ward 1996, εηδηθεπφκελνη γεληθνί ηαηξνί ζην πξψην έηνο ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο εθπαηδεχηεθαλ ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε έλα δηαδξαζηηθφ 

ζεκηλάξην δηάξθεηαο 3 εκεξψλ θαη ζπγθξίζεθε ε κεηαβνιή ζηελ πξαθηηθή ηνπο γηα ηε 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, πνπ πεξηιάκβαλε 

εηδηθεπφκελνπο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε ζεκηλάξην κε δηαθνξεηηθφ ζέκα. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κεηαβνιή 

ησλ πνζνζηψλ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

(αχμεζε 4% vs κείσζε 4%, p=0,01). Δληνχηνηο, νη ηαηξνί ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

ξψηεζαλ κφλνλ ην 1/3 ησλ αζζελψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην θάπληζκα. Δπίζεο, δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο ε 
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εξψηεζε γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο, ε ζπκβνπιή γηα 

δηαθνπή, ν πξνζδηνξηζκφο εκεξνκελίαο δηαθνπήο, ε ππνζηήξημε δηαθνπήο θαη ν 

θαζνξηζκφο επφκελεο ζπλάληεζεο. Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο εθαξκφζζεθαλ ζε 

ιηγφηεξν απφ ην 1/5 ησλ θαπληζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηνπο ηαηξνχο απηνχο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, πνζνζηφ πνπ ήηαλ παξφκνην κε εθείλν πνπ ππήξρε πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ. 

 

ηε κειέηε Cornuz 2002, εηδηθεπφκελνη γεληθνί ηαηξνί θαη παζνιφγνη, ζην 

ηειεπηαίν έηνο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, εθπαηδεχηεθαλ ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε έλα 

δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην δηάξθεηαο 2 εκεξψλ (κε ρξήζε βηληενζθνπεκέλνπ πιηθνχ θαη 

εμνκνίσζε πξαθηηθήο ζε αζζελείο- εζνπνηνχο) θαη ζπγθξίζεθε ε πξαθηηθή ηνπο γηα 

ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε θαπληζηέο αζζελείο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ 

πεξηιάκβαλε εηδηθεπφκελνπο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε ζεκηλάξην κε δηαθνξεηηθφ ζέκα. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη νη δχν νκάδεο εκθάληζαλ πςειά πνζνζηά 

εξψηεζεο γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο (87% vs 78%, p= 

0,13). Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ έθηαλαλ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φηη αθνξνχζε ηελ πξνζθνξά ππνζηήξημεο ηνπ θαπληζηή γηα 

δηαθνπή (23% vs 7%,  p= 0,003) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ εκεξνκελίαο δηαθνπήο (8% vs 

2%, p= 0,02). Γεληθφηεξα, ε νκάδα παξέκβαζεο εκθάληζε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή ζπκβνπιή γηα δηαθνπή (39% 

vs 29%, p= 0,12), ηνλ πξνζδηνξηζκφ επφκελεο ζπλάληεζεο (7% vs 3%, p= 0,15) θαη 

ηηο παξαπνκπέο ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο (6% vs 3%, p=0,2), ρσξίο φκσο νη 

δηαθνξέο απηέο λα θηάζνπλ ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

3.2.3.2. Εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλωλ γεληθήο ηαηξηθήο 

 

Βξέζεθαλ 3 κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπκέλσλ γεληθψλ ηαηξψλ ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε 

ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε Kottke 1989, ηδηψηεο γεληθνί ηαηξνί ηπραηνπνηήζθαλ ζε 3 νκάδεο: 

ζηελ πξψηε έιαβαλ εθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην δηάξθεηαο 6 σξψλ ζε ηερληθέο δηαθνπήο 

ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνπο ρνξεγήζεθε ζρεηηθφ έληππν πιηθφ απηνβνήζεηαο γηα 

δηαλνκή ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο ηνπο, ζηε δεχηεξε ηνπο ρνξεγήζεθε κφλνλ ην 
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έληππν πιηθφ γηα δηαλνκή, ελψ ζηελ ηξίηε δελ εθαξκφζζεθε θακία παξέκβαζε 

(ζπλήζεο πξαθηηθή). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ηα πνζνζηά ησλ 

αζζελψλ, πνπ ξσηήζεθαλ γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ (58,3% vs 61,4% vs 51,4%), νη δχν πξψηεο νκάδεο αλαδείρζεθαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο απφ ηελ νκάδα ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο εκθαλίδνληαο 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ παξνρή ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (54,3% vs 

59,7% vs 39,7%, p<0,025) θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ εκέξαο δηαθνπήο (18,5% vs 9,6% 

vs 5,4%, p<0,025). ε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ επφκελεο ζπλάληεζεο ε νκάδα ηεο 

εθπαίδεπζεο παξνπζίαζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά, ρσξίο φκσο απηά λα θηάλνπλ ην 

επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (10,3% vs 6,9% vs 3,8%, p>0,05).  

 

ηε κειέηε Lennox 1998, γεληθνί ηαηξνί εθπαηδεχηεθαλ ζε έλα κνλνήκεξν 

ζεκηλάξην δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε δηδαθηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα ζηνπο 14 κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε 

έδεημαλ φηη ε νκάδα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ παξνπζίαζε 

κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαβνχιεπζεο θαπληζηψλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

(79,4% vs 74,9%, p=0.09), φκσο ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή γηα 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%.  

 

ηε κειέηε McRobbie 2008, εθηηκήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

ζχληνκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ δηάξθεηαο 4 σξψλ ζε γεληθνχο ηαηξνχο, 

εζηηαζκέλν ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαπνκπψλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. Ζ νκάδα ειέγρνπ έιαβε ηαρπδξνκηθψο γξαπηέο νδεγίεο 

γηα ηελ παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ζηνπο 3 κήλεο έδεημαλ φηη ε 

νκάδα παξέκβαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξν αξηζκφ 

παξαπνκπψλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο (κέζνο φξνο παξαπνκπψλ 

θαπληζηψλ αλά κήλα γηα θάζε γεληθφ ηαηξφ 6,4% vs 1,8%,  p<0,01). 

 

 

3.2.4. πλδπαζκφο παξεκβάζεσλ 

 

3.2.4.1. Εθπαίδεπζε ηαηξώλ θαη ρξήζε ππελζπκίζεωλ 

 

Βξέζεθαλ 3 κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ κε ηελ ρξήζε ππελζπκίζεσλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 
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ηε κειέηε Cummings 1989,  ε παξέκβαζε έγηλε ζε ηδηψηεο ηαηξνχο 

(παζνιφγνπο θαη γεληθνχο ηαηξνχο) θαη αθνξνχζε εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο (3 ζεκηλάξηα δηάξθεηαο 1 ψξαο ην θαζέλα) θαη ρξήζε έληππσλ 

ππελζπκίζεσλ κε ηε κνξθή εηηθέηαο ή μερσξηζηνχ θχιινπ πνπ επηζπλάπηνληαλ ζηα 

θχιια πξνφδνπ ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Ζ ζχγθξηζε έγηλε κε νκάδα ειέγρνπ ζηελ 

νπνία αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο πξαθηηθή θαη έδεημε φηη ε νκάδα παξέκβαζεο πέηπρε 

πςειφηεξα πνζνζηά εξψηεζεο γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα (64,4% vs 44,4%), 

πξνζδηνξηζκνχ εκεξνκελίαο δηαθνπήο (38,4% vs 12,4%), θαζνξηζκνχ επφκελεο 

ζπλάληεζεο (19,1% vs 10,6%) θαη παξαπνκπήο ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο (14,4% vs 

13,3%). Όιεο νη παξαπάλσ δηαθνξέο- εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία- αλαδείρζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο (p<0,05) φηαλ ηα παξαπάλσ πνζνζηά ππνινγίδνληαλ σο 

δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ άζθεζε ηεο παξέκβαζεο. 

 

ηε κειέηε Strecher, 1991, κηα νκάδα εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ εθπαηδεχηεθε 

ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε ζχληνκν ζεκηλάξην δηάξθεηαο δχν σξψλ πνπ 

πεξηιάκβαλε θαη δεχηεξε ζπλάληεζε κεηά απφ δχν βδνκάδεο ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ. 

