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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

 

 

 
Επεξήγηση συντμήσεων στην αγγλική γλώσσα 

 

BPI  : The Brief Pain Inventory  

CES-D  : Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

CONSORT : Consolidated Standards of Reporting Trials 

GAD-7 : Generalized Anxiety Disorder 7 (self-reported questionnaire)  

GCPS  : Graded Chronic Pain Scale 

HSCL-20 : Hopkins Symptom Checklist-20 (εκτίμηση σοβαρότητας κατάθλιψης) 

MEMS  : Medication Event Monitoring System 

PHQ-9  : Patient Health Questionnaire-9 (εκτίμηση σοβαρότητας κατάθλιψης) 

PICOD : Population/Intervention/Comparator/Outcome/study Design 

PMID  : PubMed unique Identifier 

RCT  : Randomized Control Trial 

RR  : Relative Rate  

SCAMP : Stepped Care for Affective disorders and Musculoskeletal Pain  

SD  : Standard Deviation 

SF-36 : The Short Form (36) Health Survey (Evaluating individual patient’s 

health status - Monitoring and comparing disease burden) 

TEAMcare : Multi-Condition Collaborative Care Management 

  

 

 

Επεξήγηση συντμήσεων στην Ελληνική Γλώσσα 

 

ΑΜ  : Αντώνης Μπατιστάκης (ερευνητής – συγγραφέας)  

ΚΚ : Κατερίνα Κωνσταντέλη (ανεξάρτητος, δεύτερος ερευνητής της 

συστηματικής ανασκόπησης) 

ΤΚΔ  : Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή 
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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
 

Τίτλος εργασίας: Πολλαπλή νοσηρότητα / συννοσηρότητα και τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές πολύπλευρων παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Συστηματική 

ανασκόπηση 

   

Του: Αντωνίου Μπατιστάκη  

Υπό τη επίβλεψη των: 1. Χ.Λιονή 

 2. Α.Τατσιώνη 

 3. Η.Μαζοκοπάκη 

Ημερομηνία: Ιούνιος 2013 

 

Γενικά: Με την τεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση της φροντίδας υγείας και των 

πολιτικών δημόσιας υγείας ήδη μεγάλος και συνεχώς διογκούμενος αριθμός ασθενών 

επιβιώνει ιατρικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες. Σαν αποτέλεσμα 

αυτού, και παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού, ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών 

στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εμφανίζεται με συνυπάρχοντα πολλαπλά ιατρικά 

προβλήματα υγείας. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η αναζήτηση 

στη διεθνή βιβλιογραφία και η αξιολόγηση όλων των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 

(ΤΚΔ) που αφορούν  πληθυσμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αναγνωρισμένη 

συννοσηρότητα - πολλαπλή νοσηρότητα, οι οποίες έχουν γίνει συγκρίνοντας ελεγχόμενη 

πολυπαραγοντική παρέμβαση, έναντι της συνήθους φροντίδας στην ομάδα ελέγχου. Η 

παρούσα συστηματική ανασκόπηση στοχεύει να απαντήσει ποιες από τις πολυπαραγοντικές 

παρεμβάσεις και για ποιες εκβάσεις είναι αποτελεσματικές. 

Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ηλεκτρονικής ιατρικής βιβλιογραφίας των βάσεων 

δεδομένων  PUBMED και COCHRANE Database of Clinical Trials για τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές δημοσιευμένες έως και το Σεπτέμβριο του 2012. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις 

που περιγράφουν τη συννοσηρότητα, την πολλαπλή νοσηρότητα, την πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας και τον τύπο σχεδιασμού της μελέτης με διάφορους συνδυασμούς. Έγινε καταγραφή 

αναφοράς συγκεκριμένων παραμέτρων ποιότητας από κάθε άρθρο σύμφωνα με το εργαλείο 

CONSORT. 

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 28 πιθανώς κατάλληλες μελέτες από την 

PUBMED και 14 από τη COCHRANE. Από τις βιβλιογραφίες των άρθρων αυτών 

εντοπίστηκαν 4 ακόμα μελέτες. Τελικά από το σύνολο των άρθρων τα κριτήρια αποκλεισμού 
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και εισόδου ικανοποιούσαν 4 ολοκληρωμένες μελέτες και δυο που είναι σε εξέλιξη. Τα 

νοσήματα που ελέγχθηκαν στον πληθυσμό και συμπεριλήφθηκαν στην πολλαπλή 

νοσηρότητα ήταν η υπέρταση (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ), η κατάθλιψη (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ),  ο 

σακχαρώδης διαβήτης (σε 2 από τις 4 ΤΚΔ), ο μυοσκελετικός πόνος και η υπερλιπιδαιμία  

(το καθένα σε 1 από τις 4 ΤΚΔ). Η πολλαπλή παρέμβαση ήταν διαφορετική σε κάθε κλινική 

δοκιμή και αφορούσε επιπλέον της συνήθους παρέμβασης, εκπαίδευση και υποστήριξη του 

ασθενούς, συμπεριφορική ενεργοποίηση του, εξ αποστάσεως επικοινωνία, παρακολούθηση 

και έλεγχο με ειδική συσκευή ή συστηματική συνεργασία, στα πλαίσια ομάδας, 

επαγγελματιών υγείας με ή χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς. Η συμμόρφωση 

στην αγωγή ήταν το πιο κοινό ζητούμενο. Τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα αλλά και ο 

έλεγχος και η αποδοχή της συμμόρφωσης γινόταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κλινική 

δοκιμή. Διερευνήθηκε επίσης κοινά η αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της αρτηριακής 

πίεσης και της κατάθλιψης. 

Συμπεράσματα: Aν και η πολλαπλή νοσηρότητα είναι ένα σύνηθες αδιαμφισβήτητο γεγονός 

στην καθημερινή κλινική πράξη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές όμως, τουλάχιστον στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, που να αφορούν την αποτελεσματικότητα της πολύπλευρης 

παρέμβασης στην έκβαση των επί μέρους προκαθορισμένων πολλαπλών νοσημάτων, 

ουσιαστικά εκλείπουν. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εντόπισε μόνο τέσσερεις 

ολοκληρωμένες ΤΚΔ που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία και των οποίων τα 

αποτελέσματα δύσκολα μπορούν να συντεθούν και να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Το πεδίο λοιπόν είναι ανοικτό για έρευνα και θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει αντίστοιχη 

κατεύθυνση σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλή νοσηρότητα, συννοσηρότητα, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
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Abstract 
 

 

Title: Multimorbidity / comorbidity  and randomized controlled trials of multilateral 

interventions in primary care: A systematic review 

By: Antony Batistakis  

Supervisors: 1. C.Lionis 

  2. A.Tatsioni 

  3. E.Mazokopakis 

Date: June 2013  

 

 
 

General: As a result of the advances in technology and the improvement in health care and 

public health care policies, an increasing number of patients have survived medical 

conditions, which in the past used to be fatal. As a result, along with the aging of the 

population an increasing number of patients in primary health care develop multiple medical 

conditions. The purpose of this systematic review is firstly to look for in the international 

bibliographic literature and secondly to evaluate all randomized controlled trials (RCT) which 

involve population of primary medical care with an acknowledged co-morbidity – multi-

morbidity which have been done comparing controlled multilateral intervention, as opposed 

to the usual care of the control group. The present systematic review aims at giving an answer 

which of the multilateral interventions are effective, and of the latter, for which outcome. 

Method: Electronic medical bibliography of PUBMED & COCHRANE Database of Clinical 

Trials has been reviewed for randomized clinical trials published up until September 2012. 

Words describing co-morbidity, multimorbidity, primary health care and the RCT type have 

been used in various combinations. A report of certain quality parameters from each article 

has been recorded according to the CONSORT tool. 

Results: The research has come to 28 possibly suitable studies from PUBMED & 14 from 

COCHRANE. From the bibliographic literature of these articles 4 more studies have been 

found. Eventually, from all articles the criteria of exclusion and inclusion were only met by 4 

completed studies and 2 studies in progress. Conditions which were tested in the population 

and were included in multimorbidity were hypertension (in 3 out of 4 RCT), depression (in 3 

out of 4 RCT), diabetes (in 2 out of 4 RCT), myoskeletal pain and hyperlipidemia (each of 

them in 1 out of 4 RCT). Multiple interventions was different in each clinical trial and, apart 

from the usual intervention, it also involved educating and supporting the patient, behavioral 

stimulation, telecommunication, telemedicine, monitoring and control using a special device 

or systematic cooperation, within a group of health care professionals, with or without the 
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participation of the patient. Compliance to the treatment was the most common objective. The 

results were conflicting but also the control and acceptance of the compliance occurred in 

each clinical trial in a different way. Also the effectiveness in improving blood pressure and 

depression was checked and thought to be efficient. 

Conclusions: Even though multimorbidity is a usual unquestionable fact in everyday clinical 

practice, there are actually no randomized clinical trials – at least not in primary health care – 

which involve the effectiveness of multi-intervention in the outcome of each different 

condition. The present systematic review only found 4 completed RCT published in the last 4 

years, the results of which cannot easily be re-composed and lead to safe conclusions. So this 

field is open to further research. 

 

 

Key words: Multimorbidity, co-morbidity, randomized control trials, primary health care  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1.Επιδημιολογικά και στατιστικά στοιχεία 

 

Με την τεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση της φροντίδας υγείας και των πολιτικών 

δημόσιας υγείας ήδη μεγάλος και συνεχώς διογκούμενος αριθμός ασθενών επιβιώνει ιατρικών 

καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες. Σαν αποτέλεσμα αυτού, και παράλληλα με 

την γήρανση του πληθυσμού, ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας εμφανίζεται με συνυπάρχοντα πολλαπλά ιατρικά προβλήματα υγείας [1]. Με τη γήρανση 

επέρχεται συνήθως όχι μόνο το πλήθος των προβλημάτων υγείας αλλά και η χρονιότητα. Τα 

χρόνια νοσήματα είναι πολύ συχνά σε πληθυσμό που γερνάει. Το 48% του συνόλου των 

Αμερικανών έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα. Το 87% όσων επωφελούνται του συστήματος 

υγείας  (Medicare) έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που έχουν κάποιο 

χρόνιο πρόβλημα υγείας στην πραγματικότητα έχουν πολλαπλά προβλήματα [2]. Από διαθέσιμα 

δεδομένα υπολογίζεται ότι 57.000.000 Αμερικανοί είχαν πολλαπλά συνυπάρχοντα νοσήματα το 

2000 και ότι ο αριθμός θα αυξηθεί στα 81.000.000 το 2020 [3]. Επιδημιολογικά δεδομένα από 

διάφορες χώρες υποστηρίζουν αυτή την εκτίμηση [4-9]. Κατά μέσο όρο ασθενείς ≥65 ετών έχουν 

2,34 χρόνια ιατρικά προβλήματα [10]. Στην πραγματικότητα οι μισοί τουλάχιστον με χρόνιο 

πρόβλημα, έχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα [11]. 

Οι όροι συννοσηρότητα και πολλαπλή νοσηρότητα έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψουν αυτό το φαινόμενο. Ο Feistein περιέγραψε πρώτος τη συννοσηρότητα ως «κάθε 

διακριτή επιπρόσθετη οντότητα που έχει υπάρξει ή μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κλινικής 

πορείας ασθενούς που έχει την καταχωρηθείσα νόσο υπό μελέτη» [12]. Ο Kraemer αργότερα 

αναφέρθηκε στη συννοσηρότητα στη μελέτη συγκεκριμένων ζευγών νοσημάτων [13]. Ο Van den 

Akker και οι συνεργάτες του περαιτέρω βελτίωσαν και τις δύο έννοιες, επιφυλάσσοντας τον όρο 

πολλαπλή νοσηρότητα για να περιγράψουν  την συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων χρόνιων 

συνθηκών [14]. Πρότειναν επίσης προσδιοριστές για την καλύτερη ταξινόμηση του τύπου της 

πολλαπλής νοσηρότητας (απλή, συνειρμική, αιτιώδης). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο 
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ενδιαφέρον στην έννοια της πολλαπλής νοσηρότητας. Ωστόσο αρκετή σύγχυση υπάρχει στη 

βιβλιογραφία στην οποία οι δύο όροι  συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και έχει διατυπωθεί 

η ανάγκη αποσαφήνισής τους [15]. 

Η παρουσία συννοσηρότητας φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη χρήση υπηρεσιών 

υγείας και με φτωχότερα αποτελέσματα σε ότι αφορά τη διατήρησή της υγείας [1,9,16-17]. Το 

1999 το 65% των ηλικιωμένων στις ΗΠΑ είχαν 2 ή περισσότερους τύπους χρόνιων 

προβλημάτων. Τα κατά κεφαλή και ανά έτος έξοδα υπολογίζονταν στα 1.154 Δολάρια για αυτούς 

με ένα πρόβλημα, 2.394 για αυτούς με 2, 4.701 για αυτούς με 3, και 13.973 για 4 ή περισσότερα 

[9]. Πολύπλοκοι ασθενείς φαίνεται λοιπόν ότι καταναλώνουν ένα δυσανάλογο μερίδιο των 

οικονομικών της υγείας στις ΗΠΑ [18]. 

Η διαχείριση της νόσου που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα περιλαμβανομένου 

του σακχαρώδους διαβήτη, της στεφανιαίας νόσου, ή της κατάθλιψης φαίνεται ότι βελτιώνει τον 

έλεγχο αυτού του χρόνιου νοσήματος [19-20]. Ωστόσο η παρέμβαση που εστιάζεται σε ένα μόνο 

νόσημα φαίνεται κατακερματισμένη για τους ασθενείς και κοστοβόρα για τα συστήματα υγείας. 

Παρόλο  που η διαχείριση παρεμβάσεων για μεμονωμένα νοσήματα, περιλαμβανομένου π.χ. της 

καρδιακής ανεπάρκειας [21], του διαβήτη [22]  και της κατάθλιψης έχουν δείξει ότι βελτιώνουν 

τον έλεγχο αυτών των χρόνιων καταστάσεων, παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα βελτιωθούν τα 

αποτελέσματα στους σύνθετους ασθενείς που έχουν πολλαπλά, φτωχά ελεγχόμενα οργανικά και 

ψυχολογικά προβλήματα [23]. Λίγα είναι γνωστά για την αλληλεπίδραση διαφόρων νοσημάτων 

στο άτομο, σε ότι αφορά την αιτιολογία και την πρόοδο της κάθε νόσου, αλλά και στη διατήρηση 

της υγείας του. Ακόμα λιγότερα όμως έχουν γραφτεί για την πολύπλευρη, ολιστική αντιμετώπισή 

τους.  Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική θεραπεία τέτοιων ασθενών με πολλαπλά 

νοσήματα ουσιαστικά εκλείπουν [24]. 

Η συννοσηρότητα έχει επιπολασμό περίπου 60% σε ηλικίες 55 -74 ετών, μεγαλύτερο 

κατά πολύ από ότι αυτόν του άσθματος (6,5%), της υπέρτασης (29,6%) και του διαβήτη (8,7%). 

Ωστόσο λίγα άρθρα στην ιατρική βιβλιογραφία ασχολούνται ειδικά με την συννοσηρότητα. Για 

κάθε ένα τέτοιο άρθρο φαίνεται να αντιστοιχούν 74 για το άσθμα, 94 για την υπέρταση και 38 για 

το σακχαρώδη διαβήτη [25].  Μεγάλο ποσοστό αυτών των ήδη λιγοστών άρθρων είναι 

επιδημιολογικές μελέτες (50%), ακολουθούμενες από μελέτες επικύρωσής τους (22,4%) και 

γνώμες «σοφών» (17,8%). Αποτελεί αναπάντητο ερώτημα το πόσες έχουν γίνει με δεδομένα και 

συνθήκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δεν έχει αξιολογηθεί επίσης ο αριθμός και η ποιότητα  των 

τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που έχουν γίνει με στόχο τη συννοσηρότητα και την 

αντιμετώπισή της με  πολύπλευρες παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο 
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επιπολασμός της πολλαπλής νοσηρότητας επομένως  δεν αντιστοιχεί σίγουρα στον αριθμό των 

δημοσιεύσεών της στη διεθνή βιβλιογραφία [25], ενώ κατά την έναρξη τουλάχιστον αυτής της 

μεταπτυχιακής εργασίας δεν έχει γίνει αντιληπτή συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων 

κλινικών δοκιμών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τέτοιων που να στοχεύουν στην 

συννοσηρότητα και την αποτελεσματική, πολυπαραγοντική αντιμετώπισή της. 

 

 

1.2. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης 

 

Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η αναζήτηση στη διεθνή 

βιβλιογραφία και η αξιολόγηση όλων των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (ΤΚΔ) που 

αφορούν  πληθυσμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αναγνωρισμένη συννοσηρότητα - 

πολλαπλή νοσηρότητα, οι οποίες έχουν γίνει συγκρίνοντας ελεγχόμενη πολυπαραγοντική 

παρέμβαση, έναντι της συνήθους φροντίδας στην ομάδα ελέγχου. Η παρούσα συστηματική 

ανασκόπηση στοχεύει να απαντήσει ποιες από τις πολυπαραγοντικές παρεμβάσεις και για ποιες 

εκβάσεις είναι αποτελεσματικές. 

