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ΕΩΣΕΡIΚΟ ΚΑΝΟΝIΜΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧIΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) 

I. ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

Α. Διoικητική Οργάvωςη 

 

1. Τo Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊv Σπoυδϊv (ΡΜΣ) τoυ Τμιματoσ Νoςθλευτικισ τoυ 

Ραvεπιςτθμίoυ Ακθvϊv απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτισ 

ειδικεφςεισ όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 738/1.4.2013 τεφχοσ Β, 938/18.4. 2013 

τεφχοσ Β.  

2. Θ λειτουργία του ΡΜΣ διζπεται από τισ διατάξεισ του νόμου 2083/92, άρκρα 11,12,13 

και 14 και 3685/16.7.2008 άρκρο 5, παρ. 4. 

3. Τo αvϊτατo όργαvo τoυ ΡΜΣ τoυ Τμιματoσ είvαι θ Συvζλευςθ του Τμιματοσ. Θζματα 

ςχετικά με το ΡΜΣ ειςθγείται ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) θ 

οποία ορίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, απαρτίηεται από 5 μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του Διευκυντι του ΡΜΣ), από αυτά που ζχουν αναλάβει 

μεταπτυχιακό ζργο ι επίβλεψθ διδακτορικϊν διατριβϊν. Θ κθτεία των μελϊν τθσ ΣΕ είναι 

διετισ. Με τθν ςυμπλιρωςθ 2 ετϊν αντικακίςτανται τα 3 από τα 5 μζλθ και τα άλλα 2 

παραμζνουν για ζνα ακόμθ ζτοσ και αντικακίςτανται με τθν ςυμπλιρωςθ του 3ου ζτουσ, 

ϊςτε κυκλικά να διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ ΣΕ. Θ αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ τθσ ΣΕ γίνεται 

ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΣΕ είναι:  

α. Ρροτείνει ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ τθν αποδοχι των υποψθφίων ςτο ΡΜΣ 

ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηει ο νόμοσ και θ υπουργικι απόφαςθ. 

β. Καταρτίηει ςε ςυνεργαςία με τουσ Τομείσ του Τμιματοσ το περιεχόμενο των διδακτικϊν 

ενοτιτων του ΡΜΣ το οποίο ειςθγείται ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ προσ ζγκριςθ. 

γ. Εποπτεφει ςε ςυνεργαςία με τουσ Επιβλζποντεσ Κακθγθτζσ (ΕΚ) τθν πορεία των 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και ειςθγείται προσ ζγκριςθ ςτθ 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ, τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ μετά τον ζλεγχο τθσ 

κάλυψθσ όλων των προαπαιτοφμενων. 

 

 

ΙΙ.  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

 

Προκήρυξη Ειςαγωγήσ 

 

Θ προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι ςτο ΜΔΕ κα γίνεται κάκε 2 ζτθ, ςε θμερομθνία που κα 

αποφαςίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ και κα γίνεται ανάρτθςι τθσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ και ςε άλλεσ πρόςφορεσ θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ.  

 

Αριθμόσ ειςακτζων: 

 

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο παρόν ΡΜΣ ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε 150 ςυνολικά 

Υποψιφιοι που ιςοψθφοφν με τον τελευταίο κα κεωροφνται επιτυχόντεσ και κα 

εγγράφονται ωσ υπεράρικμοι με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ςυγκεντρϊςει κατά τθ 
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διαδικαςία επιλογισ το γενικό βακμό κατάταξθσ (5) πζντε. Ο αρικμόσ ειςακτζων για κάκε 

ειδίκευςθ μπορεί να αναπροςαρμόηεται με πρόταςθ τθσ Συνζλευςθσ. 

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ προκειμζνου να πραγματοποιθκεί κάκε ειδίκευςθ είναι 5 επιτυχόντεσ 

εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ. 

 

Κατηγορίεσ Πτυχιοφχων που Γίνονται Δεκτοί ςτο ΠΜ 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων: Επιςτθμϊν Υγείασ (Νοςθλευτικισ, Ιατρικισ, 

Οδοντιατρικισ, Φαρμακευτικισ, Σχολισ Αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ των Ενόπλων 

Δυνάμεων), Κοινωνιολογίασ, Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ψυχολογίασ και αντιςτοίχων 

Τμθμάτων ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου των Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι 

αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.  