ηελ νκάδα απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εηδηθέο ππελζπκίζεηο γηα ηελ θαπληζηηθή 

ζπλήζεηα ησλ αζζελψλ πνπ επηζπλάπηνληαλ σο μερσξηζηφ θχιιν καδί κε ηηο 

ππφινηπεο ζεκεηψζεηο ηεο πξνφδνπ πγείαο ησλ αζζελψλ. Σα απνηειέζκαηα, κεηαμχ 

άιισλ, έδεημαλ φηη νη ηαηξνί ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ (θακία παξέκβαζε) εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p<0,05) 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (74% vs 58%), αιιά θαη πξνζδηνξηζκνχ 

εκεξνκελίαο δηαθνπήο (12% vs 6%) θαη θαζνξηζκνχ επφκελεο ζπλάληεζεο (51% vs 

37%). Μάιηζηα, ε νκάδα ησλ ηαηξψλ πνπ εθπαηδεχηεθε εκθάληζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 

ησλ ηαηξψλ ζηηο νπνίεο έγηλε κφλνλ εθπαίδεπζε ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλνλ 

ππελζπκίζεηο ζην θχιιν πξνφδνπ πγείαο αζζελψλ, ρσξίο φκσο νη δηαθνξέο λα 

θηάλνπλ ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ηε κειέηε Unrod 2007, εθαξκφζζεθε ζε ηαηξνχο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (παζνιφγνπο θαη γεληθνχο ηαηξνχο) έλα ζπλδπαζκφο παξεκβάζεσλ πνπ 

πεξηιάκβαλε α) ζχληνκε εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνχ ζην γξαθείν ηνπ δηάξθεηαο 40 

ιεπηψλ,  βαζηζκέλε ζηε ζηξαηεγηθή 5Αs γηα ηε δηαθνπή (ask, assess, advice, assist, 
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arrange) θαη β) ρνξήγεζε ζηνλ θαπληζηή αζζελή θαη ηνλ ηαηξφ ελφο ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο απφ ππνινγηζηή, εμαηνκηθεπκέλνπ γηα θάζε θαπληζηή, πνπ πεξηιάκβαλε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αζζελνχο θαη πξφηεηλε 

αλάινγεο κεζφδνπο γηα ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα 

επηζπλάπηνληαλ ζηηο ζεκεηψζεηο πξνφδνπ πγείαο ηνπ αζζελνχο, αιιά δεηήζεθε θαη 

απφ ηνπο αζζελείο λα πξνζθνκίδνπλ ην αληίγξαθφ ηνπ ζηνλ ηαηξφ θαηά ηελ επίζθεςή 

ηνπο ζε απηφλ. Μεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ (ζπλήζεο 

πξαθηηθή) ε κφλε παξάκεηξνο πνπ δελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

ήηαλ ε εξψηεζε γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε νκάδα ηεο 

παξέκβαζεο παξνπζίαζε πςειφηεξα πνζνζηά (61,2% vs 47,4%). ε φιεο ηηο 

ππφινηπεο παξακέηξνπο γηα ηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, ε νκάδα 

παξέκβαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p<0,001) πςειφηεξα πνζνζηά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθηίκεζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ θαπληζηνχ γηα δηαθνπή (76% vs 

36,8%), ζηε ζπκβνπιή γηα δηαθνπή (76,8% vs 53%), ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

εκεξνκελίαο δηαθνπήο (55,1% vs 20,2%), ζηελ ππνζηήξημεο κε θαξκαθνζεξαπεία 

(61,6% vs 24,7%), ζηνλ θαζνξηζκφ επφκελεο ζπλάληεζεο (47,5% vs 9,7%) θαη ζηελ 

παξαπνκπή ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο (23,2% vs 4,5%).  

 

3.2.4.2. Πνιππαξαγνληηθέο παξεκβάζεηο: Εθπαίδεπζε, ρξήζε ππελζπκίζεωλ θαη 

αλαηξνθνδόηεζε 

  

Βξέζεθε 1 κειέηε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο, 

αλαθνξέο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπζηήκαηα ππελζχκηζεο πξνζαξκνζκέλν ζην 

έληππν αξρείν ησλ αζζελψλ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. 

 

ηε κειέηε Young 2002, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνιππαξαγνληηθή παξέκβαζε 

γηα λα αχμεζε ηελ ελαζρφιεζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

Ζ παξέκβαζε πεξηιάκβαλε: α) εθπαίδεπζε ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε ηξείο 

ζχληνκεο επηζθέςεηο ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ, νη νπνίεο, εθηφο απφ ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, πεξηειάκβαλαλ θαη ρνξήγεζε 

ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ βίληεν, έληππνπ πιηθνχ κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θπιιάδηα 

γηα ηαηξνχο θαη αζζελείο θαζψο θαη εηδηθά έληππα ππελζχκηζεο γηα ρξήζε απφ ηνλ 

ηαηξφ β) αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ηαηξνχ κε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηνπο αζζελείο γηα ηε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο  γ) παξνρή ζχληνκνπ εληχπνπ γηα ηε δηαθνπή ηνπ 
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θαπλίζκαηνο γηα δηαλνκή ζηελ αίζνπζα αλακνλήο αζζελψλ (ην νπνίν ζπκπιήξσλε ν 

αζζελήο θαη ην πξνζθφκηδε ζηνλ ηαηξφ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ) θαη δ) παξνρή δσξεάλ 

ζθεπαζκάησλ ληθνηίλεο ζηνπο θαπληζηέο αζζελείο, φηαλ απηέο ζπζηήλνληαλ απφ ηνλ 

ηαηξφ ηνπο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. ηελ νκάδα ειέγρνπ έγηλε εθπαίδεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα (πξνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο). 

Οη εξεπλεηέο εθηίκεζαλ κε εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ ηνπο αζζελείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θάπληζκα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιάκβαλε ν 

ηαηξφο γηα ηε δηαθνπή ηνπ πξηλ θαη 6 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο. Σν 

πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ζηε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαηξψλ σο πξνο ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ εκθαλίζηεθαλ παξφκνηεο απμήζεηο ζηηο επηκέξνπο 

παξεκβάζεηο πνπ εθάξκνδαλ νη ηαηξνί γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (εξψηεζε γηα 

ηελ αλίρλεπζε θαπλίζκαηνο κεηαμχ ησλ αζζελψλ (+8% vs +10%), ζπκβνπιή γηα 

δηαθνπή (+15% vs +15%). Λίγν κεγαιχηεξεο απμήζεηο εκθάληζε ε νκάδα 

παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε φηη αθνξνχζε ηνλ θαζνξηζκφο 

εκεξνκελίαο δηαθνπήο (+18% vs +6%) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ επφκελεο ζπλάληεζεο 

(+8% vs +4%). Χζηφζν, κφλνλ  ζε φηη αθνξνχζε ηελ ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ 

ληθνηίλεο νη δηαθνξέο ζηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζίαζαλ νη δχν νκάδεο έθηαζαλ ην 

επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (αχμεζε 21% vs κείσζε 4%, p<0,001).  
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4. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

4.1. πδήηεζε 

 

Οκνηνγέλεηα 

 

ηελ αλαζθφπεζε ζπκπεξηιήθζεζαλ ηειηθά 14 κειέηεο. Όιεο αθνξνχζαλ 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο γηα ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη 

εθηηκνχζαλ σο εθβάζεηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε ηεο δηαθνπήο 

θαπλίζκαηνο. Δπίζεο, ζπλήζσο εθηηκνχζαλ πνιιαπιέο εθβάζεηο θαη φρη κφλν κία. 