 

 

 

2.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1.Πηγές αναζήτησης πληροφορίας & στρατηγική αναζήτησης δεδομένων -  Αλγόριθμος 

αναζήτησης - Εξαγωγή & σύνθεση δεδομένων 

 

Έγινε ανασκόπηση της ηλεκτρονικής ιατρικής βιβλιογραφίας των βάσεων δεδομένων  

PUBMED και COCHRANE Database of Clinical Trials για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 

δημοσιευμένες από την έναρξη λειτουργίας κάθε ηλεκτρονικής πηγής έως και το Σεπτέμβριο του 

2012. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν να γίνει η αναζήτηση στις δύο βάσεις σε σειρά 

(πρώτα στη PUBMED και ακολούθως στην COCHRANE) και οι τυχόν διπλές εγγραφές να 

απομονωθούν. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις που περιγράφουν τη συννοσηρότητα, την πολλαπλή 

νοσηρότητα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον τύπο σχεδιασμού της μελέτης με 

διάφορους συνδυασμούς. Συγκεκριμένα ο αλγόριθμος αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε στο 

PUBMED ήταν ο εξής:  
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("comorbidity"[MeSH] OR "comorbidity"[All Fields] OR "co-morbidity"[All Fields] OR 

"multimorbidity"[All Fields] OR "multiple morbidity"[All Fields] OR "multi-morbidity"[All 

Fields]) AND ("Family Practice"[Mesh] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR "Physicians, 

Family"[Mesh] OR "family medicine"[All Fields] OR "family practice"[All Fields] OR "general 

medicine"[All Fields] OR "general practice"[All Fields] OR "general internal medicine"[All 

Fields] OR "family physician"[All Fields] OR "general practitioner"[All Fields] OR "primary 

care"[All Fields]) 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[ti])  

Ένα μέλος της ομάδας (Α.Μ.) διάβασε όλες τις περιλήψεις των άρθρων που απέδωσε ο 

αλγόριθμος και απέκλεισε άρθρα που με βάση τον τίτλο ή/και την περίληψη δεν ήταν σχετικά. Οι 

δημοσιεύσεις που δεν μπορούσαν να αποκλειστούν με βάση τον τίτλο ή/και την περίληψη 

συγκεντρώθηκαν σε έναν κατάλογο και αναζητήθηκε γι’ αυτές το πλήρες κείμενο.  Δύο από τους 

συντελεστές (Α.Μ. και Κ.Κ.) μελέτησαν, ξεχωριστά ο κάθε ένας, τα υποψήφια άρθρα για να 

επιλέξουν αυτά που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια εισόδου και δεν απορρίπτονται από τα κριτήρια 

αποκλεισμού (Πίνακας 1 – Παράρτημα Α). Ολοκληρώνοντας την αναζήτηση, εξετάστηκαν και οι 

βιβλιογραφίες των άρθρων όσων κρίθηκαν κατάλληλα για τυχόν εύρεση επιπρόσθετων,  

σχετικών με την ανασκόπηση μελετών. Αντίστοιχη τακτική ακολουθήθηκε και με τη 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην Cochrane (Cochrane Central Register of Controlled Trials), 

όπου χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος αλγόριθμος χωρίς την προσθήκη του σκέλους για τις κλινικές 

δοκιμές και τα RCTs. Τα αποτελέσματα από τις δύο βάσεις συγκρίθηκαν, επισημάνθηκαν τυχόν 

διαφορές και συγχωνεύτηκαν σε ένα. Με αυτά τα άρθρα  που συγκεντρώθηκαν οι δύο 

συντελεστές προχώρησαν ξεχωριστά σε εκτίμηση ποιότητας και σε εξαγωγή δεδομένων σε 

πίνακες. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα, σχεδιάστηκε φόρμα 

εξαγωγής δεδομένων σε excel, δοκιμάστηκε σε μία ΤΚΔ, σταθμίστηκε και κοινοποιήθηκε και 

στο δεύτερο μελετητή. Η εξαγωγή των δεδομένων έγινε κατά το σχήμα PICOD  στους πίνακες 

τεκμηρίων. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν στους πίνακες τεκμηρίων ήταν τα εξής: 

ολοκληρωμένη μελέτη ή προσχέδιο, PMID δημοσίευσης, πρώτος συγγραφέας, χώρα προέλευσης, 

έτος δημοσίευσης, περιοδικό δημοσίευσης, τύπος ΤΚΔ, μονάδα τυχαιοποίησης, τρόπος 

τυχαιοποίησης, απόκρυψη διανομής, τυφλοποίηση, συμμετέχοντες σε αυτή, υπολογισμός ισχύος, 

πολλαπλά νοσήματα, μέγεθος δείγματος πολλαπλής παρέμβασης, κατηγορία παρέμβασης, χρόνος 

παρέμβασης, μέγεθος δείγματος συνήθους φροντίδας, είδος συνήθους φροντίδας, διάστημα 
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παρακολούθησης, ρυθμός απόσυρσης, καταληκτικά σημεία, πρωτεύοντα / δευτερεύοντα, 

αποτελέσματα, ανά ομάδα, μεταξύ των ομάδων, p-value. Η καταγραφή έγινε ανά κατηγορία,  με 

λεπτομέρεια, και σε ξεχωριστά αρχεία από τους δύο μελετητές. Έγινε σύγκριση των πινάκων 

παρουσία επιβλέποντος. Διαφορετικές εκτιμήσεις των δύο μελετητών και εκκρεμότητες  

διευθετήθηκαν κατόπιν συζήτησης με συμφωνία της ομάδας. 

 

 

2.2.Κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού μελετών 

 

Κριτήρια εισόδου μελετών 

Αναζητήθηκαν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, που ήταν 

δημοσιευμένες στα αγγλικά και που να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στα εξής κριτήρια: να 

περιλαμβάνουν στην περιγραφή τους τον όρο πολλαπλή νοσηρότητα ή συννοσηρότητα (multi-

morbidity, multiple morbidity, co-morbidity). Ο σχεδιασμός τους να προκαθορίζει τα υπό μελέτη 

πολλαπλά νοσήματα και τον τρόπο παρέμβασης. Να αφορούν πληθυσμό, επαγγελματίες υγείας 

και δομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να συγκρίνουν αποτελεσματικότητα 

πολυπαραγοντικής παρέμβασης στα προκαθορισμένα νοσήματα, σε σχέση με συνήθη φροντίδα 

και να αξιολογούν δείκτες της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας ή και ενδιάμεσους δείκτες ή 

κλινικές εκβάσεις που αφορούν στην υγεία των ασθενών. Πολλαπλή νοσηρότητα και 

συννοσηρότητα θεωρήθηκαν συνώνυμες καταστάσεις και ορίστηκαν ως η συνύπαρξη 

περισσοτέρων του ενός χρόνιου νοσήματος στον ίδιο άνθρωπο. Πληθυσμός πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας εννοείται γενικός ή ειδικός πληθυσμός στην κοινότητα, ανεξαρτήτως του αν 

προέρχεται από συγκεκριμένο γεωγραφικό, φυλετικό, οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο ή από 

τυχαία επιλογή, που παρακολουθείται από ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας 

πρωτοβάθμιας ή σε δομές γενικής – οικογενειακής ιατρικής. 

 

 

 

 

Κριτήρια αποκλεισμού μελετών 

  

Αποκλείστηκαν μελέτες που ήταν σε μη αγγλική γλώσσα. Επίσης όσες μελέτησαν μεν  

πληθυσμό με πολλαπλή νοσηρότητα αλλά η παρέμβαση στόχευε στη διαχείριση ενός μόνο 
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νοσήματος. Αποκλείστηκαν μελέτες γενικού πληθυσμού με ενδεχόμενη ή αναμενόμενη, αλλά όχι 

προκαθορισμένη συννοσηρότητα.  Δεν περιλήφθηκαν μελέτες που έγιναν σε δομές 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά σε ειδικό πληθυσμό στα πλαίσια δευτερογενούς ή τριτογενούς 

πρόληψης, όπως σε περιπτώσεις που αφορούσαν πολλαπλή παρέμβαση σε ασθενείς με 

συννοσηρότητα  στο σπίτι τους, μετά όμως από νοσηλεία π.χ. για αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή 

για εγκεφαλικό επεισόδιο, και με εποπτεία από τριτοβάθμιο κέντρο. Επίσης, αποκλείστηκαν 

μελέτες, στις οποίες η παρέμβαση έγινε από ομάδα ή επαγγελματία πρωτοβάθμιας φροντίδας, 

π.χ., από φαρμακοποιό της κοινότητας, χωρίς να συμμετέχει γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας. Πολλαπλές δημοσιεύσεις που αφορούσαν ουσιαστικά την ίδια μελέτη και 

διαπραγματεύονταν το ίδιο ερώτημα, καταγράφηκαν και παρουσιάζονται ως μία μελέτη. Οι 

δημοσιεύσεις που αφορούσαν σχεδιασμό μελέτης αλλά δεν ακολουθήθηκαν από δημοσιεύεις 

αποτελεσμάτων και έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 

αποκλείστηκαν. Ο χρόνος αυτός υπολογίστηκε κατά περίπτωση, με ελαστικά κριτήρια, και 

ελάμβανε υπόψη του το δημοσιευμένο προβλεπόμενο διάστημα στο προσχέδιο μελέτης όταν 

αυτό προκαθοριζόταν ή  το διάστημα παρέμβασης και παρακολούθησης σύμφωνα με το σχέδιο 

και τις μεθόδους των συγγραφέων. Για παράδειγμα προσχέδιο κλινικής δοκιμής με 

προβλεπόμενο χρόνο παρέμβασης και παρακολούθησης τα δύο χρόνια και χωρίς νέα δημοσίευση 

μετά από οκτώ χρόνια δεν περιλήφθηκε στη συλλογή. Όσες ήταν σε αναμονή για δημοσίευση 

αποτελεσμάτων στο εγγύς μέλλον περιλήφθηκαν και  αναφέρονται ξεχωριστά, ως δημοσιεύσεις 

δημοσιοποίησης σχεδιασμού και μεθόδων. 

 

 

2.3.Αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών 

 

Έγινε καταγραφή αναφοράς συγκεκριμένων παραμέτρων ποιότητας από κάθε άρθρο 

σύμφωνα με το εργαλείο CONSORT [26] και  συζήτηση ως προς το τί αναφέρεται και τί όχι, σε 

κάθε ένα από αυτά. Ακολουθεί παρουσίαση των παραμέτρων αναλυτικά και σε πίνακα. Δε 

χρησιμοποιήθηκε  συγκεκριμένο σκορ αξιολόγησης για την εκτίμηση της ποιότητας των 

μελετών. 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1.Επιλογή των μελετών  

 

Η αναζήτηση στο PUBMED έγινε αρχικά το Μάιο και επαναλήφθηκε το Σεπτέμβριο του 

2012. Η διαδικασία και τα τελευταία αποτελέσματα της αναζήτησης του Σεπτεμβρίου 2012 

φαίνονται στο διάγραμμα της εικόνας 1 (Παράρτημα Α). Η αναζήτηση κατέληξε σε 28 πιθανώς 

κατάλληλες μελέτες. Από τις βιβλιογραφίες των άρθρων αυτών εντοπίστηκαν 4 ακόμα μελέτες. 

Τελικά από τα 32 άρθρα τα κριτήρια αποκλεισμού και εισόδου ικανοποιούσαν 4 ολοκληρωμένες 

μελέτες και δυο που είναι σε εξέλιξη, των οποίων το πρωτόκολλο σχεδιασμού αναφέρεται 

ξεχωριστά. Τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 

που έχουν ολοκληρωθεί περιγράφονται συνοπτικά σε ακόλουθους πίνακες (Παράρτημα Α) και 

λεπτομερώς, στη γλώσσα των συγγραφέων τους, σε πίνακες του παραρτήματος B. Οι μελέτες 

που απορρίφθηκαν και η αιτιολογία απόρριψής τους φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 4 του 

παραρτήματος B. 

Με αντίστοιχη διαδικασία έγινε αναζήτηση και στην COCHRANE το Σεπτέμβριο του 

2012 (Εικόνα 1). Τα πιθανώς κατάλληλα άρθρα που εντοπίστηκαν ήταν 14 και όλα είχαν ήδη 

περιληφθεί στη συλλογή του PUBMED. Από την τελική συλλογή (4 ολοκληρωμένες μελέτες και 

2 σε εξέλιξη) ένα άρθρο που θεωρήθηκε κατάλληλο από την PUBMED δεν εντοπίστηκε στο 

screening με τον αλγόριθμο αναζήτησης  που χρησιμοποιήθηκε στην COCHRANE. 

 

 

3.2.Περιγραφικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων μελετών 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 (παράρτημα Α) και οι τέσσερεις μελέτες έχουν γίνει 

στις ΗΠΑ, από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και αφορούν την τελευταία πενταετία (2008 

έως 2012). Τα νοσήματα που ελέγχθηκαν στον πληθυσμό και συμπεριλήφθηκαν στην πολλαπλή 

νοσηρότητα ήταν η υπέρταση (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ), η κατάθλιψη (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ),  ο 

σακχαρώδης διαβήτης (σε 2 από τις 4 ΤΚΔ), ο μυοσκελετικός πόνος και η υπερλιπιδαιμία  (το 

καθένα σε 1 από τις 4 ΤΚΔ). Η πολλαπλή παρέμβαση ήταν διαφορετική σε κάθε κλινική δοκιμή 

και αφορούσε επιπλέον της συνήθους παρέμβασης, εκπαίδευση και υποστήριξη του ασθενούς, 

συμπεριφορική ενεργοποίηση του, εξ αποστάσεως επικοινωνία, παρακολούθηση και έλεγχο με 

ειδική συσκευή ή συστηματική συνεργασία, στα πλαίσια ομάδας, επαγγελματιών υγείας με ή 
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χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς. Υπήρχε συνήθως προκαθορισμένη ομάδα 

παρέμβασης συμπεριλαμβανομένου γενικού ιατρού ή/και ειδικού, από την οποία μία ειδικότητα 

επαγγελματία υγεία, κατά κανόνα νοσηλευτή/ιας αναλάμβανε τον κεντρικό ρόλο διαμεσολαβητή, 

παρακολουθούσε, εκπαίδευε, κατέγραφε την εξέλιξη και κατεύθυνε τον ασθενή και ήταν 

υπεύθυνη για την ομαλή εφαρμογή και τήρηση του πρωτοκόλλου. Ο χρόνος παρέμβασης 

κυμάνθηκε από 4 εβδομάδες (σε μία περίπτωση) μέχρι 12 μήνες (σε δύο ΤΚΔ) και ο συνολικός 

χρόνος παρακολούθησης από 6 εβδομάδες (σε μια περίπτωση)  μέχρι 12 μήνες (στις υπόλοιπες 

ΤΚΔ). 

Στην πιο παλιά από τις 4 ΤΚΔ, από τους Bogner και de Vries  (2008) [27], σε ένα μεγάλο 

πρωτοβάθμιο ιατρικό κέντρο στη δυτική Φιλαδέλφεια διερευνήθηκε η υπόθεση ότι «ολιστική» 

φροντίδα για την κατάθλιψη σε συνδυασμό με αντιμετώπιση της υπέρτασης βελτιώνει  τη 

συμμόρφωση στην αντιυπερτασική και αντικαταθλιπτική αγωγή και τα αποτελέσματα στη 

θεραπεία της κατάθλιψης και στον έλεγχο της υπέρτασης. Συμμετείχαν 64 ασθενείς, ηλικίας 50 

έως 80 ετών. Διήρκησε 4 εβδομάδες η παρέμβαση και συνολικά 6 εβδομάδες με την 

παρακολούθηση. 

Η επόμενη χρονικά μελέτη του Kroenke και συνεργατών (2009) [28-29] διεξήχθη σε 6 

κλινικές κοινότητας ενός πανεπιστημιακού πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και σε 5 κλινικές 

γενικής ιατρικής ενός ιατρικού κέντρου Βετεράνων. Σκοπός ήταν να προσδιοριστεί αν ο 

συνδυασμός φαρμακολογικής και συμπεριφορικής παρέμβασης βελτιώνει ταυτόχρονα πόνο και 

κατάθλιψη σε ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που πάσχουν από μυοσκελετικού τύπου 

άλγη και κατάθλιψη.  Συμμετείχαν 250 ασθενείς, 123 στην ομάδα πολλαπλής παρέμβασης (όπου 

για 12 εβδομάδες βελτιστοποιούταν η αντικαταθλιπτική τους αγωγή, στις επόμενες 12 

ακολουθούσαν 6 συνεδρίες προγράμματος αυτοδιαχείρισης του πόνου και στο τέλος 6 μήνες 

συνεχιζόμενης θεραπείας) και 127 στην ομάδα ελέγχου όπου γινόταν η συνήθης αντιμετώπιση, 

για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν ταυτόσημος με το χρόνο 

παρέμβασης (12 μήνες). 