Επίςθσ, γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Νοςθλευτικισ κακϊσ και άλλων 

Τμθμάτων ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου των ΤΕΙ.  

 

 

ΙΙI.  ΕΙΙΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟ ΠΜ 

 

Ειςιτήριεσ Εξετάςεισ 

 

Πλοι οι υποψιφιοι δίνουν γραπτζσ εξετάςεισ για να διαπιςτωκοφν οι γνϊςεισ τουσ ςτθν 

αγγλικι  γλϊςςα και ορολογία. (δεν δίνεται εξεταςτζα φλθ ςτουσ υποψθφίουσ).  

Θ διόρκωςθ των γραπτϊν γίvεται από μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Νoςθλευτικισ που ορίηονται 

με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Μόvov όςoι υπoψιφιoι περατϊςoυv επιτυχϊσ 

τθν παραπάνω δοκιμαςία μπoρoφv vα  λάβουν μζροσ ςτθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ. 

 

Ειδικότερεσ προϋποθζςεισ ειςαγωγήσ 

 

Ειδικά για τθν Ειδίκευςθ «Διαχείριςθ Κρίςεων και Επειγουςϊν Καταςτάςεων» γίνονται 

δεκτοί πτυχιοφχοι Στρατιωτικϊν Σχολϊν και Σχολϊν Σωμάτων Αςφαλείασ ωσ ςυναφι με το 

ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. 

Επίςθσ, ςτθν ειδίκευςθ «Διαχείριςθ Κρίςεων και Επειγουςϊν Καταςτάςεων» είναι 

προαπαιτοφμενθ ςχετικι εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δφο ετϊν. Αναφορικά με τθ 

διαδικαςία επιλογισ, οι ποςοςτϊςεισ για τθν προθγθκείςα ςχετικι εργαςιακι εμπειρία, 

γίνονται ανά διετία και μζχρι 3 διετίεσ (τα δθλοφμενα χρόνια αντιπροςωπεφουν ζνα κλάςμα 

με αρικμθτι τα ζτθ προχπθρεςίασ και παρανομαςτι το 9).  

 

Επιλογή Τποψηφίων 

 

1. Θ Επιτρoπι Επιλoγισ των υποψθφίων απoτελείται από μζλθ ΔΕΡ τoυ Τμιματoσ, είvαι  

τριμελισ ανά κατεφκυνςθ, εκπροςωπείται από μζλθ ΔΕΡ των ειδικεφςεων που 

προκθρφςςονται, ανανεϊνεται ςε κάκε προκιρυξθ και oρίηεται από τθ Συνζλευςθ του 

Τμιματοσ φςτερα από πρόταςθ τθσ ΣΕ. 

      Θ επιλoγι τωv υπoψθφίωv γίvεται με ςυνυπολογιςμό τωv παρακάτω κριτθρίων ςε 

ποςοςτό: 
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2. α. 25% τoυ βακμοφ του πτυχίoυ 

 β. 30% τθσ μζςθσ βακμολογίασ ςτα ςχετικά με τθν ειδίκευςθ του ΡΜΣ μακιματα. 

Τμιματα που δεν περιζχουν τα κακοριςμζνα μακιματα ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ, κα 

αντιςτοιχίηονται από τθν εκάςτοτε Επιτροπι Επιλογισ 

 γ. 25% τθσ βακμολογίασ τθσ ςυνζντευξθσ με τον υποψιφιο ενϊπιον τθσ επιτροπισ 

επιλογισ 

      δ. 10% τθσ βακμολογίασ που αφορά ςε προθγθκείςα ςχετικι εργαςιακι/κλινικι 

εμπειρία. Ριο ςυγκεκριμζνα, προθγθκείςα εργαςιακι/κλινικι εμπειρία  2 ετϊν 

βακμολογείται με είκοςι (20), ενϊ μικρότερθσ διάρκειασ γίνεται θ ανάλογθ ποςόςτωςθ.  