Όιεο νη κειέηεο έγηλαλ ζε πεξηβάιινλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπο αθνξνχζε γεληθνχο ηαηξνχο κφλνπο ηνπο ή καδί κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. ε φιεο ηηο κειέηεο ε παξέκβαζε 

αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ κφλνλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο ρσξίο λα γίλνληαλ ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ πξνιεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή ελφο πξνγξάκκαηνο επίηεπμεο ζηφρσλ ζε αζζελείο ζπγθεθξηκέλεο 

λφζνπ. Ζ ζχγθξηζε γίλνληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο (8) κε γεληθνχο ηαηξνχο πνπ 

δελ είραλ δερηεί θακία παξέκβαζε/εθπαίδεπζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

Δηεξνγέλεηα 

 

Χζηφζν, κεηαμχ ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ αλαζθφπεζε, 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα. Ζ εηεξνγέλεηα απηή νθείινληαλ θπξίσο ζηελ 

χπαξμε αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο- πνπ πεξηιάκβαλαλ  

ζπζηήκαηα ππελζπκίζεσλ, ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο, εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζπλδπαζκνχο απηψλ. Δπίζεο, εηεξνγέλεηα παξαηεξήζεθε θαη ζηνπο πιεζπζκνχο 

ησλ κειεηψλ, νη νπνίνη πεξηειάκβαλαλ ηαηξνχο εηδηθνχο ή εηδηθεπκέλνπο, γεληθήο 

ηαηξηθήο ή θαη παζνινγίαο, κφλνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο επαγγεικαηίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (λνζειεχηξηεο θαη ηαηξηθνχο βνεζνχο).  Δηεξνγέλεηα 

δηαπηζηψζεθε επίζεο θαη σο πξνο ηηο εθηηκψκελεο εθβάζεηο, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ 

δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηε 
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δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζηνπο 

αζζελείο (screening rate), παξνρή ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (advising rates), 

πξνζδηνξηζκφ εκεξνκελίαο δηαθνπήο, παξνρή θαξκαθεπηηθήο ππνζηήξημεο, 

θαζνξηζκφο επφκελεο ζπλάληεζεο (arranging rates), παξαπνκπή ηνπ θαπληζηνχ ζε 

εηδηθά θέληξα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (referral rates). 

Αθφκε, εηεξνγέλεηα δηαπηζηψζεθε επίζεο θαη ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, 

φπσο ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ νκάδαο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ, ε 

νπνία ζε νξηζκέλεο κειέηεο γίλνληαλ κφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο, ελψ 

ζε άιιεο ππνινγίδνληαλ σο δηαθνξά ζηηο εθηηκψκελεο παξακέηξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Δπίζεο, εηεξνγέλεηα δηαπηζηψζεθε ζε δεηήκαηα φπσο ε ηπραηνπνίεζε (νη 

πεξηζζφηεξεο είραλ σο κνλάδα ηπραηνπνίεζεο ηηο κνλάδεο πγείαο (cluster 

randomization), αιιά νξηζκέλεο ηπραηνπνηνχζαλ ηνπο ηαηξνχο), ε απνθξπθή δηαλνκήο 

θαη ε ηπθινπνίεζε.  

 

Γπλαηόηεηα πνζνηηθήο ζύλζεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ 

 

Δπεηδή ππήξμε κεγάιε εηεξνγέλεηα παξεκβάζεσλ αιιά θαη επεηδή ζε θάζε 

θαηεγνξία παξέκβαζεο πεξηιακβάλνληαλ κηθξφο ζρεηηθά αξηζκνχ κειεηψλ κε 

ζεκαληηθή κεηαμχ ηνπο εηεξνγέλεηα ζε άιιεο παξακέηξνπο, φπσο νη εθηηκψκελεο 

εθβάζεηο, δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

κειεηψλ. 

 

πκθωλία απνηειεζκάηωλ ζε κειέηεο γηα παξεκβάζεηο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο 

 

Μειέηεο πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία παξέκβαζεο δε ζπκθσλνχζαλ 

πάληα σο πξνο ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Γηαθνξέο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο κειέηεο κπνξεί λα επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε ελψ κειεηάηαη ε ίδηα παξέκβαζε λα κελ αλαπαξάγνληαη ηα 

ίδηα απνηειέζκαηα. Παξαθάησ ζπδεηνχληαη αλαιπηηθά νη πηζαλέο αηηίεο γηα θάζε 

θαηεγνξία παξέκβαζεο. 
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Σπζηήκαηα ππελζύκηζεο 

 

ηε κειέηε Piper 2003, ε ρξήζε έληππεο ππελζχκηζεο (κε ηε κνξθή 

«ζθξαγίδαο δσηηθψλ ζεκείσλ» κε αλαθνξά ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα) πνπ 

εθαξκνδφηαλ ζηηο ζεκεηψζεηο πξνφδνπ πγείαο ηνπ αζζελνχο, πέηπρε κφλνλ ζε απηφ 

γηα ην νπνίν είρε ζρεδηαζζεί, δειαδή ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλίρλεπζεο ηεο 

θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζηνπο αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηαηξφ. Χζηφζν, κεηά 

απφ ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, νη ηαηξνί δελ πξνρψξεζαλ πεξαηηέξσ, δειαδή 

ζε εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε Rothemich 2008, ρξεζηκνπνηήζεθε  παξφκνηα «ζθξαγίδα δσηηθψλ 

ζεκείσλ» κε αλαθνξά ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα πνπ εθαξκνδφηαλ ζηηο ζεκεηψζεηο 

πξνφδνπ πγείαο ησλ αζζελψλ, κε ηε δηαθνξά φηη νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ 

αζζελνχο θαηαγξάθνληαλ απφ ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο ηνπ ηαηξείνπ πξηλ απφ θάζε 

επίζθεςή ηνπ ζην ηαηξφ. Ζ παξέκβαζε απηή πέηπρε ζην λα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ηαηξνχο ζηνπο 

θαπληζηέο αζζελείο ηνπο. Χζηφζν νη ζπκβνπιέο απηέο αθνξνχζαλ απιέο ζπζηάζεηο 

γηα δηαθνπή θαη φρη εληαηηθφηεξε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε. 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα εκθάληζε θαη ε κειέηε Strecher, 1991 πνπ έγηλε ζε 

εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαη ζηελ νπνία ε ππελζχκηζε είρε ηε κνξθή ελφο μερσξηζηνχ 

εηδηθνχ θχιινπ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ επηζπλάπηνληαλ 

απφ ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο ζηηο ζεκεηψζεηο πξνφδνπ πγείαο ηνπ θαπληζηψλ 

αζζελψλ. Καη ζηε κειέηε απηή παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηελ παξνρήο απιήο 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή, ρσξίο νη ηαηξνί λα πξνρσξνχλ ζε εληαηηθφηεξε δηαβνχιεπζε 

γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε Linder 2009 ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφ ειεθηξνληθφ πξφγξακκα 

ππελζπκίζεσλ θαη ππνδείμεσλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ πξνζαξκφζηεθε 

ζην ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ ησλ ηαηξψλ. Σν πξφγξακκα απηφ πέηπρε λα απμήζεη 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φηη αθνξά ηηο 

παξακέηξνπο ηεο αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ζηνπο αζζελείο θαη ηεο 

παξαπνκπήο ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα δηαθνπήο, ρσξίο φκσο λα 

κεηαβάιιεη ην πνζνζηφ ρνξήγεζεο θαξκαθνζεξαπείαο γηα δηαθνπή. 
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ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηήκαηα ππελζπκίζεσλ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ηα νθέιε 

εμαληινχληαη θπξίσο ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο θαη ιηγφηεξν ζηελ 

παξνρή απιήο ζπκβνπιήο δηαθνπήο ή θαη παξαπνκπήο ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο.  ε 

φηη αθνξά ηελ εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηνπ θαπληζηνχ γηα δηαθνπή (πξνζδηνξηζκφο 

εκέξαο δηαθνπήο, θαξκαθνζεξαπεία, θαζνξηζκφο επφκελεο ζπλάληεζεο) 

παξαηεξείηαη κηα αληίζηαζε ησλ ηαηξψλ ζηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ίζσο αληαλαθιά ηελ έιιεηςε εηδηθφηεξεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ζηα 

ζέκαηα εληαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα δηαθνπή ή ηελ απξνζπκία ηνπο λα αθηεξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηαβνχιεπζε ησλ θαπληζηψλ. 

 

Σπζηήκαηα αλαηξνθνδόηεζεο 

 

ηε κειέηε Bentz 2007 θάλεθε φηη ηα ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ 

ηαηξψλ, είλαη ηθαλά λα απμήζνπλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαβνχιεπζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο. Μάιηζηα, θαηά ηε δηαβνχιεπζε ησλ θαπληζηψλ νη ηαηξνί δελ 

πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο θαπλίζκαηνο θαη απιήο ζχζηαζεο γηα 

δηαθνπή, αιιά θαη ζε πεξηζζφηεξν εληαηηθή ππνζηήξημε γηα δηαθνπή (εθηίκεζε 

επηζπκίαο γηα δηαθνπή, ζπκβνπιεπηηθή, θαξκαθνζεξαπεία). 