Η κλινική δοκιμή του Wakefield και συνεργατών (2011) [30] πραγματοποιήθηκε σε ένα 

ιατρικό κέντρο Βετεράνων στην Iowa, σε ασθενείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης πάσχοντες από 

Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση και συνέκρινε 2 εξ’ αποστάσεως πολλαπλές παρεμβάσεις με 

την συνήθη πρακτική (ομάδα ελέγχου), σε ότι αφορά την μείωση της HbΑ1c, της αρτηριακής 

πίεσης και τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Συμμετείχαν 302 ασθενείς σε 3 ομάδες, με 

παρέμβαση που διαρκούσε 6 μήνες και παρακολούθηση για τους επόμενους 6. 
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Στην πιο πρόσφατη έρευνα της Lin και συνεργατών (2012) [31-32] σε 14 κλινικές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έγινε σύγκριση τόσο της έναρξης και της αναπροσαρμογής της 

θεραπείας από το γιατρό όσο και της συμμόρφωσης του ασθενούς και της αποτελεσματικότητάς 

του στην παρακολούθηση και τον αυτοέλεγχο της νόσου του, σε σχέση με το είδος της 

παρέμβασης που έλαβε, πολλαπλής και πολύπλευρης (TEAMcare) ή της συνήθους. Συμμετείχαν 

214 ασθενείς με ανεπαρκή ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη τους ή με στεφανιαία νόσο 

(ανεπαρκή ρύθμιση αρτηριακής πίεσης ή LDL χοληστερίνης) και  συνυπάρχουσα κατάθλιψη.  Η 

παρέμβαση διήρκησε 12 μήνες, χρονικό διάστημα κοινό με αυτό  της παρακολούθησης. 

   

 

3.3.Περιγραφή στοιχείων ποιότητας των επιλεγμένων μελετών 

 

Πρόκειται για 4 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, εκ των οποίων η μια (Bogner 2008) 

[27] αναφέρεται ως πιλοτική. Mονάδα τυχαιοποίησης σε όλες τις μελέτες ήταν οι ασθενείς. Σε 

μία (Wakefield 2011) [30] διευκρινίζεται ότι οι ασθενείς ήταν μόνο απόστρατοι στρατιωτικοί 

(βετεράνοι). Σε ότι αφορά τον τρόπο τυχαιοποίησης, μια μελέτη αναφέρει μόνο ότι οι λίστες 

τυχαιοποίησης δημιουργήθηκαν από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Kroenke 2009) [29] και από τις 

υπόλοιπες τρεις μια περιγράφει ότι χρησιμοποιεί σχέδιο τυχαιοποίησης με μπλοκ (Lin 2012) [31]. 

Απόκρυψη διανομής παρουσιάζεται να χρησιμοποιούν οι δυο από τις τέσσερεις κλινικές δοκιμές 

(Kroenke 2009, Wakefield 2011). Σε ότι αφορά την τυφλοποίηση και τους συμμετέχοντες σε 

αυτή δε διευκρινίζεται ούτε αναφέρεται σε καμία από τις τέσσερεις ΤΚΔ. Σχετικά με τον 

υπολογισμό ισχύος της κάθε ΤΚΔ περιγράφεται στις δύο από τις τέσσερεις μελέτες. Η πρώτη 

(Lin 2012) παραπέμπει στο κείμενο του σχεδιασμού της μελέτης (Katon 2010) [32]. Ο 

υπολογισμός του δείγματος έγινε για να προβλέπει 80% ισχύ στον εντοπισμό μιας 0,165 

(σταθερά απόκλισης SD 0,5) διαφοράς στις μέσες τιμές της SCL-20 κλίμακας κατάθλιψης και 

μια 15% διαφορά στην αναλογία των ασθενών που επιτυγχάνουν βέλτιστο έλεγχο των 

νοσημάτων τους και στις παραμέτρους που μετρώνται. Στη δεύτερη (Kroenke 2009) ο 

προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος γίνεται με βάση την κατάθλιψη και τον πόνο όπως 

μετρούνται σε κλίμακες, τόσο ως κατηγορικά αποτελέσματα όσο και ως συνεχή. Το πρωταρχικό 

ζητούμενο ήταν η σύνθετη ανταπόκριση σε κατάθλιψη και πόνο μαζί, στους 12 μήνες 

(ταυτόχρονα βελτίωση ≥50% σε ότι αφορά την κατάθλιψη και ≥ 30% για τον πόνο. Με 97 άτομα 

ανά ομάδα, σχεδιάστηκε 80% ισχύς για ανίχνευση 20% απόλυτης διαφοράς στο βαθμό 

ανταπόκρισης, για το συνδυασμό αποτελέσματος στην κατάθλιψη και τον πόνο. Με 250 ασθενείς 
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υπήρχε περιθώριο για έως και 25% απώλειες στους συμμετέχοντες. Το παραπάνω μέγεθος 

δείγματος εξασφάλιζε επίσης 80% ισχύ στον εντοπισμό ενός μέτριου θεραπευτικού 

αποτελέσματος της τάξεως του 0,4 SD στην κατάθλιψη και τον πόνο ως ξεχωριστά 

αποτελέσματα. Σε ότι αφορά το ποσοστό απόσυρσης στις ολοκληρωμένες ΤΚΔ, περιγράφεται 

και στις τέσσερεις. Σε αυτές των  Bogner 2008 [27] και Kroenke 2009 [29] είναι 0%. Στη Lin 

2012 [31] περιγράφεται στο 15,4% και στη Wakefield 2011 [30] στο 9% με επιμέρους αναφορά 

στους θανάτους (2%) και σε αυτούς που χάθηκαν στην παρακολούθηση (2%). 

 

3.4.Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σύμφωνα με τους συγγραφείς των μελετών 

 

3.4.α.Συμμόρφωση στην αγωγή 

Η συμμόρφωση στην αγωγή είναι ζητούμενο στις 3 από τις 4 ολοκληρωμένες μελέτες. 

Τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα αλλά και ο έλεγχος και η αποδοχή της συμμόρφωσης 

γινόταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κλινική δοκιμή.  Σε δύο από αυτές φάνηκε ότι δεν είναι 

περισσότερο αποτελεσματική η πολλαπλή παρέμβαση. Είτε αυτή δεν αυξήθηκε καθόλου (Lin 

2012) είτε βελτιώθηκε σε όλες τις ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους 

(Wakefield 2011). Στην τρίτη περίπτωση (Bogner 2008) φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αύξηση των συμμορφούμενων ασθενών στην ομάδα παρέμβασης (Πίνακας 3 – 

Παράρτημα Α).  

Στην περίπτωση της Lin (2012) χρησιμοποιήθηκαν αυτοματοποιημένα δεδομένα 

ανανέωσης της αγωγής από το φαρμακείο για διάστημα 12 μηνών πριν και 12 μετά από την 

έναρξη της μελέτης και προσδιορίστηκε η συμμόρφωση στην αγωγή υπολογίζοντας ποσοστό 

σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών στο χρόνο που είχε φάρμακο ο ασθενής βάση 

συνταγογράφησης διαιρεμένο με το σύνολο των ημερών που έπρεπε να λαμβάνει απρόσκοπτα 

και χωρίς κενό φαρμακευτική αγωγή. Η συμμόρφωση ελέγχθηκε για κάθε νόσημα ξεχωριστά 

(διαβήτη, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, κατάθλιψη). Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν 

πολλαπλές θεραπευτικές προσεγγίσεις για κάθε νόσημα η συμμόρφωση υπολογίστηκε ως η μέση 

συμμόρφωση για όλες τις φαρμακευτικές κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν. Από το δείγμα 

εξαιρέθηκαν όσοι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης και δεν ελάμβαναν από πριν 

φαρμακευτική αγωγή. Η συμμόρφωση στην αγωγή ήταν υψηλή από πριν την παρέμβαση και 

πιθανώς αυτό να δικαιολογεί τη μη σημαντική αύξησή της. Στους από το στόμα υπογλυκαιμικούς 

παράγοντες για 66 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και αρχική συμμόρφωση 0,83 (Σταθερά 

απόκλισης – SD 0,19), μετά από 12 μήνες μετρήθηκε στο 0,85 (SD 0,17). Στην ομάδα ελέγχου 
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για 58 ασθενείς η συμμόρφωση ήταν αρχικά 0,83 (SD 0,20) και παρέμεινε ίδια (SD 0,18). Στην 

αντιυπερτασική αγωγή για 73 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και αρχική συμμόρφωση 0,85 

(SD 0,18), μετά από 12 μήνες μετρήθηκε στο 0,88 (SD 0,14). Στην ομάδα ελέγχου για 68 

ασθενείς η συμμόρφωση ήταν αρχικά 0,86 (SD 0,18) και μετά από 12 μήνες 0,88 (SD 0,16). Στην 

υπολιπιδαιμική αγωγή για 59 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης η συμμόρφωση ήταν αρχικά 0,82 

(SD 0,21) και στο τέλος 0,85 (SD 0,17). Στην ομάδα ελέγχου αντίστοιχα για 57 ασθενείς οι τιμές 

ήταν 0,85 (SD 0,18) και 0,88 (SD 0,13). Τέλος, στην αντικαταθλιπτική αγωγή για 43 ασθενείς 

στην ομάδα παρέμβασης και αρχική συμμόρφωση 0,79 (SD 0,23), μετά από 12 μήνες μετρήθηκε 

στο 0,85 (SD 0,16). Στην ομάδα ελέγχου για 40 ασθενείς η συμμόρφωση ήταν αρχικά 0,80 (SD 

0,19) και μετά από 12 μήνες παρέμεινε η ίδια (SD 0,19).  

Στην περίπτωση του Wakefield (2011) η συμμόρφωση του ασθενούς ήταν δευτερεύον 

ζητούμενο αποτέλεσμα και μετρήθηκε χρησιμοποιώντας δύο κλίμακες προσδιορισμού από τον 

ίδιο τον ασθενή  μία για κάθε νόσημα (υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη). Η συμμόρφωση 

αναφέρεται ότι βελτιώθηκε στην πάροδο του χρόνου για όλες τις ομάδες (δύο ομάδες 

παρέμβασης και μία ελέγχου) χωρίς όμως σημαντική διαφορά μεταξύ τους και τα στοιχεία δεν 

παρουσιάζονται. 

Στην τρίτη κλινική δοκιμή (Bogner 2008) η συμμόρφωση προσδιορίστηκε ως το 

ποσοστό των συνταγογραφούμενων δόσεων που ελήφθησαν και υπολογίστηκε ως τον αριθμό 

των δόσεων που ελήφθησαν προς τον αριθμό των δόσεων που συνταγογραφήθηκαν στο 

διάστημα παρακολούθησης, πολλαπλασιαζόμενο με 100%. Η συμμόρφωση στην αντιυπερτασική 

και αντικαταθλιπτική αγωγή μετρήθηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά δεδομένα που προήλθαν 

από το σύστημα MEMS (Medication Event Monitoring System) caps. Με αυτό το σύστημα 

γινόταν αυτόματη καταγραφή γεγονότος κάθε φορά που άνοιγε η συσκευασία που περιείχε τα 

φαρμακευτικά δισκία, με την παραδοχή ότι με το άνοιγμα της συσκευασίας γινόταν και η λήψη 

της δόσης του φαρμάκου. Υπολογίστηκε ο αριθμός των ασθενών με συμμόρφωση πάνω από 80% 

στις έξι εβδομάδες παρακολούθησης και έγινε η σύγκριση μεταξύ των ομάδας παρέμβασης και 

ελέγχου.  Για την αντικαταθλιπτική αγωγή από τα 32 άτομα τα 10 (31,3%) είχαν συμμόρφωση ≥ 

80% στην ομάδα ελέγχου και τα 23 (71,9%) (πάλι από 32 άτομα) στην ομάδα παρέμβασης με p-

value=0,001. Για την αντιυπερτασική αγωγή από τα 32 άτομα της ομάδας ελέγχου τα 10 (31,3%) 

είχαν συμμόρφωση  ≥ 80%  και από τα 32 της ομάδας παρέμβασης είχαν τα 25 (78,1%), με p-

value<0,001. Και στις δύο περιπτώσεις ο αριθμός των ασθενών με συμμόρφωση ≥80% στη 

αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή στο τέλος της παρακολούθησης (στις 6 εβδομάδες) ήταν 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος στην ομάδα παρέμβασης. 
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3.4.β.Έλεγχος αρτηριακής πίεσης 

Η αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης διερευνήθηκε σε 2 ΤΚΔ 

(Bogner 2008, Wakefield 2011). Και στις 2 η αρτηριακή πίεση ήταν βελτιωμένη  στην ομάδα 

εντατικοποιημένης παρέμβασης στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης. 

 Στην περίπτωση του Bogner (2008) μετρήθηκε συστολική και διαστολική αρτηριακή 

πίεση στις δύο ομάδες ασθενών στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης. Στο τέλος των 6 

εβδομάδων η συστολική πίεση ήταν μικρότερη για την ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου (μέση τιμή 127,3mmHg [SD 17,7] και 141,3mmHg [SD 18,8] αντίστοιχα, με p-

value 0,003). Ομοίως και η διαστολική (μέση τιμή ομάδας παρέμβασης 75,8mmHg [SD 10,7] και 

ομάδας ελέγχου 85,0mmHg [SD 11,9] με p-value 0,002). 

 Στην μελέτη του Wakefield (2011) συγκρίθηκαν 3 ομάδες, 2 διαφορετικής παρέμβασης 

με μία ελέγχου σε σχέση με τη συστολική μόνο αρτηριακή πίεση στο τέλος της παρέμβασης (6 

μήνες) και στο τέλος της παρακολούθησης (12 μήνες). Οι τρεις ομάδες ήταν συγκρίσιμες [F(2, 

298)=1,22, p=0,30] πριν την παρέμβαση για τη μέση συστολική αρτηριακή πίεση (ομάδα 

ελέγχου 134mmHg, χαμηλής παρέμβασης 136mmHg, υψηλής παρέμβασης 138mmHg). 

Αναφέρθηκε η ανάλυση αποτελεσμάτων που στηρίχθηκαν στα αποδιδόμενα και όχι στα 

υπάρχοντα δεδομένα μόνο. Σημειώθηκε ότι αριθμός των ελλιπών στοιχείων στις δύο ομάδες 

παρέμβασης ήταν αξιοσημείωτα υψηλότερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, υποθέτοντας μη 

τυχαίο τρόπο απουσίας δεδομένων. Παρόλα αυτά θεωρήθηκε και παρουσιάστηκε σε διάγραμμα 

ότι η χρησιμοποίηση αποδιδόμενων ή υπαρχόντων δεδομένων δε θα άλλαζε την τάση και τη 

σημαντικότητα της μεταβολής της μέσης συστολικής αρτηριακής πίεσης. Στο διάστημα των 6 

μηνών, στην ομάδα ελέγχου η μέση τιμή αυξήθηκε σημαντικά (μεταβολή 4,48, p=0,03), στην 

ομάδα μεγαλύτερης παρέμβασης μειώθηκε σημαντικά (μεταβολή -6,05, p=0,01) και στην ομάδα 

μικρότερης παρέμβασης δεν υπήρξε σημαντική μείωση (μεταβολή -0,29, p=0,90). Με περαιτέρω 

ανάλυση, φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις αλλαγές των μέσων τιμών [F(2, 510)=5,68, 

p=0,004], με την ομάδα υψηλής παρέμβασης να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση (p=0,001) σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου αλλά δεν υπήρξε διαφορά σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλής 

παρέμβασης (p=0,06). Τα αποτελέσματα στους 12 μήνες ήταν παρόμοια με των 6 μηνών. Η 

ομάδα ελέγχου δεν έδειξε σημαντική αύξηση  (μεταβολή 3,34, p=0,09), η ομάδα υψηλής 

παρέμβασης παρουσίασε σημαντική μείωση (μεταβολή -4,92, p=0,04) και η ομάδα χαμηλής 

παρέμβασης δεν έδειξε αξιοσημείωτη αλλαγή (μεταβολή 0,76, p=0,73). Με περαιτέρω ανάλυση, 
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φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις αλλαγές των μέσων τιμών [F(2, 165=3,84, p=0,02], 

με την ομάδα υψηλής παρέμβασης να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση (p=0,006) σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου αλλά όχι σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλής παρέμβασης (p=0,08). 

 

3.4.γ.Έλεγχος καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

Η αποτίμηση της κατάθλιψης αποτέλεσε επίσης κοινή μετρούμενη έκβαση σε 2 ΤΚΔ 

(Bogner 2008, Kroenke 2009). Και στις 2 μελέτες φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στην ομάδα παρέμβασης.  