     ε.  10% τθσ βακμολογίασ ςε τυχόν επιςτθμονικό ζργο. 

Πςοι υποψιφιοι δεν ζχουν ςυγκεντρϊςει από τθν παραπάνω διαδικαςία το βακμό 5 

κεωροφνται αποτυχόντεσ και δεν γίνονται δεκτοί ςτο ΡΜΣ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

προκθρυχκειςϊν κζςεων. 

 

Εγγραφή και Ζνταξη ςτο ΠΜ 

 

1. Μετά τθv επιλoγι τωv υποψθφίων και τθv επικφρωςι τθσ από τθ Συνζλευςθ, θ 

Γραμματεία του Τμιματοσ, αvακoιvϊvει τα απoτελζςματα των επιτυχόντων και 

επιλαχόντων για κάκε ειδίκευςθ. Οι επιλεγζvτεσ υποχρεοφνται vα πρoςκoμίςoυv ςτθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ τα απαραίτθτα  για τθv εγγραφι τoυσ δικαιολογθτικά 

τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Θ Γραμματεία τoυ Τμιματoσ 

υπoβάλλει ςτθ ΣΕ κατάςταςθ τωv εγγεγραμμζvωv μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανά ειδίκευςθ. 

Σε περίπτωςθ που επιλεγζντεσ δεν εγγραφοφν εντόσ τθσ προαναφερκείςθσ χρονικισ 

περιόδου, τότε καλοφνται για εγγραφι οι επόμενοι ςτθ ςειρά ιεράρχθςθσ επιλαχόντεσ ζωσ 

ότου ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των προκθρυχκειςϊν κζςεων με τθν προχπόκεςθ να μθν ζχει 

καλυφκεί ο αρικμόσ των προκθρυχκειςϊν κζςεων από ιςοβακμιςαντεσ. 

2. Για κάκε μεταπτυχιακό φoιτθτι θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ oρίηει φςτερα από πρόταςθ 

τθσ ΣΕ ζνα μζλοσ ΔΕΡ ωσ Επιβλζπον. Το Επιβλζπον μζλοσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:   

α. Συμβoυλεφει τoν μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτθ διαμόρφωςθ τωv αvτικειμεvικϊv ςτόχωv 

τωv ςπoυδϊv τoυ. 

β. Συμβoυλεφει ςτθ διαμόρφωςθ τoυ πρoγράμματoσ ςπoυδϊv όςον αφορά ςτα 

μακιματα και επιβλζπει τθv εκπόvθςθ τθσ  μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. 

γ. Συμβoυλεφει και ςτθρίηει τo φoιτθτι ςε κζματα πoυ αφoρoφv τθ φoιτθτικι τoυ 

ιδιότθτα μζχρι τθ λιψθ τoυ ΜΔΕ. 

δ. Διαμεςολαβεί για κάκε επικoιvωvία τoυ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι με τα όργαvα τoυ 

ΡΜΣ.  

 

Δυνατότθτα αvτικατάςταςθσ τoυ αρχικϊσ οριςκζντοσ ΕΚ, υπάρχει ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: 

α) για λόγουσ που ςχετίηονται με τθ ςυνάφεια του οριςκζντοσ ΕΚ με το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. 

β) Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του ΕΚ και του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ αντικατάςταςθ του ΕΚ γίνεται μετά από τεκμθριωμζνθ 

αίτθςθ/ειςιγθςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ι του ΕΚ προσ τθ ΣΕ, θ οποία και προτείνει 
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τθν αντικατάςταςθ του ΕΚ για ζγκριςθ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Θ εν λόγω αίτθςθ 

κα πρζπει να ςυνυπογράφεται από  τον αρχικϊσ οριςκζντα ωσ Επιβλζποντα Κακθγθτι, τον 

προτεινόμενο ωσ Επιβλζποντα και τον μεταπτυχιακό φοιτθτι.    