 

ηε κειέηε Wadland 2007, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο 

βξέζεθε απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε ρξήζε γεληθήο ππελζχκηζεο ζηελ παξαπνκπή 

θαπληζηψλ ζε ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο δηαθνπήο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ππνθίλεζεο πνπ επηηπγράλεη ε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Χζηφζν, πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη ζηε κειέηε απηή ε αλαηξνθνδφηεζε εζηηαδφηαλ κφλνλ ζηα 

πνζνζηά παξαπνκπψλ ηνπ ηαηξνχ, ππνθηλψληαο ηνλ έηζη πξνο ηελ βειηίσζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

 

ηηο κειέηεο απηέο θάλεθε φηη ηα ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ηαηξψλ, 

δειαδή ηεο ελεκέξσζεο ηνπο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, είλαη ηθαλά λα ππνθηλήζνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ κε ην θάπληζκα, ηφζν φηαλ αθνξνχλ εζηηαζκέλεο 

παξεκβάζεηο (φπσο ηελ παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο) φζν 
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θαη ζε ζπλνιηθφηεξεο παξεκβάζεηο (αλίρλεπζε, εληαηηθή ζπκβνπιή θαη ππνζηήξημε 

δηαθνπήο). Χζηφζν, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία απηή δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Εθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλωλ γεληθώλ ηαηξώλ 

 

Ζ κειέηε Ward 1996 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

πξσηνεηψλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ κε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 3 ήκεξεο δηάξθεηαο γηα 

ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, δελ ζηάζεθε ηθαλή ζην λα απμήζεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

ηαηξψλ απηψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, πξνθαιψληαο κηθξή κφλνλ αχμεζε 

ζηα πνζνζηά αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ ηνπο. 

Πηζαλψο ε κηθξή εκπεηξία ησλ πξσηνεηψλ εηδηθεπνκέλσλ ζηάζεθε αξλεηηθφο 

παξάγνληαο ζην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο εληαηηθφηεξσλ παξεκβάζεσλ θαηά ηε 

δηαβνχιεπζε γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, πεξηνξίδνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζηε κηθξή κφλνλ βειηίσζε ηεο αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο 

ζηνπο αζζελείο. 

 

Αληίζεηα, ζηηο κειέηεο Strecher 1991 θαη Cornuz 2002, ηα εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα δηαθνπήο ηνπο θαπλίζκαηνο ζε εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θάλεθαλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ηδηαίηεξα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο πηπρέο ηεο 

δηαβνχιεπζεο, φπσο είλαη ε πξνζθνξά ππνζηήξημεο γηα δηαθνπή θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

εκεξνκελίαο δηαθνπήο (Cornuz 2002). 

   

Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ Strecher 1991 θαη Cornuz 2002 έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ κειέηε Ward 1996, ζηελ νπνία ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ 

ηαηξψλ δελ απέδσζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα παξά κφλν κηθξή αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

α) ζηε κειέηε Ward 1996 νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί βξίζθνληαλ ζην πξψην έηνο ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, ελψ ζηε κειέηε Cornuz 2002 νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί δηέλπαλ ην 

ηειεπηαίν έηνο ηεο εηδηθφηεηαο θαη, επνκέλσο, είραλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε 

δηαβνχιεπζε αζζελψλ θαη β) ε κειέηε Cornuz 2002 ζπκπεξηέιαβε θαη ηερληθέο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ, φπσο είλαη ε εμνκνίσζε 

πξαθηηθήο ζε αζζελείο- εζνπνηνχο.  
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Εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλωλ γεληθώλ ηαηξώλ 

 

Ζ κειέηε Kottke 1989, αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, δείρλνληαο ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ θαπληζηψλ, φπσο ε αχμεζε πνζνζηψλ 

παξνρήο ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή αιιά θαη ν πξνζδηνξηζκφο εκέξαο δηαθνπήο. Σν 

γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη ηαηξνί πνπ εθπαηδεχηεθαλ επηρείξεζαλ λα πξνρσξήζνπλ 

θαη ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο πηπρέο ηεο ηαηξηθήο δηαβνχιεπζεο δηαθνπήο ηνπ 

θαπλίζκαηνο απφ ηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιήο. 

 

ηε κειέηε Lennox 1998, ε εθπαίδεπζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζε έλα 

κνλνήκεξν ζεκηλάξην δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο θαηάθεξε λα απμήζεη νξηαθά (θαηά 

5% θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά γηα p<0,1) ηα πνζνζηά δηαβνχιεπζεο ησλ θαπληζηψλ 

γηα δηαθνπή, φπσο απηά εθηηκήζεθαλ 14 κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Χζηφζν, ζηε 

κειέηε απηή, ε κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

φηη ε εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο έγηλε ζε ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά 

ηελ παξέκβαζε (14 κήλεο). Δπίζεο, ε κειέηε Lennox 1998, πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο «αλαθνξάο ζην θάπληζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξφ», 

ρσξίο λα ειέγρεη άιιεο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνπλ αλαιπηηθφηεξα ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

ηε κειέηε McRobbie 2008, έλα ζχληνκν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ 

παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο πέηπρε ηνλ 4πιαζζηαζκφ ησλ 

παξαπνκπψλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ νπνία 

εζηάιεζαλ ηαρπδξνκηθψο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο πηζαλψο νθείιεηαη ζηνλ εζηηαζκέλν ραξαθηήξα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ζην γεγνλφο φηη δελ απαηηνχζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ είλαη ηθαλή λα 

πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θάλνληαο ηνπο λα αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε δηαβνχιεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε παιαηφηεξε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (Lancaster 2008), πνπ 
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ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πξνθαιεί πεξίπνπ δηπιαζηαζκφ ζηα πνζνζηά ηεο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.  Μάιηζηα, ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο αλαζθφπεζεο δείρλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο αθνξά φρη κφλν 

ηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιή γηα δηαθνπή, αιιά θαη ηηο ππφινηπεο πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλεο παξακέηξνπο ηεο δηαβνχιεπζεο (ππνζηήξημε γηα δηαθνπή, 

πξνζδηνξηζκφο εκεξνκελίαο δηαθνπήο, παξαπνκπή ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο) 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπκέλνη γεληθνί ηαηξνί αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνί ζην λα πξνρσξνχλ ζε εληαηηθφηεξεο παξεκβάζεηο δηαθνπήο. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θζίλνπλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο ησλ 

αζζελψλ. 

 

Εθπαίδεπζε ηαηξώλ θαη ρξήζε ππελζπκίζεωλ 

 

ηηο κειέηεο Cummings 1989, Strecher 1991 θαη Unrod 2007, ν ζπλδπαζκφο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κε ηε ρξήζε ππελζπκίζεσλ γηα ηνλ 

ηαηξφ παξνπζίαζε ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο 

ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα 

πνζνζηά εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 5Αs γηα ηε δηαθνπή 

(ask, assess, advice, assist, arrange). Σα επξήκαηα απηά είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνχ παξεκβάζεσλ ζηε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαηξψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαβνχιεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε εθείλα παιαηφηεξεο αλαζθφπεζεο 

(Anderson 2004), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ εθπαίδεπζε θαη ππελζπκίζεηο ζε ζρέζε κε εθείλσλ 

πνπ εθαξκφδνπλ κφλνλ εθπαίδεπζε ή κφλνλ ππελζπκίζεηο. 

 

Πνιππαξαγνληηθέο παξεκβάζεηο: Εθπαίδεπζε, ρξήζε ππελζπκίζεωλ θαη 

αλαηξνθνδόηεζε 

 

Ζ κειέηε Young 2002, ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε κηα πνιππαξαγνληηθή 

παξέκβαζε πνπ πεξηιάκβαλε εθπαίδεπζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη ρξήζε 

ππελζπκίζεσλ, απέηπρε λα αλαδείμεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ 
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πξαθηηθή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, κε 

εμαίξεζε ηε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαησλ ληθνηίλεο (ηα νπνία παξέρνληαλ δσξεάλ ζηελ 

νκάδα ηεο παξέκβαζεο). Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: α) εκθαλίζηεθαλ 

κεγάια πνζνζηά απφζπξζεο απφ ηε κειέηε ζε φηη αθνξά ηνπο θαπληζηέο αζζελείο 

πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο (40%), γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηε 

ζηαηηζηηθή ηζρχ ηεο κειέηεο ζην λα αληρλεχζεη δηαθνξέο β) ππήξραλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαπληζηψλ ησλ νκάδσλ παξέκβαζεο 

θαη ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα  πεξηζζφηεξνη 

θαπληζηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο αλέθεξαλ φηη ήδε νη ηαηξνί ηνπο εθάξκνδαλ 