Στην περίπτωση του Bogner (2008) για την αξιολόγηση της κατάθλιψης 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα CES-D (The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) 

του αμερικάνικου εθνικού ινστιτούτου για την ψυχική υγεία. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα 

παρέμβασης  είχαν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα στις 6 εβδομάδες σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Η μέση τιμή του CES-D  ήταν 9,9 στην ομάδα παρέμβασης (SD=10,7) έναντι 19,3 στην 

ομάδα ελέγχου (SD=15,2), με p<0,01 (p=0,006). 

Στη κλινική δοκιμή του Kroenke (2009) η μεταβολή της σοβαρότητας της κατάθλιψης σε 

σχέση με το είδος της παρέμβασης ήταν η κύρια έκβαση. Η μεταβολή της αξιολογήθηκε με τη 

λίστα ελέγχου συμπτωμάτων των 20 στοιχείων του Hopkins (HSCL-20). Στους 12 μήνες 

εκτιμήθηκε σε ομάδα ελέγχου και ομάδα παρέμβασης η κατάθλιψη  με βάση την κλίμακα SCL-

20, ο αριθμός των ασθενών με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και ο αριθμός των 

ανταποκρινόμενων στη θεραπεία ασθενών για την κατάθλιψη (ανταπόκριση που ορίστηκε ως 

≥50% μείωση στο SCL-20 από την αρχή της κλινικής δοκιμής).  Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια 

χαρακτηριστικά και ποσοστό/σοβαρότητα κατάθλιψης πριν την έναρξη της μελέτης. Η ομάδα 

παρέμβασης είχε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στη συμπτωματολογία με βάση την 

κλίμακα SCL-20. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων στην αρχή και στους 12 μήνες ήταν -0,11 και -

0,55 αντίστοιχα. Υπολογίζοντας ως προς την αρχική διαφορά, το αποτέλεσμα μεταξύ των 

ομάδων  είναι -0,44 (95% CI, -0,62 με -0,26). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα προτυποποιημένο μέγεθος 

θεραπευτικού αποτελέσματος της τάξεως του 0,67. Οι ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης είχαν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία της κατάθλιψης (46 

[37,4%] από τους 123 ασθενείς της ομάδας παρέμβασης έναντι 21 [16,5%] από τους 127 

ασθενείς της ομάδας ελέγχου στους 12 μήνες με RR= 2,3 και 95%CI 1,5-3,2), με πολύ 

λιγότερους εναπομείναντες με μείζονα κατάθλιψη (50 [40,7%] έναντι 87 [68,5%], με RR= 0,6 

και 95%CI 0,4-0,8) και περισσότερους με πλήρη ύφεση (22 [17,9%] έναντι 6 [4,7%], RR= 3,8 

και  95%CI 1,6-7,6). 
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3.4.δ.Άλλες εκβάσεις 

 Στην κλινική δοκιμή του Kroenke (2009) μελετάται επίσης η αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης στην έκβαση του πόνου μετρώντας το BPI (the Brief Pain Inventory). To BPI 

περιλαμβάνει δύο κλίμακες, μία με τέσσερα σημεία και αφορά τη ένταση/σοβαρότητα του πόνου, 

και μία δεύτερη με 7 σημεία που αφορά την μεταβλητότητα/διακύμανση σε σχέση με τις 

δραστηριότητες και τη ψυχική διάθεση (διάθεση, περπάτημα, δουλειά, ύπνος, σχέση με 

συνανθρώπους, απόλαυση της ζωής). Η ομάδα παρέμβασης είχε σημαντικά καλύτερη BPI σε ότι 

αφορά την ένταση (μεταξύ των ομάδων διαφορά -0,98, 95% CI-1,48 με -0,47) και καλύτερη BPI 

μεταβλητότητα (μεταξύ των ομάδων διαφορά -1,27, 95%CI -1,88 έως -0,66) στους 12 μήνες. 

Αυτό αντιστοιχεί σε προτυποποιημένο μέγεθος δράσης 0,54 για το BPI σοβαρότητας (Severity) 

και 0,62 για το BPI μεταβλητότητας (interference) του πόνου. Αν και οι δύο συνιστώσες του 

πόνου βελτιώθηκαν σημαντικά, η μείωση στη διακύμανση του πόνου ήταν μεγαλύτερη από τη 

μείωση της έντασης του, με p-value στους 12 μήνες 0,001. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα 

παρέμβασης τέλος ήταν πολύ περισσότερο πιθανό να βιώσουν μια ≥30% μείωση του πόνου 

στους 12 μήνες (51 [41,5%] έναντι 22 [17,3%] με RR= 2,4, 95%CI 1,6-3,2). Μελετήθηκε και η 

σύνθετη ανταπόκριση σε πόνο και κατάθλιψη (≥50% μείωση της κατάθλιψης ταυτόχρονα με ≥30 

μείωση του πόνου) και η διαφορά υπέρ της ομάδας παρέμβασης ήταν σημαντική από τους 6 ήδη 

μήνες (23,6% έναντι 7,9%, RR=3,0, 95%CI 1,6- 5,1) και στους 12 μήνες (32 [26,0%] έναντι 10 

[7,9%], RR=3,3, 95%CI 1,8-5,4). 

 Στην ίδια κλινική δοκιμή συγκρίθηκαν οι ομάδες παρέμβασης και ελέγχου, και για άλλα 

δευτερεύοντα για τη μελέτη αποτελέσματα που αφορούν τον πόνο και την ποιότητα ζωής. Η 

ομάδα παρέμβασης είχε καλύτερα αποτελέσματα  σε αξιολόγηση του πόνου (Roland pain 

disability, GCPS pain scores, SF-36 bodily pain), λιγότερο σοβαρή αγχώδη διαταραχή (GAD-7) 

και καλύτερη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (σκορ ζωτικότητας SF-36 και σκορ 

αντίληψης για την γενική κατάσταση της υγείας). Η διαφορά μεταξύ των ομάδων στους 12 μήνες 

ήταν για την Roland pain disability -3,2 (95%CI -4,7 με -1,8, p<0,0001) και για την GAD-7 

κλίμακα άγχους -2,2 (95%CI -3,5 με –0,9, p=0.0007). Σε ότι αφορά τις δύο συνιστώσες της 

GCPS (Graded chronic pain scale) στην κλίμακα της σοβαρότητας η διαφορά ήταν -6,9 (-12 με -

1,9 και p=0,007) και σε αυτή της ανικανότητας -13,6 (-20,9 με -6,2 και p=0,0003). Τέλος, σε ότι 

αφορά την λειτουργικότητα SF/ποιότητα ζωής στους 12 μήνες, η διαφορά ήταν στατιστικά 

σημαντική υπέρ της ομάδας παρέμβασης σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της, όπως για την 
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αντίληψη περί γενικής κατάστασης της υγείας (p=0,002), για το σωματικό πόνο (p=0,0005), για 

τη ζωτικότητα (p=0,001), με εξαίρεση την κοινωνική λειτουργικότητα (p=0,11). 

 Στην μελέτη του Wakefield (2011) εξετάστηκε εκτός από την συστολική αρτηριακή 

πίεση που αναφέρθηκε παραπάνω και η γλυκαιμική ρύθμιση των συμμετεχόντων ως πρωτεύον 

καταληκτικό σημείο. Συγκρίθηκαν τρεις ομάδες, δύο διαφορετικού βαθμού παρέμβασης με μία 

ομάδα ελέγχου σε σχέση με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Η σύγκριση έγινε στο 

τέλος της παρέμβασης (στους 6 μήνες) και στο τέλος της παρακολούθησης (στους 12 μήνες). Οι 

τρεις ομάδες ήταν συγκρίσιμες [F(3, 298)=0,34, p=0,71] πριν από την παρέμβαση για τη μέση 

HbΑ1c (ομάδα ελέγχου 7,2, χαμηλής παρέμβασης 7,2, υψηλής παρέμβασης 7,1). Αναφέρθηκε η 

ανάλυση αποτελεσμάτων που στηρίχθηκαν στα αποδιδόμενα και όχι στα υπάρχοντα δεδομένα 

μόνο. Σημειώθηκε ότι αριθμός των ελλιπών στοιχείων στις δύο ομάδες παρέμβασης ήταν 

αξιοσημείωτα υψηλότερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, υποθέτοντας μη τυχαίο τρόπο 

απουσίας δεδομένων.  Παρόλα αυτά θεωρήθηκε και παρουσιάστηκε σε διάγραμμα ότι η 

χρησιμοποίηση αποδιδόμενων ή υπαρχόντων δεδομένων δε θα άλλαζε την τάση και τη 

σημαντικότητα της μεταβολής της μέσης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Στο διάστημα των 6 

μηνών, στην ομάδα ελέγχου δε φάνηκε σημαντική μεταβολή (μεταβολή -0,07, p=0,52) αλλά στην 

ομάδα χαμηλής και υψηλής παρέμβασης υπήρξε σημαντική μείωση. Η ομάδα χαμηλής 

παρέμβασης έδειξε μείωση κατά 0,40 (p=0,0003) και η υψηλής παρέμβασης μείωση κατά 0,44 

(p=0,0001). Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβαλλόμενων 

αποτελεσμάτων [F(2, 527)= 3,47, p=0,03] με τις δύο ομάδες παρέμβασης, χαμηλής και υψηλής, 

να μειώνουν σημαντικά την HbA1c σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (p=0,03 και p=0,02, 

αντίστοιχα). Σε αντίθεση με τους έξι, στους 12 μήνες η ομάδα ελέγχου έδειξε μια στατιστικά 

σημαντική μείωση της HbA1c ίση με 0,33 (p=0,01) σε σχέση με την αρχική τιμή, ενώ οι ομάδες 

παρέμβασης έπαυαν να παρουσιάζουν σημαντική μείωση από την αρχική τους τιμή (μεταβολή 

στην υψηλής παρέμβασης ομάδα -0,19 με p=0,19 και στην χαμηλή -0,17 με p=0,22). Δεν υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε μεταξύ των μεταβαλλόμενων αποτελεσμάτων για τις τρεις 

ομάδες [F(2, 1027) = 0,43, p=0,65). Φάνηκε δηλαδή ότι η εξ’ αποστάσεως πολλαπλή παρέμβαση 

σε ότι αφορά το σακχαρώδη διαβήτη αύξανε τη γλυκαιμική ρύθμιση και στις δύο ομάδες της στο 

χρόνο που διαρκούσε (6 μήνες) και σε σύγκριση πάντα με την ομάδα ελέγχου, χωρίς όμως να 

φανεί ότι μπορεί να  διατηρήσει τα αποτελέσματά της 6 μήνες μετά.   

 Στην κλινική δοκιμή της Lin (2012)  ελέγχθηκε η διαφορά στην ταχύτητα έναρξης 

φαρμακευτικής αγωγής και στη συχνότητα αναπροσαρμογής της με στόχο την γρηγορότερη και 

πιο επιτυχημένη επίτευξη θεραπευτικών στόχων σε ομάδες ασθενών με αρρύθμιστο σακχαρώδη 
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διαβήτη ή/και στεφανιαία νόσο (αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση ή/και υπερλιπιδαιμία) στους 

οποίους συνυπήρχε και κατάθλιψη. Μεταξύ των ασθενών που δεν είχαν λάβει φαρμακευτική 

αγωγή για τα συγκεκριμένα νοσήματα η μύηση στην ενδεδειγμένη θεραπεία συνέβη σημαντικά 

πιο συχνά σε ασθενείς της ομάδας πολλαπλής παρέμβασης παρά σε ασθενείς της ομάδας 

ελέγχου. Διορθώνοντας ως προς τις τιμές αφετηρίας, η μύηση σε θεραπεία ήταν 3,5 φορές 

μεγαλύτερη στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου για τα αντικαταθλιπτικά 

(95% CI 2,0-6,3) και  2,7 φορές για τα υπολιπιδαιμικά φάρμακα (95% CI 1,1-6,2). Το ποσοστό 

έναρξης δε διέφερε στην περίπτωση των αντιυπερτασικών (1,8 με 95% CI 0,7-4,9)  καθώς και 

στη θεραπεία με ινσουλίνη (2,2 με 95% CI 0,7-6,8) μεταξύ των ομάδων. Σε σύγκριση με την 

ομάδα συνήθους παρέμβασης (ελέγχου) το ποσοστό αναπροσαρμογής (περιλαμβανομένης και 

της έναρξης φαρμακευτικής αγωγής) ήταν υψηλότερο στους ασθενείς της ομάδας πολλαπλής 

παρέμβασης (TEAMcare). Συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου, ο ρυθμός αναπροσαρμογής ήταν 

6 φορές μεγαλύτερος για την αντικαταθλιπτική αγωγή (relative rate 6,20 [3,88-9,90]), 3 φορές 

για την ινσουλίνη (relative rate 2,97 [1,83-4,83]), σχεδόν διπλάσια για τα αντιυπερτασικά και από 

το στόμα υπογλυκαιμικά φάρμακα (relative rate 1,86 [1,28-2,71] και 1,80 [1,07-3,01] αντίστοιχα) 

και 1,6 φορές για τα υπολιπιδαιμικά (relative rate 1,56 [1,10-2,20]). Στους 12 μήνες οι ασθενείς 

της ομάδας παρέμβασης συγκρινόμενοι με αυτούς της συνήθους πρακτικής εμφάνιζαν στατιστικά 

σημαντικό μεγαλύτερο ποσοστό πρώτης  αναπροσαρμογής σε τρεις από τις πέντε θεραπευτικές 

κατηγορίες.  Στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (87,8% έναντι 29,7% p<0,001), στην 

αντιυπερτασική αγωγή (78,9% έναντι 49,5%, p<0,001) και στην ινσουλίνη (52,2% έναντι 33,0%, 

p=0,010). Στην προαναφερθείσα κλινική δοκιμή αξιολογήθηκε επίσης και ο αυτοέλεγχος των 

συμμετεχόντων. Έγινε σύγκριση της συχνότητας αυτοελέγχου των ασθενών της ομάδας 

πολλαπλής παρέμβασης (TEAMcare) σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου για κάθε 

νόσημα ξεχωριστά. Στους 12 μήνες, ο μέσος αριθμός αυτοελέγχου της αρτηριακής πίεσης ήταν 

περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερος στην ομάδα παρέμβασης  (3,6 έναντι 1,1 ημέρες ανά 

εβδομάδα, RR=3,20 (p<0.001). Αντίστοιχα στη μέτρηση σακχάρου στο αίμα η μέση 

παρακολούθηση ήταν 4,9 ημέρες την εβδομάδα έναντι 3,8 ημερών στην ομάδα ελέγχου 

(RR=1,28, p=0,006).   

 

3.5.Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε εξέλιξη 

 

Από τη συστηματική ανασκόπηση της ηλεκτρονικής ιατρικής βιβλιογραφίας εκτός από 

τις τέσσερεις ολοκληρωμένες μελέτες προέκυψαν και δύο ακόμα κατάλληλες κλινικές δοκιμές 
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που έχουν δημοσιοποιήσει το σχεδιασμό και τις μεθόδους τους, στις οποίες όμως εκκρεμεί η 

δημοσίευση αποτελεσμάτων. 

Παλαιότερη χρονολογικά είναι η δημοσίευση του προσχέδιου της μελέτης της Schneider 

και συνεργατών (2008) [33] από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής . Περιγράφει το πλάνο και τις 

μεθόδους μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής που σκοπός της θα είναι να εξετάσει αν η 

συμπεριφορική θεραπεία επιπρόσθετα στην βασική θεραπεία για απώλεια βάρους επιτυγχάνει 

απώλεια περισσότερων κιλών σε σχέση με τη βασική θεραπεία μόνη της.  Θα έχουν επιλεγεί 

παχύσαρκες γυναίκες με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή από κλινικές πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και από την κοινότητα, και η παρέμβαση σχεδιάστηκε να διαρκέσει 2 έτη (6 μήνες 

«εντατικοποιημένης» θεραπείας και 18 μήνες συντήρησης). Πρωτεύον ζητούμενο είναι η 

απώλεια βάρους, με δευτερεύοντα την επίδραση της πολύπλευρης παρέμβασης στην κατάθλιψη, 

τη φυσική δραστηριότητα, τη διαιτητική πρόσληψη, ψυχοκοινωνικές μεταβλητές (emotional 

eating, ποιότητα ζωής) και σε ορισμένους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (αρτηριακή 

πίεση, επίπεδα λιπιδίων ορού, C αντιδρώσα πρωτεΐνη).  

Στην περίπτωση του Pommer (2012) [34] διερευνάται η διαχείριση της συννοσηρότητας 

κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής σε ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που πάσχουν 

από άσθμα ή/και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σκοπός είναι να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της σχεδιαζόμενης συνδιαχείρισης της κατάθλιψης και του άγχους σε 

σύγκριση με τη συνήθη πρακτική στους ασθενείς αυτούς. Θα αξιολογηθούν οι παρεμβάσεις στην 

αντιμετώπιση πρωτευόντως του άγχους και της κατάθλιψης και δευτερευόντως στην ποιότητα 

ζωής, τον έλεγχο του αναπνευστικού προβλήματος και γενικά της κατάσταση της υγείας. Η 

κλινική δοκιμή γίνεται στην Ολλανδία και έχει σχεδιαστεί για παρέμβαση/παρακολούθηση 2 

ετών. 

 

 

 

4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1.Σύνοψη – Κύρια ευρήματα της μελέτης  

 

Η αντιμετώπιση της πολλαπλής νοσηρότητας είναι συνήθης στην καθημερινή κλινική 

πρακτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα συναντάται ακόμα συχνότερα όσο ο 

πληθυσμός γηράσκει, όσο τα νοσήματα γίνονται πιο χρόνια στην προσπάθειά μας να 
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αντιμετωπιστούν και όσο η θεραπευτική φαρέτρα εμπλουτίζεται. Επίσης οι πολύπλευρες  

παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της πολλαπλής νοσηρότητας είναι λογικό να αποτελούν 

θεραπευτική επιλογή, να θεωρούνται πιο κατάλληλες και να αναμένονται πιο αποτελεσματικές 

από τις μεμονωμένες, τις συνήθεις, που αντιμετωπίζουν κάθε νόσημα ξεχωριστά. Παρόλα αυτά 

σε ερευνητικό επίπεδο φαίνεται ότι κυριαρχούν οι μελέτες παρεμβάσεων σε ένα μόνο νόσημα και 

μάλιστα σε αυτές συχνά αποκλείονται οι νοσολογικά πολύπλοκοι, πιο επιπλεγμένοι ασθενείς. Το 

ίδιο το υπάρχον σύστημα υγείας διεθνώς έχει οικοδομηθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε 

νοσήματος ξεχωριστά και όχι στη λογική της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Λίγες είναι 

οι προσπάθειες για εκτίμηση της πολλαπλής παρέμβασης σε ασθενείς με προκαθορισμένη 

συννοσηρότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και αντίστοιχα ανάλογα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα εκλείπουν. Από τη συστηματική μας ανασκόπηση με προκαθορισμένα 

κριτήρια αποκλεισμού και εισόδου μελετών, εντοπίστηκαν μόνο τέσσερις κατάλληλες 

ολοκληρωμένες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και δύο δημοσιεύσεις πρωτοκόλλων. Και οι 

τέσσερεις ΤΚΔ προέρχονται από τις ΗΠΑ και είναι σχετικά πρόσφατες. Τα νοσήματα που 

μελετήθηκαν ανήκουν στα πιο κοινά  που συναντώνται στην  κλινική πράξη και συγκεκριμένα 

ήταν η αρτηριακή υπέρταση, η κατάθλιψη, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο μυοσκελετικός πόνος και 

η υπερλιπιδαιμία. Η πολλαπλή παρέμβαση ήταν διαφορετική σε κάθε κλινική δοκιμή, καθώς δεν 

βρέθηκε κάποια μέθοδος παρέμβασης που να χρησιμοποιήθηκε αυτούσια από περισσότερες 

ερευνητικές ομάδες. Αφορούσε παρέμβαση επιπρόσθετη της συνήθους, όπως εκπαίδευση, 

εντατικοποιημένη παρακολούθηση και υποστήριξη του ασθενούς, συμπεριφορική ενεργοποίηση 

του, εξ αποστάσεως επικοινωνία, ή/και συνεργασία διαφορετικών επαγγελμάτων υγείας, στα 

πλαίσια ομάδας. Όλες οι παρεμβάσεις είχαν ως τελικό στόχο τους ασθενείς και όχι τους 

θεράποντες. Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτή φάνηκε να ποικίλει 

ανάλογα με το νόσημα, το χρονικό διάστημα και το είδος της παρέμβασης. Ο αριθμός των 

κατάλληλων κλινικών δοκιμών ήταν περιορισμένος, έτσι ώστε κάθε κοινό συμπέρασμα να 

αναφέρεται με επιφύλαξη και να είναι μόνο ενδεικτικό. Η συμμόρφωση στην αγωγή αποτέλεσε 

το πιο κοινό ζητούμενο και αναζητήθηκε στις τρεις από τις τέσσερεις ΤΚΔ. Τα αποτελέσματα 

όμως ήταν αντικρουόμενα. Δύο ΤΚΔ συμφώνησαν ότι η πολυπαραγοντική παρέμβαση είναι 

αποτελεσματική στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης σε δύο ΤΚΔ υποστηρίχθηκε η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στη βελτίωση της κατάθλιψης. Μια σειρά άλλων 

εκβάσεων, όπως η γλυκαιμική ρύθμιση, ο μυοσκελετικός πόνος, η ποιότητα ζωής, η διαφορά 

στην ταχύτητα έναρξης φαρμακευτικής αγωγής και τη συχνότητα αναπροσαρμογής της, 
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αξιολογήθηκαν μεμονωμένα από μία κάθε φορά ΤΚΔ και βρέθηκε να βελτιώνονται με την 

εφαρμογή της πολυπαραγοντικής παρέμβασης. 

 

 

4.2.Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων, σύγκριση και ομαδοποίηση - 

συσχέτιση με ποιότητα κλινικών δοκιμών  

 

Η συμμόρφωση στην αγωγή είναι ζητούμενο στις 3 από τις 4 ολοκληρωμένες μελέτες. Σε 

δύο από αυτές φάνηκε ότι δεν είναι περισσότερο αποτελεσματική η πολλαπλή παρέμβαση. Στην 

πρώτη περίπτωση  (Lin 2012), όπου η παρέμβαση ήταν κυρίως στενή παρακολούθηση από 

νοσηλευτή στα πλαίσια θεραπευτικής ομάδας, η συμμόρφωση δεν αυξήθηκε καθόλου. Πρόκειται 

για ΤΚΔ που περιγράφεται αρκετά καλά. Παρουσιάζει τρόπο τυχαιοποίησης, χωρίς όμως να 

αναφέρει απόκρυψη διανομής και τυφλοποίηση. Παρουσιάζει με λεπτομέρεια διάγραμμα ροής 

(recruitment flow diagram) και τα αρχικά κλινικά χαρακτηριστικά, αναφέρει υπολογισμό ισχύος 

και ποσοστό απόσυρσης που είναι μικρότερο από 20%. Ο χρόνος παρέμβασης και 

παρακολούθησης είναι κοινός, 12 μήνες.  Στη δεύτερη (Wakefield 2011) όπου η παρέμβαση ήταν 

πάλι κύρια νοσηλευτική, εξ’ αποστάσεως, στο σπίτι, η συμμόρφωση βελτιώθηκε σε όλες τις 

ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Πρόκειται για ΤΚΔ που περιγράφεται 

αρκετά καλά. Δεν παρουσιάζει τρόπο τυχαιοποίησης και τυφλοποίησης αναφέρει όμως 

απόκρυψη διανομής. Παρουσιάζει με λεπτομέρεια διάγραμμα ροής και τα αρχικά κλινικά 

χαρακτηριστικά και ποσοστό απόσυρσης που είναι μικρότερο από 20%. Ο αριθμός των 

παρατηρήσεων που λείπουν για τις δύο ομάδες παρέμβασης είναι αξιοσημείωτα  μεγαλύτερος σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου, σε σημείο που να υποθέτεται ότι δεν εκλείπουν τελείως τυχαία. 

Περιορισμό αποτελεί και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άρρενες και 

βετεράνοι. Δεν αναφέρεται υπολογισμό ισχύος. Ο χρόνος παρέμβασης είναι 6 μήνες και 

παρακολούθησης άλλους 6, συνολικά 12 μήνες. Στην τρίτη περίπτωση (Bogner 2008) με τη 

διαμεσολάβηση του διαχειριστή ολοκληρωμένης φροντίδας (integrated care manager) φάνηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση των συμμορφούμενων ασθενών στην ομάδα παρέμβασης. 

Στην πιλοτική αυτή ΤΚΔ, που είναι και παλαιότερη χρονολογικά, δεν παρουσιάζεται τρόπος 

τυχαιοποίησης, τυφλοποίησης και απόκρυψης διανομής. Περιγράφονται τα αρχικά κλινικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος σε πίνακα, αλλά εκλείπει αναλυτικό διάγραμμα ροής 

στρατολόγησης συμμετεχόντων. Είναι βραχυχρόνια με παρέμβαση για 4 εβδομάδες και 

παρακολούθηση συνολικά 6 εβδομάδες και αναφέρεται μηδενική απόσυρση.  Δεν περιγράφεται ο 
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υπολογισμός ισχύος. Σε ότι αφορά επομένως τη συμμόρφωση στην αγωγή, από τη συστηματική 

ανασκόπηση προκύπτουν σε τρεις ΤΚΔ, μέτριας τουλάχιστον ποιότητας, τρία διαφορετικά 

αποτελέσματα.  

Η αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης διερευνήθηκε στις 2 από τις 

3 ΤΚΔ (Bogner 2008, Wakefield 2011) που προαναφέρθηκαν. Και στις 2 η αρτηριακή πίεση 

ήταν βελτιωμένη  στην ομάδα εντατικοποιημένης παρέμβασης στο τέλος του χρόνου 

παρακολούθησης. Θεωρώντας επομένως ότι και οι 2 ΤΚΔ είναι μέτριας τουλάχιστον ποιότητας 

θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η πολλαπλή παρέμβαση, είτε η κυρίως νοσηλευτική εξ’ 

αποστάσεως σε συνεργασία με θεραπευτική ομάδα (Wakefield 2011), είτε  με διαμεσολάβηση 

διαχειριστή ολοκληρωμένης φροντίδας (Bogner 2008) φαίνεται να βελτιώνει την αρτηριακή 

πίεση σε ασθενείς με διπλή νοσηρότητα με ένα σκέλος της την  αρτηριακή υπέρταση. Η ύπαρξη 

μόνο δύο ΤΚΔ που διερευνούν αυτό το ζητούμενο κάνει το όποιο συμπέρασμα επισφαλές και 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε μελλοντικές κατάλληλα σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές. 

Η αποτίμηση της κατάθλιψης αποτέλεσε επίσης κοινή μετρούμενη έκβαση σε 2 ΤΚΔ 

(Bogner 2008, Kroenke 2009). Και στις 2 μελέτες φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στην ομάδα παρέμβασης. Η ποιότητα της πρώτης σχολιάστηκε σε ότι αφορά τη 

συμμόρφωση στην αγωγή. Στην περίπτωση του Kroenke η πολλαπλή παρέμβαση έγινε από 

θεραπευτική ομάδα για την κατάθλιψη σε τρία βήματα (τρείς μήνες βελτιστοποίηση της 

αντικαταθλιπτικής αγωγής, τρεις μήνες συνεδρίες για πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης του πόνου και 

τους υπόλοιπους 6 μήνες συνέχιση της παρακολούθησης με εστίαση στην αποτροπή υποτροπής). 

Ο χρόνος παρέμβασης θεωρείται ταυτόσημος με το χρόνο παρακολούθησης και ορίζεται στους 

12 μήνες. Αναφέρεται τρόπος τυχαιοποίησης από υπολογιστή και απόκρυψη διανομής, χωρίς 

όμως να περιγράφεται τυφλοποίηση. Παρουσιάζονται με λεπτομέρειες σε πίνακα το διάγραμμα 

ροής και τα αρχικά κλινικά χαρακτηριστικά ενώ περιγράφεται και ο υπολογισμός ισχύος. Το 

ποσοστό απόσυρσης δεν αναφέρεται καθώς ακολουθείται η τεχνική της αξιοποίησης της 

τελευταίας παρατήρησης. Αδυναμίες της μελέτης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

ποιότητα και τη γενικευσιμότητα των συμπερασμάτων είναι ότι ο πληθυσμός προέρχεται κυρίως 

από μη αστικές περιοχές και από βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ότι υπήρχε 

μικρή αποδοχή της συμμετοχής (μόνο το ένα τρίτο αυτών που επιλέχτηκαν συμμετείχαν). 

Αδυναμία στο σχεδιασμό αποτελεί και το γεγονός ότι η βελτίωση στην κατάθλιψη και τον πόνο 

σαν αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδοθεί μόνο στη δράση των αντικαταθλιπτικών και στην 

εντατικοποιημένη χρήση τους στο πρώτο τρίμηνο. Η ποιότητα και ο μικρός αριθμός των μελετών 

που υποστηρίζουν τη βελτίωση της κατάθλιψης όταν υπάρχει πολλαπλή παρέμβαση σε πληθυσμό 
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με συννοσηρότητα σε σύγκριση με τη συνήθη πρακτική οδηγεί σε περιορισμένη ισχύ και 

γενικευσιμότητα του συμπεράσματος αυτού, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.   

 

 

4.3.Αναζήτηση άλλων συστηματικών ανασκοπήσεων - συσχέτιση και σύγκριση με ανάλογες 

συστηματικές ανασκοπήσεις 

 

 Όταν άρχισε ο σχεδιασμός της παρούσας ανασκόπησης και δημιουργήθηκε το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο δεν είχε γίνει αντιληπτή άλλη δημοσιευμένη συστηματική ανασκόπηση 

που να αφορά παρεμβάσεις σε ασθενείς με πολλαπλή νοσηρότητα, τουλάχιστον στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του πρωτοκόλλου της παρούσας 

ανασκόπησης κοινοποιήθηκε στην βάση δεδομένων συστηματικών ανασκοπήσεων της Cochrane 

(Απρίλιος 2012) από Smith και συνεργάτες συστηματική ανασκόπηση με τίτλο «παρεμβάσεις για 

τη βελτίωση αποτελεσμάτων  σε ασθενείς με πολλαπλή νοσηρότητα σε συνθήκες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και στην κοινότητα» [59]. Τον Σεπτέμβριο του 2012 η ίδια ερευνητική ομάδα 

δημοσίευσε τη συστηματική ανασκόπηση στο BMJ [60]. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση έγινε από 

πολυπληθέστερη, έμπειρη ερευνητική ομάδα, σε μεγαλύτερο εύρος βάσεων δεδομένων (DARE, 

MEDLINE, HealthStar, EPOC Register, EMBASE, Cochrane Library [CENTRAL], CINAHL, 

CAB Abstracts, AMED) και με διευρυμένα κριτήρια αναζήτησης. Ελέγχθηκε η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στη συννοσηρότητα ή την πολλαπλή νοσηρότητα κυρίως 

σε ηλικιωμένους πληθυσμούς. Επίσης η παρέμβαση στην πολλαπλή νοσηρότητα αξιολογήθηκε 

εν γένει και όχι αυστηρά προκαθορισμένη (για παράδειγμα ο πληθυσμός μπορούσε να 

περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικούς συνδυασμούς νοσημάτων τα οποία συχνά και δεν 

καθορίζονταν με σαφήνεια από την αρχή ή αφήνονταν να εννοηθούν λόγω αυξημένης ηλικίας). 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είχε πιο ευρεία έννοια και θεωρήθηκε ότι την παρέχουν και άλλες 

ομάδες υγείας, όπως οι κλινικοί φαρμακοποιοί, χωρίς  απαραίτητη τη συνεργασία με γενικό 

ιατρό. Η ανασκόπηση αυτή κατέληξε σε 10 ολοκληρωμένες  ΤΚΔ και σε 3 που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Από την τελική συλλογή, μία μόνο ήταν κοινή με αυτές που παρουσιάζονται στην 

παρούσα συστηματική ανασκόπηση (Bogner 2008). Επίσης στις 10 περιέλαβαν και μία που στη 

δική μας ομάδα είχε αποκλειστεί ως ακατάλληλη [47] (ως πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 

κατάθλιψη). Οι υπόλοιπες 8 δεν αποδόθηκαν καθόλου από τον δικό μας αλγόριθμο, και σε 

μεταγενέστερο έλεγχο μία προς μία φάνηκε ότι αυτό έγινε καλώς, καθώς πράγματι δεν 

ικανοποιούσαν τα κριτήρια εισόδου ή είχαν στοιχεία από τα κριτήρια αποκλεισμού. Η ομάδα της 
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Cochrane προσπάθησε και πέτυχε να κατηγοριοποιήσει τον τρόπο παρέμβασης αναζητώντας 

κοινά χαρακτηριστικά. Γενικά, στις 4 από τις 10 θεώρησε ότι υπάρχει παρέμβαση 

προσανατολισμένη στον ασθενή και στις υπόλοιπες έξι παρέμβαση στην οργάνωση της παροχής 

υγείας. Οι μελέτες κατά πλειοψηφία κρίθηκαν καλής ποιότητας και χαμηλού ρίσκου για σφάλμα 

προκατάληψης. Τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν ανάλογα με το αν είχαν σχέση με τη σωματική 

ή τη ψυχική υγεία του ασθενούς, με αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ίδιου ή των υπηρεσιών 

υγείας, με συμπεριφορά υγείας του ασθενούς (π.χ. συμμόρφωση  στην αγωγή) ή  των παρόχων 

και τέλος με εκτίμηση ικανοποίησης του ασθενή και του κόστους.  Όπως και στη δική μας 

ανασκόπηση, τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα και στη συστηματική ανασκόπηση της 

Cochrane και γι’ αυτό ήταν περιορισμένης αξίας η σύνθεσή τους και αδύνατη η μετανάλυση.  