πξαθηηθέο γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη ε 

ηπραηνπνίεζε πνπ εθαξκφζηεθε απέηπρε ζην λα εμηζνξξνπήζεη ηπρφλ δηαθνξέο ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ δχν νκάδσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο, κε απνηέιεζκα ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο λα ππάξρεη κηθξφηεξν πεξηζψξην γηα βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηε 

δηαβνχιεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ γ) ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά πνζνζηά αχμεζεο ηεο ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ 

κε ηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ έθζεζή ηνπο 

ζε θάπνην άιιν παξάγνληα πνπ πξνθάιεζε ηε βειηίσζε απηή θαη νδήγεζε ζε 

άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ δ) σο 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε εθείλε πνπ γηλφηαλ κε επηζθέςεηο ζην γξαθείν ηνπ 

θάζε ηαηξνχ ελψ δ) αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε είλαη φηη ε έξεπλα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Απζηξαιία, κηα ρψξα ζηελ νπνία θαη άιιε παξφκνηα κειέηε κε εθπαίδεπζε ηαηξψλ 

(Ward, 1996) απέηπρε λα δψζεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά 

ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ζε ζρέζε κε κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

αλαζθφπεζε απφ άιιεο ρψξεο (ΖΠΑ,  Διβεηία). Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλψο, 

αληαλαθιά ηελ παξνπζία άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα (ραξαθηεξηζηηθά θαπληζηψλ, ηαηξψλ, 

ζπζηήκαηνο πγείαο). Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζε απνηειέζκαηα 

απφ πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνιππαξαγνληηθψλ 

παξεκβάζεσλ πξηλ θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. 
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ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Οη κειέηεο πνπ έδσζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε 

ηεο ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπο, 

ήηαλ απηέο πνπ κειεηνχζαλ παξεκβάζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε: 

 

1. πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

Σα ζπζηήκαηα ππελζχκηζεο απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ (6%-10%), ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (9%-13%) θαη ησλ παξαπνκπψλ ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά 

θέληξα δηαθνπήο (4%). 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ θαιή πνηφηεηα (Rothemich 2008) έσο κέηξηα πνηφηεηα (Piper 2003, Linder 2009, 

Strecher 1991).  

 

2. πζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο 

Σα ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ (6%), ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή (19%), ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο (10%) θαη ησλ 

παξαπνκπψλ ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα δηαθνπήο. 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κέηξηα πνηφηεηα (Bentz 2007, Wadland 2007) .   

 

3. Δθπαίδεπζε εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο εηδηθφηεηαο 

παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο 

ζπλήζεηαο (8%), ελψ ε εθπαίδεπζε θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο εηδηθφηεηαο 

παξνπζηάδεη αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο ηνπ 

θαπλίζκαηνο (16%). 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ θαιή πνηφηεηα (Cornuz 2002, Ward 1996) έσο κέηξηα πνηφηεηα ( Strecher 1991). 
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4. Δθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξνρή απιήο ζπκβνπιήο (14%) αιιά θαη ζηελ 

εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο  κε πξνζδηνξηζκφ εκέξαο 

δηαθνπήο (13%) φπσο θαη ησλ παξαπνκπψλ ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο (5%). 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κέηξηα πνηφηεηα (McRobbie 2008, Lennox 1998, Kottke 1989).  

   

      5. πλδπαζκνί παξεκβάζεσλ 

Οη ζπλδπαζκνί ησλ παξεκβάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ζπζηήκαηνο ππελζπκίζεσλ 

εκθαλίδνπλ αχμεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εξψηεζε γηα ηελ θαπληζηηθή 

ζπλήζεηα (14%-20%), ζηε ζπκβνπιή γηα δηαθνπή (16%-23%), ζηελ εληαηηθφηεξε 

ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο (κε πξνζδηνξηζκφ εκεξνκελίαο δηαθνπήο (6%-35%), 

ρνξήγεζε θαξκαθνζεξαπείαο γηα ηε δηαθνπή (37%) θαη θαζνξηζκφ επφκελεο 

ζπλάληεζεο (9-37%)), θαζψο θαη ζηελ παξαπνκπή θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο (19%). 

ε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή πνιππαξγνληηθψλ παξεκβάζεσλ (εθπαίδεπζε, 

ππελζπκίζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε), ε κνλαδηθή κειέηε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

αλαζθφπεζε (Young 2002) αλέδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κφλνλ ζε φηη αθνξά ηε ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ ληθνηίλεο 

(17%). 

Οη κειέηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κέηξηα πνηφηεηα (Unrod 2007, Young 2002, Strecher 1991, Cummings 1989). 

 

Παιαηόηεξεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο  

 

Ζ παξνχζα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε δηαθέξεη απφ ηηο παιαηφηεξεο 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο πνπ κειεηνχζαλ παξεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ( Lancaster 2008, Anderson 

2004), ζηα εμήο ζεκεία: 

 ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε Lancaster 2008 ζπκπεξηέιαβε θα κειέηεο ζηηο νπνίεο 

ε παξέκβαζε δελ γηλφηαλ ζε γεληθνχο ηαηξνχο αιιά ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 
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πγείαο (φπσο νδνληίαηξνη, θαξκαθνπνηνί). Δπίζεο, ζπκπεξηέιαβε κφλνλ ηηο 

κειέηεο εθείλεο πνπ αλέθεξαλ σο ηειηθή έθβαζε ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηνπο αζζελείο. Αληίζεηα, ε παξνχζα αλαζθφπεζε αθνξνχζε κειέηεο πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλαλ νπσζδήπνηε γεληθνχο ηαηξνχο, ελψ απαξαίηεηε ήηαλ ε 

εθηίκεζε εθβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ηαηξψλ ζηε δηαβνχιεπζε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αλαθνξά πνζνζηψλ δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε Anderson 2004 ζπκπεξηέιαβε θαη κειέηεο ζηηο 

νπνίεο ε παξέκβαζε δελ γηλφηαλ ζε γεληθνχο ηαηξνχο αιιά ζε άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο (φπσο παζνιφγνη, λνζειεχηξηεο). Αθφκε ζπκπεξηέιαβε θαη 

παξεκβάζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ κε ηελ 

εθαξκνγή γεληθφηεξσλ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηηο νπνίεο ε δηαβνχιεπζε 

γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ήηαλ κηα κφλνλ απφ ηηο εθηηκψκελεο εθβάζεηο. 

Δπίζεο ζπκπεξηέιαβε θαη κε ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο. Αληίζεηα,  ε 

παξνχζα αλαζθφπεζε αθνξνχζε κφλνλ ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο πνπ 

ζηφρεπαλ κφλνλ ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ κε ηε δηαβνχιεπζε 

δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ζπκπεξηιάκβαλαλ νπσζδήπνηε γεληθνχο ηαηξνχο 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο. 

 

Πεξηνξηζκνί κειέηεο 

 

Ζ παξνχζα αλαζθφπεζε εκθαλίδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο φπσο είλαη ε 

έξεπλα ζε δχν κφλνλ ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (MEDLINE, COCHRANE) θαη 

ν απνθιεηζκφο κειεηψλ πνπ δελ είλαη γξακκέλεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Αθφκε, ε 

παξνχζα αλαζθφπεζε δελ πξνρψξεζε ζηελ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο εηεξνγέλεηαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηέιαβε. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε εθηηκνχζαλ πνιιαπιέο εθβάζεηο 

θαη είραλ κηθξή δηάξθεηα, ζπλεπψο ηα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ κε 

πξνζνρή θαη δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πνηα ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε βάζνο 

ρξφλνπ ελψ, κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, δελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε θαηά πφζν νη 

παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηνπο ηαηξνχο νδήγεζαλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο αζζελείο ηνπο. 
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4.2. πκπεξάζκαηα 

 

 

Δθαξκνγή ζηελ θιηληθή πξαθηηθή 

 

 

Ζ αλαζθφπεζε δείρλεη φηη ππάξρνπλ παξεκβάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σα ζπζηήκαηα ππελζπκίζεσλ 

(έληππα θαη ειεθηξνληθά) είλαη απιά ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη απμάλνπλ πεξηζζφηεξν 

παξακέηξνπο φπσο ε αλίρλεπζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ε παξνρή απιήο 

ζπκβνπιήο γηα δηαθνπή θαη ε παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα 

δηαθνπήο. Σα ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο, εθηφο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

παξακέηξνπο, δχλαηαη λα ππνθηλήζνπλ ηνπο ηαηξνχο θαη ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο 

γηα δηαθνπή. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ απμάλεη θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εληαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο ε παξνρή 

εληαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, κε πξνζδηνξηζκφ εκεξνκελίαο δηαθνπήο θαη ε παξαπνκπή 

ησλ θαπληζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα. Χζηφζν, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε 

εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαηά ηελ αξρή ηεο εηδίθεπζήο ηνπο, πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηε 

βειηίσζε ηεο αλίρλεπζεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο. Σέινο, ν ζπλδπαζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ππελζπκίζεσλ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ κε ηε 

δηαβνχιεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 

Δθαξκνγή ζηελ θιηληθή έξεπλα 

 

Υξεηάδνληαη κειέηεο πνπ λα εθηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ εθπαίδεπζεο ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ κε ηε 

δηαβνχιεπζε γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε 

εθπαίδεπζε κε επίζθεςε ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ, θαζψο θαη ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη φπσο ε εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε 

δηδαθηηθψλ ή δηαδξαζηηθψλ ηερληθψλ. 