 

4.4.Περιορισμοί της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης 

 

Επιστρέφοντας στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση, αναγκαίο είναι να αναφερθούν 

και να συζητηθούν περιορισμοί της. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε μόνο από 

ηλεκτρονικές πηγές και περιορίστηκε σε δύο μεγάλες βάσεις, την PubMed/Medline και την 

Cochrane (CENTRAL). Δεν αναζητήθηκαν δεδομένα από την «γκρίζα» βιβλιογραφία (The New 

York Academy Gray literature report) και δεν επιδιώχτηκε επικοινωνία με ερευνητικές ομάδες 

που έχουν ανάλογες δημοσιεύσεις στο αντικείμενο. Επίσης δεν υπήρξε επικοινωνία ούτε με τους 

συγγραφείς των κατάλληλων τελικά δημοσιεύσεων για αναζήτηση πρωτογενών ή μη 

δημοσιευμένων δεδομένων. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να αποκλεισθεί σφάλμα δημοσίευσης. 

Παρ’ όλα αυτά, για την έκβαση της συμμόρφωσης, που υπήρχαν 3 ΤΚΔ, τα αποτελέσματα δεν 

ήταν σε όλες στατιστικά σημαντικά. Η αναζήτηση περιορίστηκε σε ΤΚΔ που ήταν 

δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, αν και κατά τη διάρκειά της, παρόλο που δεν υπήρξε 

ειδικός έλεγχος, δεν έγινε αντιληπτή κατάλληλη δημοσίευση σε διαφορετική γλώσσα. Οι όροι 

comorbidity και multimorbidity θεωρήθηκαν συνώνυμοι. Ο πρώτος είναι όρος MeSH (Medical 

Subjects Headings) ενώ ο δεύτερος είναι πιο πρόσφατα χρησιμοποιούμενος, όχι ακόμα πλήρως ή 

κοινά αποδεκτά καθορισμένος, και η αναζήτησή του έγινε με συγκεκριμένες παραλλαγές. Κατά 

συνέπεια, η πιθανότητα να μην έχουν συμπεριληφθεί ΤΚΔ, οι οποίες αφορούσαν σε πολλαπλή 

νοσηρότητα αλλά δεν χρησιμοποίησαν αυτούς τους όρους δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Παρ’ όλα 

αυτά η συστηματική ανασκόπηση της Cochrane, στην οποία εφαρμόστηκε ένας ευρύτερος 

αλγόριθμος αναζήτησης δεν κατέδειξε ΤΚΔ συμβατές με τα κριτήρια της παρούσας 

ανασκόπησης. Ανεξάρτητα από αυτό, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση σχετικά με έναν ορισμό 
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κοινά αποδεκτό για τον πληθυσμό που θα περιλαμβάνεται κάτω από τον όρο πολλαπλή 

νοσηρότητα. Τέλος, περιορισμός της δυνατότητας γενίκευσης της παρούσας συστηματικής 

ανασκόπησης αποτελεί ο μικρός αριθμός των κατάλληλων ΤΚΔ, που τελικά ανεβρέθηκαν και 

ελαττώνει τη δυνατότητα εξαγωγής  αξιόπιστων συμπερασμάτων. Είναι ενθαρρυντικό ότι 

ερευνητικά πρωτόκολλα υπό εξέλιξη βρέθηκαν από την αναζήτησή μας και τα οποία πιθανόν να 

προσφέρουν νέα δεδομένα στο εγγύς μέλλον. 

 

4.5.Συμπεράσματα 

 

Εν κατακλείδι, αν και η πολλαπλή νοσηρότητα είναι ένα σύνηθες αδιαμφισβήτητο 

γεγονός στην καθημερινή κλινική πράξη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές όμως, τουλάχιστον 

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που να αφορούν την αποτελεσματικότητα της πολύπλευρης 

παρέμβασης στην έκβαση των επί μέρους προκαθορισμένων πολλαπλών νοσημάτων ουσιαστικά 

εκλείπουν. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εντόπισε μόνο τέσσερεις ολοκληρωμένες ΤΚΔ 

που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία και των οποίων τα αποτελέσματα δύσκολα 

μπορούν να συντεθούν και να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται ότι στην 

πολλαπλή νοσηρότητα όταν ένα από τα συνυπάρχοντα νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση ή 

η κατάθλιψη τότε ίσως η πολύπλευρη παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική για τα συγκεκριμένα 

νοσήματα από ότι η συνήθη πρακτική. Το ουσιαστικότερο συμπέρασμα όμως είναι ότι το πεδίο 

είναι ανοικτό για έρευνα και ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει αντίστοιχη κατεύθυνση σε 

μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. Ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας και ο σχεδιασμός και 

η πραγματοποίηση καλής ποιότητας κλινικών δοκιμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία 

κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης πολλαπλών νοσημάτων και να διευκολύνει με σκοπό να 

κάνει και αποτελεσματικότερη την καθημερινή κλινική πρακτική. 
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6.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

 

 

 
Πίνακας 1 
  Κριτήρια εισόδου Κριτήρια αποκλεισμού 

Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές Περίληψη σε μη αγγλική γλώσσα 

Να περιλαμβάνουν στην περιγραφή τους 
τον όρο πολλαπλή νοσηρότητα ή 
συννοσηρότητα 

Παρέμβαση σε πολλαπλή νοσηρότητα που 
στοχεύει στη διαχείριση ενός μόνο 
νοσήματος 

Ο σχεδιασμός τους να προκαθορίζει τα 
υπό μελέτη πολλαπλά νοσήματα και τον 
τρόπο παρέμβασης. 

Μελέτες γενικού πληθυσμού με 
ενδεχόμενη ή αναμενόμενη, αλλά όχι 
προκαθορισμένη συννοσηρότητα.   

Να αφορούν πληθυσμό και υγειονομικούς 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Μελέτες που έγιναν σε δομές 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά σε ειδικό 
πληθυσμό στα πλαίσια δευτερογενούς ή 
τριτογενούς πρόληψης, ή χωρίς τη 
συμμετοχή/επίβλεψη ιατρού 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Να συγκρίνουν αποτελεσματικότητα 
πολυπαραγοντικής παρέμβασης στα 
προκαθορισμένα νοσήματα, σε σχέση με 
συνήθη φροντίδα 

Πολλαπλές δημοσιεύσεις που αφορούν   
ουσιαστικά την ίδια μελέτη και  
διαπραγματεύονταν το ίδιο ερώτημα 

Να αξιολογούν δείκτες της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών υγείας ή και 
ενδιάμεσους δείκτες ή κλινικές εκβάσεις 
που αφορούν στην υγεία των ασθενών 

Δημοσιεύσεις που αφορούν   σχεδιασμό 
μελέτης αλλά δεν ακολουθήθηκαν από 
δημοσιεύεις αποτελεσμάτων και έχει 
παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος 
ανακοίνωσης 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Διάγραμμα ροής μελέτης - Επιλογή άρθρων από PUBMED και COHRANE (Σεπτέμβριος 2012) 

PUBMED 
Comorbidity OR 

Multimorbidity e.t.c. 

n= 77274 

Primary Care  e.t.c. 

n=4336 

Χρησιμοποιώντας τον  πλήρη 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ  

n=457 

 

Πιθανώς κατάλληλα 
n=28 

(Εμπλοκή 2 μελετητών) 

Τελικά υποψήφια 
n=32 

Από ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας αυτών 

n=4 

DESIGN AND METHODS 

n=8 
(χωρίς συνέχεια 1, σε αναμονή 2) 

Και στην COHRANE 
n=24 

4 ολοκληρωμένες μελέτες 
αξιολογήθηκαν ως κατάλληλες  

-  
2 βρίσκονται σε εξέλιξη 

Comorbidity OR 
Multimorbidity e.t.c. 

n = 2926 

Cochrane Central 
Register of Controlled 

Trials 
Records n=680109 

Family practice OR Primary 
Care e.t.c. 

n = 266 
(Εμπλοκή 2 μελετητών) 

 
 

Πιθανώς κατάλληλα 
n=14 

Και στην PUBMED 
n=14 

 

Όχι Πρωτοβάθμια 

n=2 

Όχι Multimorbidity 
n=18 

Όχι πολλαπλή παρέμβαση 
n= 6 

(3 από αυτά ούτε mulimorbidity) 
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των κατάλληλων μελετών 
 

Πρώτος συγγραφέας 
Έτος δημοσίευσης  
Χώρα 

Νοσήματα πληθυσμού 

Μέγεθος δείγματος 
(ομάδα παρέμβασης / 

ομάδα συνήθους 
φροντίδας) 

Πολυπαραγοντική παρέμβαση 

Διάρκεια 
παρέμβασης / 

Διάρκεια 
συνολικής 

παρακολούθησης 

 
Bogner 
2008 
USA 
 

 
Υπέρταση και κατάθλιψη 
 

 
32 / 32 

Κατ’ ιδίαν άμεση και από το τηλέφωνο τακτική 
επικοινωνία με στόχο την ενημέρωση για τις νόσους και 
τις θεραπείες, την αναγνώριση των συμπτωμάτων  την  
εκπαίδευση, την ενθάρρυνση, και την ανακούφιση από 
το στίγμα (συμπληρωματικά της συνήθους φροντίδας)  

 
4 εβδομάδες /  
6 εβδομάδες 

 
Kroenke 
2009 
USA 
 

 
Μυοσκελετικός πόνος και 
κατάθλιψη 

 
123 / 127 

Κλιμακούμενη και με συγκεκριμένα βήματα θεραπεία για 
συναισθηματικές διαταραχές και μυοσκελετικό πόνο 
(SCAMP study). Συνδυασμός φαρμακευτικής παρέμβασης 
και συμπεριφορικής ενεργοποίησης (με πρόγραμμα 
αυτοδιαχείρισης του πόνου) 

 
12 μήνες / 12 μήνες 

 
Wakefield 
2011 
USA 
 

 
 
Σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου ΙΙ και αρτηριακή 
υπέρταση 

Σκέλος Α (μη 
εντατικοποιημένη 
παρέμβαση):102   
Σκέλος Β 
(εντατικοποιημένη 
παρέμβαση): 93  
/ 107  

 
 
Εξ’ αποστάσεως παρέμβαση για την υγεία στο σπίτι 
(Home Telehealth) μέσω ειδικής συσκευής  

 
 
6 μήνες / 12 μήνες 

 
Lin 
2012 
USA 
 

 
Σακχαρώδης διαβήτης 
(χωρίς ικανοποιητική 
ρύθμιση) ή στεφανιαία 
νόσος (με αρρύθμιστη 
αρτηριακή πίεση ή 
υπερλιπιδαιμία) και 
κατάθλιψη 

 
 
106 / 108 

Συνεργασία ομάδας (μοντέλο TEAMcare) νοσηλευτικής 
διαχείρισης, ιατρού και ασθενούς: ασθενοκεντρική, 
εντατικοποιημένη, προσηλωμένη στον καθορισμό, 
επαναπροσδιορισμό  και επίτευξη στόχων, στην 
παρακολούθηση πολλαπλών συνθηκών και στη 
συνεργατική διαχείριση φροντίδας κυρίως στο σπίτι του 
ασθενούς 

 
 
12 μήνες / 12 μήνες 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα των κατάλληλων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 
Πρώτος 
συγγραφέας 
 
Έτος δημοσίευσης 

 
Έκβαση  

 
Μέτρο έκβασης 

Συμμετέχοντες που αναλύθηκαν 
(ομάδα παρέμβασης / ομάδα 
συνήθους φροντίδας) 
Χρόνος μέτρησης των 
αποτελεσμάτων 

 
Ομάδα με στατιστικά 
σημαντικό όφελος 

Bogner 
2008 

 
Καταθλιπτικά συμπτώματα 
 

CES-D mean scores  
(Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale)  

32 / 32 
 

6 εβδομάδες 

 
Ομάδα παρέμβασης 

Έλεγχος αρτηριακής πίεσης 
σύμφωνα με προτεινόμενα 
επίπεδα από τις 
κατευθυντήριες οδηγίες 
AHA 

Μέση συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 
/Μέση διαστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) 

32 / 32 
 

6 εβδομάδες   

 
Ομάδα παρέμβασης 
 

Συμμόρφωση στη λήψη 
αντικαταθλιπτικής 
/αντιυπερτασική αγωγής 

Αριθμός ασθενών που έλαβαν τουλάχιστον 
80% των δόσεων που συνταγογραφήθηκαν 
(αντικαταθλιπτική /αντιυπερτασική αγωγή) 

32 / 32 
 

6 εβδομάδες 

 
Ομάδα παρέμβασης 
 

Kroenke 
2009 

 
 
Αποτίμηση της κατάθλιψης 

SCL-20 depression  
123 / 127 (last observation carried 
forward method) 
 

12 μήνες 

Ομάδα παρέμβασης 
 

Μείζονα καταθλιπτική διαταραχή Ομάδα παρέμβασης 
 

Ανταπόκριση στην κατάθλιψη (≥ 50% μείωση 
στη SCL-20) 

Ομάδα παρέμβασης 
 

 
 
Αποτίμηση του πόνου 

 

Brief Pain Inventory (BPI) total  
123 / 127 (last observation carried 
forward method) 
 

12 μήνες 

Ομάδα παρέμβασης 

BPI severity Ομάδα παρέμβασης 

BPI interference Ομάδα παρέμβασης 

Ανταπόκριση στον πόνο (≥30% μείωση στην 
συνολική BPI) 

 
Ομάδα παρέμβασης 

 
Συνδυαστική βελτίωση 
πόνου και κατάθλιψης 

 Συνδυαστική ανταπόκριση (≥50% μείωση 
στο SCL-20 και ≥30% μείωση στο συνολικό 
BPI) 

123 / 127 (last observation carried 
forward method) 
 

12 μήνες 

 
Ομάδα παρέμβασης 
 

 Roland pain disability 123 / 127 (last observation carried Ομάδα παρέμβασης 
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Δευτερεύοντα 
αποτελέσματα για πόνο και 
ποιότητα ζωής 

Graded chronic pain scale (GCPS) forward method) 

12 μήνες 
Ομάδα παρέμβασης 

GAD-7 anxiety score Ομάδα παρέμβασης 

SF functioning/quality of life   
 Αντίληψη περί γενικής κατάστασης 

της υγείας 

 
 
123 / 127 (last observation carried 
forward method) 
 

12 μήνες 

 
Ομάδα παρέμβασης 

 Κοινωνική λειτουργικότητα Μη στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

 Σωματικός πόνος Ομάδα παρέμβασης 

 Ζωτικότητα Ομάδα παρέμβασης 

Wakefield 
2011 

 
 
Αποτίμηση της υπέρτασης 

 
 
Συστολική αρτηριακή πίεση 

 
 
high intensity: Πλήρη δεδομένα σε 
n=73 (13 αποσύρσεις, 1 απώλεια στην 
παρακολούθηση) / 
 
low intensity: Πλήρη δεδομένα σε 
n=79 (13 αποσύρθηκαν, 4 πέθαναν και 
3 χάθηκαν στην παρακολούθηση  / 
 
usual care: Πλήρη δεδομένα σε n=94 
(2 αποσύρσεις, 1 θάνατος, 2 απώλειες 
στην παρακολούθηση) 
 

Αποτελέσματα σε 6 και 12 μήνες 

6 μήνες: Ομάδα 
παρέμβασης – high 
intensity group  

12 μήνες: Ομάδα 
παρέμβασης – high 
intensity group 

 
Αποτίμηση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη 
 (Γλυκαιμικός έλεγχος) 

 
 
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

6 μήνες: Ομάδες 
παρέμβασης 

12 μήνες: Καμιά 
διαφορά (το 
αποτέλεσμα της 
παρέμβασης ΔΕΝ 
παραμένει 6 μήνες 
μετά) 

Συμμόρφωση Δύο κλίμακες: Βελτίωση στη διάρκεια 
του χρόνου σε όλες τις 
ομάδες, χωρίς 
σημαντική στατιστικά 
διαφορά  – 
 τα στοιχεία δεν 
παρουσιάζονται 

 μία για την υπέρταση (Self Reported 
Medication Taking scale) 

 μια για το Σ.Δ. (a validated regimen 
adherence scale) 

Lin 
2012 

 Έγκαιρη έναρξη θεραπείας για: 
 (5 θεραπευτικές κατηγορίες) 

 
 

Χρόνος μέτρησης των αποτελεσμάτων: 
12 μήνες 
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 αντιυπερτασικά  
 
Ρυθμός έναρξης θεραπείας 
(Σύγκριση αριθμού νέων αγωγών  στους 12 
μήνες, ανά θεραπευτική κατηγορία και ανά 
ομάδα παρέμβασης) 

 
 
91 / 90 
 
(δεν αναφέρονται αναλυτικά οι 
υποκατηγορίες) 

Στατιστικά μη 
σημαντική διαφορά 

 από το στόμα 
υπογλυκαιμικά 

Στατιστικά μη 
σημαντική διαφορά 

 ινσουλίνη Στατιστικά μη 
σημαντική διαφορά 

 υπολιπιδαιμικά Ομάδα παρέμβασης 

 αντικαταθλιπτικά Ομάδα παρέμβασης 

 Έγκαιρη αναπροσαρμογή 
θεραπείας για: 

 Χρόνος μέτρησης των αποτελεσμάτων: 
12 μήνες 

 
 

 αντιυπερτασικά  
Ρυθμός αναπροσαρμογών 
(Ποσοστό  αναπροσαρμογών στους 12 μήνες 
με σύγκριση των θεραπευτικών ομάδων, ανά 
φαρμακευτική κατηγορία) 

 
91 / 90 
 
(δεν αναφέρονται αναλυτικά οι 
υποκατηγορίες) 

Ομάδα παρέμβασης 

 από το στόμα 
υπογλυκαιμικά 

Ομάδα παρέμβασης 

 ινσουλίνη Ομάδα παρέμβασης 

 υπολιπιδαιμικά Ομάδα παρέμβασης 

 αντικαταθλιπτικά Ομάδα παρέμβασης 

Συμμόρφωση στην αγωγή  
(5 θεραπευτικές κατηγορίες): 

 Χρόνος μέτρησης των αποτελεσμάτων: 
12 μήνες 

 
 

 αντιυπερτασικά  
Ποσοστό ημερών που λάμβανε θεραπεία 
βάση συνταγογράφησης προς τις ημέρες που 
θα έπρεπε να λαμβάνει θεραπεία 
απρόσκοπτα, χωρίς διακοπή. 

Αντιυπερτασικά: 73 / 68  
Δεν αυξήθηκε 
ουσιαστικά σε καμία 
ομάδα (ήταν όμως από 
την αρχή αρκετά 
μεγάλη) 

 από το στόμα 
υπογλυκαιμικά 

Υπογλυκαιμικά από το στόμα: 66 / 58 
 

 ινσουλίνη  

 υπολιπιδαιμικά Υπολιπιδαιμικά: 59 / 57 

 αντικαταθλιπτικά Αντικαταθλιπτικά: 43 / 40 

 Αυτοέλεγχος νοσήματος  
 

Χρόνος μέτρησης των αποτελεσμάτων: 
12 μήνες 

 

Α. Αρτηριακή υπέρταση Αριθμός Μετρήσεων Αρτηριακής Πίεσης, 
Σακχάρου στο αίμα 

91 / 90 
 
(δεν αναφέρονται αναλυτικά οι 
υποκατηγορίες) 

Ρυθμός αυξημένος 
στην ομάδα 
παρέμβασης 

Β. Σακχαρώδης διαβήτης Ρυθμός αυξημένος 
στην ομάδα 
παρέμβασης 
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6.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β.
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6.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4  - Χαρακτηριστικά μελετών που απορρίφθηκαν [35-58] 

PMID ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ/ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΚΥΡΙΑ  ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

22028418 
 

Taveira 2011 Ολοκληρωμένη Όχι πρωτοβάθμια (Pharmacist-led 
group) 

21415613 McGregor 2011 Σχέδιο (Μελέτη 
TEAMcare) 

Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

21208594 Mittal 2011 Ολοκληρωμένη 
(Υποομάδα TEAMcare) 

Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

18809622 Peterson 2008 Ολοκληρωμένη 
(TRANSLATE trial) 

Παρέμβαση μόνο στο Σακχαρώδη 
Διαβήτη 

18332158 
 

Katon 2008 Ολοκληρωμένη (The 
Pathways study) 

Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

18006510 
 

Mayo 2007 Ολοκληρωμένη  Σε πρωτοβάθμια αλλά για τριτογενή 
πρόληψη (ειδικός πληθυσμός μετά από 
εγκεφαλικό) 

17983723 Margalit 2008 Ολοκληρωμένη Όχι αναγκαία η πολλαπλή νοσηρότητα 
αλλά το αυξημένο κόστος θεραπείας 

16899964 Van Der Feltz-
Cornelis 2006 

Ολοκληρωμένη Ανεξήγητα συμπτώματα 
(σωματομορφικές ή/και  ψυχιατρικές 
διαταραχές) όχι προκαθορισμένη 
πολυνοσηρότητα 

16236850 Coultas 2005 Ολοκληρωμένη Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στο COPD 

15968212 Schraeder 
2005 

Σχέδιο μελέτης Δεν έχει υπάρξει γνωστή συνέχεια και 
αποτέλεσμα 

15694213 Harpole 2005 Ολοκληρωμένη (IMPACT 
study) 

Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

15653940 Hegel 2005 Ολοκληρωμένη Όχι όλοι με πολυνοσηρότητα 

15466678 
 

Katon 2004 Ολοκληρωμένη Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

15363008 Pilotto 2004 Ολοκληρωμένη Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στο άσθμα 

14645769 
 

Oslin 2003 Ολοκληρωμένη Η πολλαπλή νοσηρότητα αποτελεί 
υποκατηγορία 

12359681  Koike 2002 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση μόνο στην κατάθλιψη 

20123819 
 

Vera 2010 Ολοκληρωμένη Πολλαπλή παρέμβαση μόνο στην 
κατάθλιψη 

20053273 Rochette 2010 Σχέδιο μελέτης Δεν αφορά πρωτοβάθμια 

19637993 Mills 2010 Ολοκληρωμένη Δεν είναι σαφής ο στόχος της 
πολλαπλής νοσηρότητας 

19390093 
 

Shea 2009 Ολοκληρωμένη (IDEATel 
study) 

Υπονοείται πολλαπλή νοσηρότητα – 
Επίσημα μόνο Σακχαρώδης Διαβήτης 
(Σ.Δ.) 

16221935 Shea 2006 Ολοκληρωμένη (IDEATel 
study) 

Πολλαπλή παρέμβαση στον Σ.Δ. 

11751803 
 

Shea 2002 Σχέδιο μελέτης (IDEATel 
study) 

Πολλαπλή διαχείριση με τηλεϊατρική  
και εκπαίδευση στον Σ.Δ. 

18565008 
 

Dobscha 2008 Σχέδιο μελέτης Πολλαπλή παρέμβαση στο χρόνιο πόνο 
με ενδεχόμενη τη συνύπαρξη 
κατάθλιψης 

19318652 
 

Dobscha 2009 Ολοκληρωμένη Δεν είναι προκαθορισμένη για 
πολλαπλή νοσηρότητα αλλά μόνο για 
χρόνια πόνο, με την κατάθλιψη να 
διερευνάται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5  – Χαρακτηριστικά μελετών που επιλέχτηκαν  (ολοκληρωμένων και σε 

εξέλιξη) 
Ν

ο
 

P
M

ID
 

F
ir

s
t 

A
u

th
o

r 

C
o

u
n

tr
y

 

P
u

b
 Y

e
a

r 

J
o

u
rn

a
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R
C

T
 t

y
p

e
 

M
u

lt
ip
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is

e
a

s
e

s
 

 C
o

m
p

le
te

 

o
r 

D
e

s
ig

n
 

1 

1
8

6
2

6
0

2
8

 
 

Bogner 
 

USA 
 

20
08

 

Annal of Family 
Medicine 
 

p
ilo

t 

Depression AND 
Hypertension 

Complete 

2 

2
2

2
3

0
8

2
5

 
 

Lin 
 

USA 
 

20
12

 
 

Annal of family 
medicine 
 

ty
p

ic
al

 
 

Poorly controlled 
Diabetes OR CHD 
AND Depression 

Complete 

2A 

2
0

3
5

0
6

1
9

 
 

Katon 
 

USA 
 

 2
01

0
 

 

Contemporary 
clinical trials 
 

ty
p

ic
al

 

Depression AND 
Diabetes 
AND/OR 
Coronary disease 

Design 
and 
Methods 

3 

1
9

4
7

0
9

8
7

 
 

Kroenke 
 

USA 
 

20
09

 
 

JAMA 
 

ty
p

ic
al

 
Depression AND 
Musculoskeletal 
Pain 

Complete 

3A 

1
8

0
2

2
0

4
4

 
  

Kroenke 
 

USA 
 

20
07

 

General Hospital 
Psychiatry 

ty
p

ic
al

 

Depression AND 
Musculoskeletal 
Pain 

Design 
and 
Methods 

4 

21
47

69
4

5
 

 

Wakefield 
 

USA 
 

20
11

 
 

Telemedicine 
journal and e-
health 
 ty

p
ic

al
 

Type II Diabetes 
AND 
Hypertension 

Complete 

5 

18
79

33
98

 
 

Schneider 
 

USA 
 

20
08

 
 

BMC Psychiatry 
 

ty
p

ic
al

 

Obesity AND 
Major Depressive 
Disorder 

Design 
and 
Methods 

6 

22
23

64
88

 
 

Pommer 
 

Neth
erlan
ds 
 

20
12

 
 

Trials 
 

ty
p

ic
al

 

Asthma / COPD 
AND Anxiety/ 
Depression 

Design 
and 
Methods 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6   – Integration of Depression and Hypertension Treatment: A Pilot, 

Randomized Controlled Trial [27] 

 

Bogner et al Country : USA Journal : Annals of Family Medicine 

 
COMPLETE 

 
Pub year : 2008 

 
PMID:18626028 

RCT type pilot  

Randomization 
unit 

patients from a community-based primary care practice (older adults) 

Randomization 
mode 

no 
 

 

Allocation 
concealment 

no 
 

 

Blinding no  

Blinded 
participants 

no 
 

 

Power 
calculations 

no 
 

 

Multiple diseases Depression Hypertension 

Intervention arm 
sample size 

32  

Intervention symptoms for both conditions; explained the rationale for antidepressant 
and antihypertensive medication usage; assessed for side-effects and 
assisted in their management; assessed progress (eg, reduction in 
depressive symptoms); assisted with referrals; and monitored and 
responded to life-threatening symptoms (eg, chest pain, suicidality). The 
intervention was offered to patients as a supplement to, rather than a 
replacement for, existing primary care treatment. The integrated care 
manager collaborated with physicians to help participating patients 
recognize depression in the context of hypertension, offered the patients 
guideline-based treatment recommendations, monitored the patients' 
treatment adherence and clinical status, and provided appropriate follow-
up. The intervention consisted of 3, 30-minute in-person sessions and 2, 15-
minute telephone-monitoring contacts during a 4-week period. 

Intervention 
category 

multifaceted approach (more than education alone) as a supplement to, 
rather than a replacement for, existing primary care treatment 

Intervention 
duration 

4-week period  

Comparison arm 
sample size 

32  

Comparison arm Usual care (at baseline, 2, 4and 6 weeks, usual care participants underwent 
the same assessments as participants in the integrated care intervention) 

Follow up 6 weeks 

Dropout rate 0 

Outcome Adherence to antidepressant and antihypertensive medications (the 
prescribed doses taken, calculated as the number of doses taken divided by 
the number of doses prescribed during the observation period multiplied by 
100%. MEMS caps) 
 
blood pressure control 
 
depression outcomes 



Γενική/Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

46 

 

Primary 
/secondary 

≥ 80% adherent to antidepressant n (%) 
≥ 80% adherent to antihypertensive n (%) 
 
systolic (in accordance with American Heart Association Guidelines) 
diastolic blood pressure (in accordance with American Heart Association 
Guidelines) 
 
CES-D (center for epididemiologic studies depression scale) 

   

 Estimate 
(intervention 
arm) 

SD Estimate 
(comparison 
arm) 
 

SD  P-value 

≥ 80% adherent 
to antidepressant 
n (%) 

23 (71,9%) 
 

 10 (31,3%) 
 

 0,001 
 

≥ 80% adherent 
to 
antihypertensive 
n (%) 

25 (78,1%) 
 

 10 (31,3%) 
 

  
< 0,001 
 

Systolic blood 
pressure 
[mean(SD)]  
(in accordance with 
American Heart 
Association 
Guidelines) 

127,3 
 

17,7 
 

141,3 
 

18,8 
 

0,003 

diastolic blood 
pressure 
[mean(SD)]  
 (in accordance 
with American 
Heart Association 
Guidelines) 

75,8 
 

10,7 
 

85 
 

11,9 
 

0,002 
 

CES-D [mean(SD)] 
(center for 
epididemiologic 
studies depression 
scale) 

9,9 
 

10,7 
 
 

19,3 
 

15,2 
 

0,006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – Treatment Adjustment and Medication Adherence for Complex Patients 

With Diabetes, Heart Disease, and Depression: A Randomized Controlled Trial [31] 

 

Lin et al Country : USA Journal : Annals of Family Medicine 

 
COMPLETE 

 
Pub year : 2012 

 
PMID:22230825 

RCT type typical  

Randomization 
unit 

patients (from 14 Group Health primary care clinics - Washington) 
 

Randomization 
mode 

Patients were randomly assigned 
to treatment group using a 
permuted block design with 
randomly selected block sizes of 
4, 6, and 8 patients  
 

 

Allocation 
concealment 

no 
 

 

Blinding no  

Blinded 
participants 

no 
 

 

Power 
calculations 

yes (παραπέμπει στο Katon et al. 
– Methods and Design)  
 

 

Multiple diseases Depression Poorly controlled diabetes (HbA1c >/= 8,5) 
OR  
Coronary heart disease (blood pressure 
>140/90 mmHg or low-density lipoprotein 
cholesterol > 130mg/dL) 
 

Intervention arm 
sample size 

106  

Intervention A nurse care manager was responsible for enhancing patient self-management, 
responsiveness and continuity of care, systematic follow-up, and working with 
the primary care physicians. Patients were key members of the team.  Nurse care 
managers worked with patients and physicians to identify patient-centered self-
care goals and clinical targets and to develop individualized care plans. They 
motivated patients to carry out specific self-care activities, using morale-
boosting, educational, and problem-solving strategies. Nurses tracked patient 
progress using a care management information system, and they regularly 
reviewed the caseload with a consulting psychiatrist and internist or family 
physician. During weekly caseload reviews (treat-to-target reviews), physician 
consultants recommended treatment adjustments to achieve individualized 
targets for clinical parameters (eg, PHQ-9 score, blood pressure) and ensured 
accountability for follow-up of the entire caseload. Care managers ascertained 
whether the physicians would implement recommendations for treatment 
changes. In a proactive manner, nurses monitored patients with visits or 
telephone calls, initially 2 to 3 times a month, administered the PHQ-9 
depression questionnaire, reviewed home glucose and blood pressure values and 
laboratory tests, and enhanced medication adherence. When patients achieved 
self-care goals and clinical targets, they worked with care managers to formulate 
maintenance and relapse prevention plans for follow-up with their primary care 
team. Care managers offered more frequent contacts or scheduled follow-up 
visits with physicians for patients who failed to meet clinical targets. 
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Intervention 
category 

Multi-Condition Collaborative Care Management (TEAMcare) 
 

Intervention 
duration 

12 months  

Comparison arm 
sample size 

108  

Comparison arm Usual care (After randomization into TEAMcare group, usual care patients were 
advised to consult their primary care physician to receive care for depression, 
diabetes, or coronary heart disease.) 
 