Δπίζεο, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο, θαιήο κεζνδνινγηθήο πνηφηεηαο, 

πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνιππαξαγνληηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ ππελζπκίζεσλ θαη ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο.   
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Καηάινγνο κειεηώλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ αλαζθόπεζε 

 

Bentz 2007   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 19 ηαηξεία ΠΦΤ, 279 θιηληθνί (γεληθνί 

ηαηξνί, παζνιφγνη, λνζειεχηξηεο θαη βνεζνί), 

102915 αζζελείο, 15423 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ αζαθέο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1. χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θιηληθψλ κε 

κεληαίεο αλαθνξέο επηδφζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο + ζχληνκε 

εθπαίδεπζε γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο (30 

min) 

2. χληνκε εθπαίδεπζε γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο (30 min) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ 

θαηαγξαθέο ζηα 

ειεθηξνληθά 

αξρεία αζζελψλ) 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ  

(screening) 

94,5% vs 88,1% (p=0,05) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

71,6% vs 52,7% (p<0,001) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

(assess) 

65,5% vs 40,1% (p<0,001) 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

(assist) 

20,1% vs 10,5% (p<0,001) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ 

ΣΖΛ. ΓΡΑΜ. ΤΠ. 

(refer) 

3,9% vs 3,6% (p=0,755) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο (σο επηπξφζζεην 

ζχληνκεο εθπαίδεπζεο) vs ζχληνκε 

εθπαίδεπζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Cornuz, 2002   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Διβεηία, 35 εηδηθεπφκελνη ηαηξνί (γεληθήο 

ηαηξηθήο θαη παζνινγίαο) ζην ηειεπηαίν έηνο 

εηδηθφηεηαο, 251 θαπληζηέο αζζελείο,  

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξνί 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

Ναη 
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ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Ναη (σο πξνο ην ζθνπφ ηεο κειέηεο) 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1. Δθπαίδεπζε κε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 2 

εκεξψλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (κε 

πξνζνκνίσζε ζε αζζελείο-εζνπνηνχο)   

2. Δθπαίδεπζε ζε ζεκηλάξην γηα δπζιηπηδηαηκία 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ απαληήζεηο 

ησλ αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα) 

ΔΡΧΣΖΖ (ask) 87% vs 78% (p= 0,13) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

39% vs 29% (p= 0,12)  

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

(assist) 

23% vs 7% (p= 0,003)  

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ.  

8% vs 2% (p= 0,02) 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

7% vs 3% (p= 0,15)  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(refer) 

6% vs 3% (p>0,2) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε κε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 2 

εκεξψλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο vs εθπαίδεπζε 

ζε ζεκηλάξην κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΚΑΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Cummings, 1989   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 59 ηδηψηεο ηαηξνί ΠΦΤ (γεληθνί ηαηξνί 

θαη παζνιφγνη), 916 θαπληζηέο  

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξνί 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Ναη (θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο) 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε κε 3 ζεκηλάξηα δηάξθεηαο 1 ψξαο 

ην θαζέλα + έληππεο ππελζπκίζεηο γηα 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο + παξνρή έληππνπ 

πιηθνχ απηνβνήζεηαο γηα δηαλνκή ζηνπο 

θαπληζηέο  

3 πλήζεο πξαθηηθή (θακία παξέκβαζε) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  

 

(απφ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

ΔΡΧΣΖΖ (ask) 64,4% vs 44,4% (p<0,05) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ.  

38,4% vs 12,4% (p<0,05) 
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εξσηεκαηνιφγηα) ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

19,1% vs 10,6% (p<0,05) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(refer) 

 14,4% vs 13,3% (P>0,05) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε + έληππεο ππελζπκίζεηο + παξνρή 

πιηθνχ δηαλνκήο vs παξνρή πιηθνχ δηαλνκήο 

vs ζπλήζεο πξαθηηθή  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Kottke, 1989   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 66 γεληθνί ηαηξνί, 5940 αζζελείο , 1653 

θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη,  κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξνί 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ αζαθέο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 6 σξψλ + παξνρή 

έληππνπ πιηθνχ απηνβνήζεηαο γηα δηαλνκή 

ζηνπο θαπληζηέο  

2 Μφλνλ παξνρή έληππνπ πιηθνχ απηνβνήζεηαο 

γηα δηαλνκή ζηνπο θαπληζηέο  

3 Κακία παξέκβαζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  

 

(απφ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγην) 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

(screening) 

58,3% vs 61,4% vs 51,4% (P>0,05) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice to quit) 

54,3% vs 59,7% vs 39,7% (p<0,025) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

18,5% vs 9,6% vs 5,4% (p<0,025) 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

 10,3% vs 6,9% vs 3,8% (P>0,05) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε + παξνρή πιηθνχ δηαλνκήο vs 

παξνρή πιηθνχ δηαλνκήο vs ζπλήζεο 

πξαθηηθή 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
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Lennox, 1998   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Μεγάιε Βξεηηαλία, 16 ηαηξεία γεληθήο 

ηαηξηθήο, 37 γεληθνί ηαηξνί, 10239 αζζελείο, 

2588 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη,  κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

λαη 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ φρη 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε κε κνλνήκεξν ζεκηλάξην 

(δηδαθηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο ηερληθέο)  

2 Κακία εθπαίδεπζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

(απφ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγην) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ 

ΚΑΠΝΗΜΑ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

79,4% VS 74,9% (p=0.09) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε vs Υσξίο εθπαίδεπζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Linder 2009   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 26 ηαηξεία Π.Φ.Τ., 521 θιηληθνί 

(43% εηδηθνί ηαηξνί, 53% εηδηθεπφκελνη 

ηαηξνί, 4% λνζειεχηξηεο θαη βνεζνί), 

132630 αζζελείο, 12207 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, cluster (κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: 

ηαηξεία) 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ αζαθέο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ππελζχκηζεο θαη 

ππνδείμεσλ γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο πνπ 

πξνζαξκφζηεθε ζην ειεθηξνληθφ αξρείν 

αζζελψλ  

2 Κακία παξέκβαζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ 

θαηαγξαθέο ζηα 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

(screening) 

+17% vs +11% (p<0,01) 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΔΡΑ-

2% vs 2% (p=0,4) 
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ειεθηξνληθά 

αξρεία αζζελψλ) 

ΠΔΗΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 4,5% vs 0,4% (p<0,01) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ππελζχκηζεο θαη 

ππνδείμεσλ vs θακία παξέκβαζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

McRobbie, 2008   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Νέα Εειαλδία, 55 ηαηξεία, 91 γεληθνί ηαηξνί 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Ναη (θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ) 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 4 σξψλ γηα ηελ 

παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο  

2 Απνζηνιή γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηελ 

παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

(απφ θαηαγξαθέο 

ηεο ηειεθσληθήο 

ππεξεζίαο 

δηαθνπήο) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(refer) 

6,4 vs 1,8 θαπληζηέο/ κήλα (p<0,001) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 4 σξψλ vs 

Απνζηνιή γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηελ 

παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε εηδηθά θέληξα 

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Piper 2003   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 5 ηαηξεία ΠΦΤ, 46 ηαηξνί, 9439 

αζζελείο, 1611 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη,  κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 
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ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ αζαθέο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 χζηεκα ππελζχκηζεο κε ζθξαγίδα δσηηθψλ 

ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλεη πεδίν γηα ηελ 

θαπληζηηθή ζπλήζεηα  

2 Κακία παξέκβαζε (ζθξαγίδα δσηηθψλ 

ζεκείσλ ρσξίο πεδίν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ απαληήζεηο 

ησλ αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα) 

 

(σο δηαθνξά πξηλ 

θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε) 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

(screening) 

+17,2%  vs +7,5% (p=0.02) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice)  

-22,9% vs -4,8% (P>0,05) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

-2,9% vs -4,4% (P>0,05) 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΝΗΚΟΣΗΝΖ 

-6,6% vs -6% (P>0,05) 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

-4,3% vs -6,5% (P>0,05) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Έληππν ζχζηεκα ππελζχκηζεο vs θακία 

παξέκβαζε (ζπλήζεο πξαθηηθή) 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Rothemich 2008   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 18 ηαηξεία ΠΦΤ , 71 θιηληθνί (90% 

γεληθνί ηαηξνί θαη παζνιφγνη, 10% 

λνζειεχηξηεο θαη βνεζνί), 6729 αζζελείο, 

1149 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη,  κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

λαη 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ νρη 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 χζηεκα ππελζχκηζεο κε ζθξαγίδα δσηηθψλ 

ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη πεδίν γηα ηελ 

θαπληζηηθή ζπλήζεηα  

2 Κακία παξέκβαζε (κε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

ππελζχκηζεο γηα ην θάπληζκα) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ απαληήζεηο 

ησλ αζζελψλ ζε 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

61,9% VS 53,4% (p=0.04) 

ΑΠΛΖ ΤΣΑΖ 59,9% VS 51,5% (p=0.04) 
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εξσηεκαηνιφγηα) ΔΝΣΑΣΗΚΖ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

32,5% VS 29,3% (p=0,18) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Έληππν ζχζηεκα ππελζχκηζεο vs θακία 

παξέκβαζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΚΑΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Strecher, 1991   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 261 εηδηθεπφκελνη ηαηξνί (γεληθήο 

ηαηξηθήο, παζνινγίαο, παηδηαηξηθήο),  937 

θαπληζηέο  

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη  

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ αζαθέο 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1. Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 2 σξψλ γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο + ρξήζε έληππσλ ππελζπκίζεσλ  

2. Μφλνλ εθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 2 σξψλ γηα 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

3. Μφλνλ ρξήζε έληππσλ ππελζπκίζεσλ γηα 

δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

4. Κακία παξέκβαζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ απαληήζεηο 

ησλ αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

74% vs 73% vs 71 % vs 58% (p<0,05) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ.  

12% vs 9% vs 7 % vs 6% P>0,05 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΝΗΚΟΣΗΝΖ 

20% vs 17% vs 15 % vs 13% P>0,05 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

51% vs 53% vs 42 % vs 37% P>0,05 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε + ρξήζε ππελζπκίζεσλ vs 

Δθπαίδεπζε κφλνλ vs ρξήζε ππελζπκίζεσλ 

κφλνλ vs θακία παξέκβαζε 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
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Unrod 2007   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Ζ.Π.Α, 70 ηαηξνί ΠΦΤ (γεληθνί ηαηξνί ή 

παζνιφγνη), 518 ελήιηθεο θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη (ζε επίπεδν ηαηξψλ)  

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

Ναη  

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Αζαθέο  

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ 

δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ + Τπελζπκίζεηο θαη 

ππνδείμεηο κε εμαηνκηθεπκέλεο επηζηνιέο απφ 

ππνινγηζηή γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαηξηθήο δηαβνχιεπζεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο 

2 πλήζεο πξαθηηθή  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  

(απφ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγην) 

ΔΡΧΣΖΖ (ask) 61,2% vs 47,4% (p>0,05) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

(assess) 

76% vs 36,8%  (p<0.001) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

76,8% vs 53% (p<0.001) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

55,1% vs 20,2% (p<0.001) 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

(assist) 

61,6% vs 24,7% (p<0.001) 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

47,5% vs 9,7% (p<0.001) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(refer) 

23,2% vs 4,5% (p<0.001) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ κε ρξήζε 

ππελζπκίζεσλ vs ζπλήζεο πξαθηηθή 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Wadland, 2007   

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΖΠΑ, 87 ηαηξεία ΠΦΤ, 308 θιηληθνί (55% 

γεληθνί ηαηξνί, 28% παζνιφγνη, 16% 

γπλαηθνιφγνη, 10% λνζειεχηξηεο, 14% 

βνεζνί), 3239 αζζελείο, 615 θαπληζηέο 

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη,  κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 



 60 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ φρη 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ηαηξψλ κε 

ηξηκεληαίεο αλαθνξέο επηδφζεψλ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ παξαπνκπή θαπληζηψλ ζε ηειεθσληθή 

γξακκή ππνζηήξημεο 

2 Γεληθή ππελζχκηζε κε ηξηκεληαία απνζηνιή 

ελεκεξσηηθήο θάξηαο γηα ηελ ηειεθσληθή 

γξακκή ππνζηήξημεο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

(Απφ 

θαηαγξαθέο ηεο 

ηειεθσληθήο 

ππεξεζίαο 

ππνζηήξημεο) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(refer) 

484 παξαπνκπέο vs 220 παξαπνκπέο (p<0,01) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο vs Γεληθή 

ππελζχκηζε.  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ward, 1996   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Απζηξαιία, 34 εηδηθεπφκελνη γεληθήο ηαηξηθήο 

πξψηνπ έηνπο, 702 αζζελείο, 271 θαπληζηέο  

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξνί 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

λαη 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Ναη (σο πξνο ην ζθνπφ ηεο κειέηεο) 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε ζε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 3 

εκεξψλ γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε ρξήζε 

βηληενζθνπεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ  

2 Δθπαίδεπζε ζε ζεκηλάξην 3 εκεξψλ γηα ηελ 

νξζνινγηθή ζπληαγνγξάθεζε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(Απφ 

αμηνιφγεζε 

βηληενζθνπεκέλ

σλ ηαηξηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ)  

 

(σο δηαθνξά πξηλ 

θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε) 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

(screening)  

+4% vs -4% (p=0,01) 

ΔΡΧΣΖΖ (asking) 0% vs +1% (P>0,05) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice to quit) 

-5% vs 0% (P>0,05) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ.  

+1% vs -1% (P>0,05) 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

+1% vs -1% (P>0,05) 
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ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 Δθπαίδεπζε ζε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 3 

εκεξψλ γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο + 

Δθπαίδεπζε ζε ζεκηλάξην 3 εκεξψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΚΑΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Young 2002   

ΠΛΖΘΤΜΟ  Απζηξαιία, 39 ηαηξεία, 60 γεληθνί ηαηξνί, 

1788 αζζελείο, 221 θαπληζηέο  

ΜΔΘΟΓΟ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ Ναη, κνλάδα ηπραηνπνίεζεο: ηαηξεία 

ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

αζαθέο 

ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ Ναη (θαηά ηε εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο) 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 1 Δθπαίδεπζε κε ηξείο ζχληνκεο επηζθέςεηο ζην 

γξαθείν ηνπ ηαηξνχ + αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

ηαηξνχ + ρξήζε ππελζπκίζεσλ + παξνρή 

δσξεάλ ζθεπαζκάησλ ληθνηίλεο 

2 Δθπαίδεπζε ζε πξνγξάκκαηα δηαινγήο γηα 

ηνλ θαξθίλν ηξαρήινπ) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

(απφ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα) 

 

(σο δηαθνξά πξηλ 

θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε) 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

(screening) 

 +8% vs +10% (P>0,05) 

ΔΡΧΣΖΖ (ask) +14% vs +18% (P>0,05) 

ΤΜΒΟΤΛΖ 

(advice) 

+15% vs +15% (P>0,05) 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΑ 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

+18% vs +6% (P>0,05) 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

ΝΗΚΟΣΗΝΖ 

+ 21% vs - 4% (p<0,001) 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΤΝΑΝΣΖΖ 

(arrange) 

+8% vs +4% (P>0,05) 

ΥΟΛΗΑ 

 

 πνιππαξαγνληηθή παξέκβαζε πνπ 

πεξηιάκβαλε εθπαίδεπζε, αλαηξνθνδφηεζε 

θαη ρξήζε ππελζπκίζεσλ vs εθπαίδεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΣΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
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Καηάινγνο κειεηώλ πνπ απνθιείζηεθαλ από ηελ αλαζθόπεζε 
 

 