Follow up 12 months 

Dropout rate 0,154 

Outcome Patient Self-Care: Medication adherence 
 
Patient Self-Care: Self-Monitoring 
 
Rate of Treatment Adjustment (number of adjustments over 12 months) 

Primary 
/secondary 

Medication adherence Self-Monitoring Rate of Treatment 
Adjustment 

oral hypoglycemic  
 
antihypertensive 
 
lipid lowering 
 
antidepressant 
 

blood pressure 
 
blood glucose 
 

antidepressant 
 
insulin 
 
oral hypoglycemic 
 
antihypertensive 
 
lipid lowering 

   

Medication 
adherence 

Estimate 
(intervention 
arm) 

 Estimate 
(comparison 
arm) 

 Between group 
estimate  
 

[mean(SD)] Baseline 12 month Baseline 12 month  

oral hypoglycemic  0,83(0,19) 0,85(0,17) 0,83(0,20) 0,83(0,18) during the 
intervention period, 
medication 
adherence in the 
TEAM-care group 
did not increase 
substantially 
relative to usual 
care group 
 

antihypertensive 0,85(0,18)   
 

0,88(0,14) 0,86(0,18)   
 

0,88(0,16) 

lipid lowering 
 

0,82(0,21)  
 

0,85(0,17) 0,85(0,18)   
 

0,88(0,13) 

antidepressant 
 

0,79(0,23)   
 

0,85(0,16) 0,80(0,19)  
 

0,80(0,19) 

Self-Monitoring Estimate 
(intervention 
arm) 

 

95% CI SD 
/SE 
(intervention 
arm) 
 
 

Estimate 
(comparison 
arm) 

 

95% CI 
/SD /SD 

(compari
son arm) 

 

B
et

w
ee

n
 g

ro
up

 

es
ti

m
a

te
 

(R
D

 
/O

R
 /

R
R

) 

95
%

 C
I /

SD
/S

E 
 P

-v
al

u
e 
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blood pressure 
 

3,6 days per 
week 
 

 1,1 days per 
week 
 

 3,2 
 

  

blood glucose 
 

4,9 days per 
week 
 

  
3,8 days per 

week 
 

 1,28 
 

  

Rate of Treatment 
Adjustment 

Estimate 
(intervention 
arm) 

 

95% CI 
(intervention 
arm) 
 
 

Estimate 
(comparison 
arm) 

 

95% CI 
(compari
son arm) 

 

B
et

w
ee

n
 

g
ro

u
p

 
es

ti
m

a
te

 

(R
R

) 
9

5
%

 C
I  

 P
-v

a
lu

e 

antidepressant 
 

3,37 
 

(2,92-3,89) 
 

0,53 
 

(0,34-
0,82) 

 

6,2 
 

(3,88
-
9,90) 
 <0

,0
0

1
 

 

Insulin 3,26 
 

(2,43-4,36)        1,02 
 

(0,67-
1,55) 

 

2,97 (1,83
-
4,83) 

<0
,0

0
1

 
 

oral hypoglycemic 
 

0,62 
 

(0,44-0,88) 
 

0,34 
 

(0,23-
0,50) 

 

1,8 
 

1,07-
3,01) 
 

<0
,0

5
 

 

antihypertensive 
 

2,33 
 

(1,86-2,92) 
 

1,11 
 

(0,81-
1,51) 

 

1,86 
 

(1,28
-
2,71) 
 

<0
,0

0
1

 
 

lipid lowering 0,81 (0,64-1,03) 0,55 0,42-
0,72) 

1,56 (1,10
-
2,20) 

<0
,0

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – Optimized Antidepressant Therapy and Pain-Management in Primary 

Care Patients with Depression and Musculoskeletal Pain: A Randomized Controlled 

Trial [29] 

Kroenke et al Country : USA Journal : Annals of Family Medicine 

 
COMPLETE 

 
Pub year : 2009 

 
PMID:19470987 

RCT type typical   

Randomization 
unit 

Patients were recruited from two primary care clinical systems in Indianapolis (6 
community-based clinics of 1 university primary care system and 5 general 
medicine clinics of 1 Department of Veterans Affairs Medical Center) 

Randomization 
mode 

Randomization lists were 
computer-generated  

 

Allocation 
concealment 

treatment assignments were 
supplied in sealed opaque 
envelopes 

 

Blinding no  

Blinded 
participants 

patients 
 

 

Power 
calculations 

yes  
 

 

Multiple diseases Depression Musculoskeletal Pain 
 

Intervention arm 
sample size 

123 
 

 

Intervention The intervention model in SCAMP is based upon a depression care management 
team consisting of a nurse care manager (NCM) supervised by a physician 
depression specialist and proven effective in multiple primary care depression 
trials. The first 3 months consisted of optimized antidepressant therapy actively 
managed by the NCM (step1), followed by six sessions of a pain self-management 
program delivered every other week during the second 3 months (step 2). The 
final 6 months of the study was a continuation phase focused on relapse 
prevention. The protocol called for 5 in-person contacts (baseline, 6, 12, 16, and 
20 weeks) and 8 telephone contacts (1, 3, 9, 14, 18 and 22 weeks; 8 and 10 
months). Extra contacts could occur depending upon treatment changes or 
patient's clinical needs. 

Intervention 
category 

Stepped Care for Affective disorders and Musculoskeletal Pain (SCAMP) 

Intervention 
duration 

12 months (52 weeks)  

Comparison arm 
sample size 

127 
 

 

Comparison arm Patients randomized to usual care were informed they had depressive symptoms 
and that they should seek advice about treatment. There were no other attempts 
by study personnel to influence depression or pain management unless a 
psychiatric emergency (e.g., suicidal ideation) arose. 

0Follow up 12 months (52 weeks) 

Dropout rate 0 (last observation carried forward method) 

Outcome Primary outcome was a composite depression-pain response at 12 months 
defined as both a ≥ 50% improvement in depression and ≥ 30% improvement in 
pain, the standard thresholds for moderate improvement in depression and pain 
clinical trials. 
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Secondary Pain and Quality of Life Outcomes 

Primary 
/secondary 

Depression-pain response at 12 months Pain and Quality of Life 
Outcomes 

Composite outcome, n (%) 
 
Depression outcome: SCL-20 depression (range, 0-
4) 
 
Depression outcome: Major depressive disorder, n 
(%) 
 
Depression outcome: Depression responder (≥ 50% 
decrease in SCL-20 from baseline), n (%) 
 
Pain outcomes: Brief Pain Inventory severity 
(range, 0-10) 
 
Pain outcomes: Brief Pain Inventory interference 
(range, 0-10) 
 
Pain outcomes: Brief Pain Inventory total (range, 0-
10) 
 
Pain outcomes: Pain responder (≥ 30% decrease in 
BPI total from baseline), n (%) 
 

Roland pain disability 
(range, 0-24) 
 
Graded chronic pain scale  
(GCPS) - GCPS severity 
score (range, 0 to 100) 
 
GCPS disability score 
(range 0 to 100) 
 
GCPS disability days from 
pain in past 3 months 
(range, 0 to 90) 
 
GAD-7 anxiety score 
(range, 0-21) 
 
SF functioning/quality of 
life (range, 0-100) 
 
Social functioning  
 
Bodily pain  
 
Vitality 

 12 Months 
follow-up 

12 Months 
follow-up 

   

Depression-pain 
response at 12 
months 

Estimate 
(intervention 
arm) 

Estimate 
(comparison 
arm) 

Between group 
difference OR 
Relative Risk 

95% CI  
 

P-value 
 

Composite 
outcome, n (%) 
 

32 (26,0%) 
 

10 (7,9%) 
 

3,3 
 

(1,8 to 5,4) 
 

0,0001 
 

SCL-20 depression 
(range, 0-4) 

1,14 (0,69) 
 

1,69 (0,74) 
 

-0,55 
 

(-0,73 to -0,37) 
 

<0,0001 
 

Major depressive 
disorder, n (%) 

50 (40,7%) 
 

87 (68,5%) 
 

0,6 
 

(0,4 to 0,8)  
 

<0,0001 
 

Depression 
responder (≥ 50% 
decrease in SCL-
20 from baseline), 
n (%) 

46 (37,4%) 
 

21 (16,5%) 
 

2,3 
 

(1,5 to 3,2) 
 

0,0002 
 

Brief Pain 
Inventory severity 
(range, 0-10) 

5,08 (2,54) 
 

6,03 (2,08) 
 

-0,95 
 

(-1,53 to -0,38) 
 

0,0014 
 

Brief Pain 
Inventory 
interference 
(range, 0-10) 

4,96 (2,75) 
 

6,48 (2,43) 
 

-1,52 
 

(-2,16 to -0,87) 
 

<0,0001 
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Brief Pain 
Inventory total 
(range, 0-10) 

4,94 (2,54) 
 

6,33 (2,18) 
 

-1,39 
 

(-1,98 to - 0,80) 
 

<0,0001 
 

Pain responder (≥ 
30% decrease in 
BPI total from 
baseline), n (%) 

51 (41,5%) 
 

22 (17,3%) 
 

2,4 
 

(1,6 to 3,2) 
 

<0,0001 
 

Pain and Quality 
of Life Outcomes 

Estimate 
(intervention 
arm) 

Estimate 
(comparison 
arm) 

Between group 
difference OR 
Relative Risk 

95% CI  
 

P-value 
 

Roland pain 
disability (range, 
0-24) 
 

14,3 (6,5) 
 

17,2 (5,3) 
 

-3,2 
 

(-4,7 to -1,8) 
 

<0,0001 
 

GCPS severity 
score (range, 0 to 
100) 
 

67,8 (22,8) 
 

74,7 (17,2) 
 

-6,9 
 

(-12,0 to -1,9) 
 

0,007 
 

GCPS disability 
score (range 0 to 
100) 
 

52,5 (31,6) 
 

66,1 (27,3) 
 

-13,6 
 

(-20,9 to -6,2) 
 

0,0003 
 

GCPS disability 
days from pain in 
past 3 months 
(range, 0 to 90) 
 

31,4 (33,2) 
 

38,1 (31,8) 
 

-6,8 
 

(-14,9 to 1,3) 
 

0,1 
 

GAD-7 anxiety 
score (range, 0-
21) 
 

5,8 (5,0) 
 

8,0 (5,1) 
 

-2,2 
 

(-3,5 to -0,9) 
 

0,0007 
 

SF 
functioning/qualit
y of life (range, 0-
100) 
 

35,2 (29,7) 
 

24,2 (25,5) 
 

11,1 
 

(4,2 to 18,0) 
 

0,002 
 

Social functioning  
 

53,1 (30,9) 
 

47,0 (28,5) 
 

6,1 
 

(-1,3 to 13,5) 
 

0,11 
 

Bodily pain  
 

37,3 (21,1) 
 

28,8 (16,9) 
 

8,5 
 

(3,8 to 19,1) 
 

0,0005 
 

Vitality 
 

36,6 (22,7) 
 

27,8 (18,9) 
 

8,8 
 

(3,6 to 14,0) 
 

0,001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – Effectiveness of Home Telehealth in Comorbid Diabetes and 

Hypertension: A Randomized, Controlled Trial [30] 

Wakefield et al Country : USA Journal : Telemedicine journal and e-   
                health 

 
COMPLETE 

 
Pub year : 2011 

 
PMID:21476945 

RCT type typical   

Randomization 
unit 

Patients [veterans, mostly male (98%)] 
 

Randomization 
mode 

no 
 

 

Allocation 
concealment 

group assignments were made by the study nurses using sequentially numbered, 
sealed, opaque envelopes prepared in advance by the project director 

Blinding no  

Blinded 
participants 

no 
 

 

Power 
calculations 

no 
 

 

Multiple diseases Type 2 diabetes (hemoglobin A1c) 
 

Hypertension (Systolic B.P.) 
 

Intervention arm 
sample size 

low-intensity group: 102 
 

high-intensity group: 93 
 

Intervention nurse-managed home telehealth intervention in two groups 
 
High-Intensity: daily measure of BP and BG and a device programmed with an 
algorithm established a schedule of prompt set each day and also a rotation of 
questions and educational content 
 
Low-Intensity: same as high with the difference that they were asked to answer a 
smaller subset of questions, that did not use the branching algorithm but yes/no or 
multiple choice answers. Data were reviewed the next day by the nurse care 
provider via a secure Web site.  

Intervention 
category 

home telehealth intervention 
 

Intervention 
duration 

6 months  

Comparison arm 
sample size 

107  

Comparison arm Usual care subjects scheduled follow-up appointments with the primary care clinic 
in the usual manner 

Follow up 12 months 

Dropout rate 9% (n=28)  
2% (n=5) died 
2% (n=6) were lost to follow-up 

Outcome Primary outcomes were hemoglobin A1c...  
 
….and systolic blood pressure (SBP) 
 
Secondary outcome was adherence 

Primary 
/secondary 

hemoglobin A1 (HBA1c)  
 

systolic blood pressure 
(SBP) 

Rate of 
Treatment 
Adjustment 
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6 months  
 
(low-intensity) 
 
(high-intensity) 
 

12 months 
 
(low-intensity) 
 
(high-intensity) 
 

6 months  
 
(low-
intensity) 
 
(high-
intensity) 
 

12 months 
 
(low-
intensity) 
 
(high-
intensity) 
 

 
using two 
scales 

   

Rate of Treatment 
Adjustment 

Estimate 
(intervention 
arm) 

95% CI 
(intervention 
arm) 

Estimate 
(comparison 
arm) 

95% CI 
(comparison 

arm) 

Between 
group 
estimate 
(RD /OR 
/RR)  P

-v
a

lu
e 

HBA1c:  
6 months  
(low-intensity) 
 

-0,4 
 

p=0,0003 
 

-0,07 
 

p=0,52 
 

Global F 
(2, 527) 
=3,47 
 

0,03 
 

HBA1c:  
6 months 
(high-intensity) 
 

-0,44 
 

p=0,0001 
 

        
 

  0,02 
 

HBA1c:  
12 months 
 (low-intensity) 
 

-0,17 
 

p=0,22 
 

-0,33 
 

p=0,01 
 

Global F  
(2, 1027) 
=0,43 
 

0,65 
 

HBA1c: 
12 months  
(high-intensity) 
 

-0,19 
 

p=0,19 
 

    

SBP:  
6 months  
(low-intensity) 

 

-0,29 
 

p=0,9 
 

4,48 
 

p=0,03 
 

  

SBP:  
6 months 
(high-intensity) 

 

-6,05 
 

p=0,01 
 

  Global F 
(2, 510) 
=5,68 

 

0,004 
 

SBP:  
12 months  
(low-intensity) 
 

0,76 
 

p=0,73 
 

3,34 
 

p=0,09 
 

  

SBP:  
12 months 
(high-intensity) 

 

-4,92 
 

p=0,04 
 

  Global F(2, 
165)=3,84 
 

0,02 
 

Adherence using two scales there were no significant difference among 
the groups 

 

data not shown 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - Μελέτη σχεδιασμού και μεθόδων [33] 

 

Schneider et al Country : USA Journal : BMC Psychiatry 
 

DESIGN  
AND METHODS 

Pub year : 2008 PMID: 18793398 
 

RCT type typical   

Randomization unit female patients 

Randomization 
mode 

Participants will be stratified into 4 strata of possible combinations. Within each 
strata, participants will be randomized to the two conditions in randomly 
permuted blocks of size 3 and 6 using the ralloc program in Strata 

Allocation 
concealment 

no 
 

 

Blinding no  

Blinded participants no  

Power calculations yes 
 

 

Multiple diseases Obesity Major depressive disorder 

Intervention arm 
sample size 

87 
 

 

Intervention The Intensive treatment phase will last 6 months and involve 26 sessions. Ten 
sessions will be 1-hour individual visits, and 16 sessions will be 1,5-hour group 
behavioral weight loss visits conducted by a registered dietitian or exercise  
The 18 month Maintenance phase will consist of 6 monthly 90 minute group 
sessions and 6 monthly 20 minute counseling phone calls by the therapist or 
health education counselor, depending on their condition assignment. Then, 
participants will receive 20-minute counseling phone calls once every 3 months 
for one year. 

Intervention 
category 

behavioral activation 
 

Intervention 
duration 

2 years 
 

 

Comparison arm 
sample size 

87 
 

 

Comparison arm standard weight loss treatment alone 
 

Follow up 2 years 

Dropout rate 0 

Outcome primary: weight loss 
 
secondary: depression, physical activity, dietary intake, psychosocial variables 
and cardiovascular risk factors 

Primary /secondary primary secondary 

 
body weight  
 

depression (HRSD and Beck Depression Inventory-II) 
 
physical activity and dietary intake 
 
psychosocial variables (emotional eating, quality of life) 
 
CDV risk factors (blood pressure, serum lipids, CRP 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11  - Μελέτη σχεδιασμού και μεθόδων [34] 

 

Pommer et al Country :  Netherlands Journal : Trials 
 

DESIGN  
AND METHODS 

Pub year : 2012 PMID: 22236488 
 
 

RCT type typical   

Randomization unit patients 
 

Randomization 
mode 

using a computerized random number generator / a block randomization design 
is chosen 
 

Allocation 
concealment 

yes 
 

 

Blinding no  

Blinded participants no 
 

 

Power calculations yes 
 

 

Multiple diseases Asthma / COPD 
 

Anxiety/ Depression 
 

Intervention arm 
sample size 

minimum of 80 patients 
 

 

Intervention The disease management approach contains four core elements: 1) systematic 
screening to improve detection of anxiety and depression 2) treatment in case of 
positive screening 3) monitoring of anxiety and depression and 4) intensified 
treatment in case of non-remission (stepped care) 

Intervention 
category 

 

Intervention 
duration 

1 year 
 

 

Comparison arm 
sample size 

minimum of 80 patients 
 

 

Comparison arm usual asthma/COPD care 
 

Follow up 2 years 

Dropout rate assuming 20% 

Outcome Primary outcomes: Depression and Anxiety 
 
Quality of life/ Health Status 

Primary /secondary primary secondary: 

 
PHQ-9 (the patient health 
questionnaire-9) 
 
GAD-7 (the generalized anxiety 
disorder-7 scale) 
 
Mini International 
Neuropsychiatric Interview 

 
Clinical COPD Questionnaire 
 
 
Asthma Control Questionnaire 

 
 
Health Survey (SF-12) 

 

   



Γενική/Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

57 

 
 
 
 
 

 