Μειέηε Λόγνο απνθιεηζκνύ 

Cohen 1989  Μφλνλ ηαηξνί παζνιφγνη  

Cummings 1989 Μφλνλ ηαηξνί παζνιφγνη 

Katz  2004  Μφλνλ λνζειεχηξηεο θαη ηαηξηθνί βνεζνί 

Kottke 1992 Με ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 

McEwen 2002  Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 

Ockene 1988 Με ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή 

Richmond 1996  Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 

Richmond 1998 Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 

Roche 1996 Μφλνλ θνηηεηέο ηαηξηθήο 

Sherman 2008   Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 

Spenser 1999 Με ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή 

Singlair 1998 Μφλνλ θαξκαθνπνηνί 

Vogt 2009  Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 

Young  2002 b  Απνηειέζκαηα απφ απηφ-αλαθνξέο ηαηξψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΟΜΑΓΑ ΤΓΚΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Bentz 2007 ΖΠΑ 279 19 102915 15423 ηαηξεία χζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο 

χληνκε 

εθπαίδεπζε 

ΜΔΣΡΗΑ 

Cornuz 2002 Διβεηία 35   251 ηαηξνί Δθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλσλ Δθπαίδεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα 

ΚΑΛΖ 

Cummings 1989 Ζ.Π.Α. 59   916 ηαηξνί Δθπαίδεπζε θαη ζχζηεκα 

ππελζπκίζεσλ 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

Kottke 1989 Ζ.Π.Α. 66  5940 1653 ηαηξνί Δθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

Lennox 1998 Μεγάιε 

Βξεηαλία 

37 16 10239 2588 ηαηξεία Δθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

Linder 2009 Ζ.Π.Α. 521 26 132630 12207 ηαηξεία πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

(ειεθηξνληθφ) 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

McRobbie 2008 Νέα 

Εειαλδία 

91 55   ηαηξεία Δθπαίδεπζε εηδηθεπκέλσλ Γξαπηέο νδεγίεο ΜΔΣΡΗΑ 

Piper 2003 Ζ.Π.Α. 46 5 9439 1611 ηαηξεία πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

(έληππν) 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

Rothemich 2008 Ζ.Π.Α. 71 18 6729 1148 ηαηξεία πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

(έληππν) 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΚΑΛΖ 

Strecher 1991 Ζ.Π.Α. 261   937 ηαηξνί 1. πζηήκαηα ππελζχκηζεο 

(έληππν) 

2. Δθπαίδεπζε 

εηδηθεπνκέλσλ 

3. Δθπαίδεπζε + 

ζπζηήκαηα ππελζχκηζεσλ 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 
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Unrod 2007 Ζ.Π.Α. 70   518 ηαηξνί Δθπαίδεπζε + ζπζηήκαηα 

ππελζπκίζεσλ 

πλήζεο 

πξαθηηθή 

ΜΔΣΡΗΑ 

Wadland 2007 Ζ.Π.Α. 308 87 3239 615 ηαηξεία χζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Γεληθή 

ππελζχκηζε 

ΜΔΣΡΗΑ 

Ward 1996 Απζηξαιία 34  702 271 ηαηξνί Δθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλσλ Δθπαίδεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα 

ΚΑΛΖ 

Young 2002 Απζηξαιία 60 39 1788 221 ηαηξεία Δθπαίδεπζε + χζηεκα 

αλαηξνθνδφηεζεο + 

ζχζηεκα ππελζπκίζεσλ  

Δθπαίδεπζε ζε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα 

ΜΔΣΡΗΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
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Bentz  2007 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο κε 

κεληαίεο αλαθνξέο επηδφζεψλ ζρεηηθά 

κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο + 

ζχληνκε εθπαίδεπζε γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο (30 min) 

θαηαγξαθέο 

ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ αζζελψλ 

12 Αλίρλεπζε  6% p=0,05 

πκβνπιή 19% p<0,001 

Δθηίκεζε 25% p<0,001 

Τπνζηήξημε  10% p<0,001 

Cornuz  2002 Δθπαίδεπζε κε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 

2 εκεξψλ (κε πξνζνκνίσζε ζε 

αζζελείο-εζνπνηνχο) 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

άκεζα Τπνζηήξημε 16% 
p= 0,003 

Πξνζδηνξηζκφο 

Ζκέξαο.δηαθνπ. 

6% 
p= 0,02 

Cummings 1989 Δθπαίδεπζε κε 3 ζεκηλάξηα δηάξθεηαο 

1 ψξαο ην θαζέλα + έληππεο 

ππελζπκίζεηο γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο  

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα   

άκεζα Δξψηεζε 20% p<0,05 

Πξνζδηνξηζκφο 

Ζκέξαο.δηαθνπ. 

26% p<0,05 

Καζνξηζκφο 

Δπφκ. πλαλη. 

9% p<0,05 
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Kottke 1989 Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 6 σξψλ απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

άκεζα πκβνπιή 15% p<0,025 

Πξνζδηνξηζκφο 

Ζκέξαο δηαθνπ. 

13% p<0,025 

Lennox 1998 Δθπαίδεπζε κε κνλνήκεξν ζεκηλάξην 

(δηδαθηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο ηερληθέο) 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

14 Αλαθνξά ζην 

θάπληζκα 

5% p=0.09 

Linder 2009 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ππελζχκηζεο 

θαη ππνδείμεσλ γηα δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο πνπ πξνζαξκφζηεθε ζην 

ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ 

θαηαγξαθέο 

ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ αζζελψλ 

9 Αλίρλεπζε 6% p<0,01 

Παξαπνκπή 4% p<0,01 

McRobbie 2008 Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 4 σξψλ γηα 

ηελ παξαπνκπή ησλ θαπληζηψλ ζε 

εηδηθά θέληξα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο 

θαηαγξαθέο 

ηειεθσληθήο 

ππεξεζίαο 

δηαθνπήο 

3 Παξαπνκπή 5% p<0,001 

Piper 2003 χζηεκα ππελζχκηζεο κε ζθξαγίδα 

δσηηθψλ ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

πεδίν γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

άκεζα Αλίρλεπζε 10% p=0.02 

Rothemich 2008 χζηεκα ππελζχκηζεο κε ζθξαγίδα 

δσηηθψλ ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη πεδίν γηα ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

άκεζα πκβνπιή 8% p=0.04 
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Strecher 1991 1.  Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 2 σξψλ 

γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο + ρξήζε 

έληππσλ ππελζπκίζεσλ 

2.  Δθπαίδεπζε κε ζεκηλάξην 2 σξψλ 

γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

3.  Υξήζε έληππσλ ππελζπκίζεσλ 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

άκεζα πκβνπιή 16% p<0,05 

Unrod 2007 Δθπαίδεπζε ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ 

δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ + Τπελζπκίζεηο 

θαη ππνδείμεηο κε εμαηνκηθεπκέλεο 

επηζηνιέο απφ ππνινγηζηή  

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα 

6 

Δθηίκεζε 40% p<0.001 

πκβνπιή  23% p<0.001 

Πξνζδηνξηζκφο 

Ζκέξαο δηαθνπ. 

35% p<0.001 

Τπνζηήξημε 37% p<0.001 

Καζνξηζκφο 

Δπφκ. πλαλη. 

38% p<0.001 

Παξαπνκπή 18% p<0.001 

Wadland 2007 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ 

ηαηξψλ κε ηξηκεληαίεο αλαθνξέο 

επηδφζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαπνκπή θαπληζηψλ ζε ηειεθσληθή 

γξακκή ππνζηήξημεο 

θαηαγξαθέο 

ηειεθσληθήο 

ππεξεζίαο 

δηαθνπήο 

18 

Παξαπνκπή 

 

264 

θαπλη-

ζηέο 

p<0,01 
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Ward 1996 Δθπαίδεπζε ζε δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην 

3 εκεξψλ γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε 

ρξήζε βηληενζθνπεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

αμηνιφγεζε 

βηληενζθνπεκέ-

λσλ ηαηξηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ 

άκεζα Αλίρλεπζε 8% p=0,01 

Young 2002 Δθπαίδεπζε κε ηξείο ζχληνκεο 

επηζθέςεηο ζην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ + 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ηαηξνχ + ρξήζε 

ππελζπκίζεσλ + παξνρή δσξεάλ 

ζθεπαζκάησλ ληθνηίλεο 

απαληήζεηο 

αζζελψλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα άκεζα 

Υνξήγεζε 

ζθεπαζκάησλ 

ληθνηίλεο 

25% p<0,001 