 

IV.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΣΟΤ 

ΜΔΕ 

 

 

Τποχρεϊςεισ 

 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τθν 

παρακολοφκθςθ όλων των μακθμάτων όπωσ αυτά προβλζπονται ςε κάκε ειδίκευςθ, να 

ζχουν ςυμπλθρϊςει τον ελάχιςτο προβλεπόμενο αρικμό Ριςτωτικϊν Μονάδων 120 (ECTS) 

κατά το πρϊτο και δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν και να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ κατά τισ 

κακοριςκείςεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ. 

 

Αναλυτικότερα,  για τα μακιματα του αϋ εξαμινου, θ πρϊτθ εξεταςτικι περίοδοσ είναι το 

Φεβρουάριο. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ, δίνεται δυνατότθτα δεφτερθσ 

εξζταςθσ τον Ιοφνιο. Επί αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ και ςτθ δεφτερθ εξεταςτικι περίοδο, 

ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα εξζταςθσ ςε μια ακόμθ εξεταςτικι περίοδο το Σεπτζμβριο. 

Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ και κατά τθν τρίτθ εξεταςτικι, ο φοιτθτισ 

διαγράφεται με πρόταςθ τθσ ΣΕ και απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. 

 

Αντιςτοίχωσ,  για τα μακιματα του βϋ εξαμινου, θ πρϊτθ εξεταςτικι περίοδοσ είναι τον 

Ιοφνιο. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ, δίνεται δυνατότθτα δεφτερθσ εξζταςθσ 

τον Σεπτζμβριο και επί αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ, ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα 

εξζταςθσ ςτθν εξεταςτικι του Φεβρουαρίου. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ 

και κατά τθν τρίτθ εξεταςτικι, ο φοιτθτισ διαγράφεται με πρόταςθ τθσ ΣΕ και απόφαςθ τθσ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. 

 

Για τα μακιματα του γϋ εξαμινου, θ πρϊτθ εξεταςτικι περίοδοσ είναι τον Φεβρουάριο. Σε 

περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ, δίνεται δυνατότθτα δεφτερθσ εξζταςθσ εντόσ δυο 

μθνϊν και επί αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ, ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα τρίτθσ εξζταςθσ 

ςτθν εξεταςτικι του Ιουνίου. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ι μθ προςζλευςθσ και κατά τθν τρίτθ 

εξεταςτικι, ο φοιτθτισ διαγράφεται με πρόταςθ τθσ ΣΕ και απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του 

Τμιματοσ. 

 

Θ αποτυχία ι μθ προςζλευςθ (θ μθ προςζλευςθ ςτισ εξετάςεισ ιςοδυναμεί με αποτυχία) 

ςτισ τρεισ εξεταςτικζσ περιόδουσ, ακόμθ και ςε ζνα μόνο μάκθμα, οδθγεί ςε διαγραφι με 

απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, μετά από πρόταςθ τθσ ΣΕ.  

Επίςθσ, υποχρεοφνται να πραγματοποιιςουν τθν κλινικι/εργαςτθριακι άςκθςθ Θ 

κλινικι/εργαςτθριακι άςκθςθ γίνεται κατά προτεραιότθτα ςε Υπθρεςίεσ, Τμιματα  και 

Εργαςτιρια που ανικουν ςτο Τμιμα μασ, ειδάλλωσ  επί αδυναμίασ υλοποίθςθσ ςε αυτά, ςε 

άλλουσ χϊρουσ υπό τθν κακοδιγθςθ και επίβλεψθ του Επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΡ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 6 

2. Θ παρακολοφκθςθ όλων των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Θ υπζρβαςθ τoυ 20% τωv 

ωρϊv ςε απoυςίεσ επί τoυ ςυvόλoυ τωv διδακτικϊv ωρϊv του κάκε μακιματοσ ςθμαίvει 

απoκλειςμό από τισ εξετάςεισ, που ςυνεπάγεται διαγραφι του φοιτθτι από το ΡΜΣ. Σε 

περιπτϊςεισ ςοβαροφ προβλιματοσ υγείασ που τεκμθριϊνεται από πιςτοποιθτικό 

κρατικοφ νοςοκομείου, θ περίπτωςθ εξετάηεται από τθ ΣΕ του ΡΜΣ. Στισ περιπτϊςεισ πoυ 

θ απoυςία τoυ ΜΦ από κάπoιo μάκθμα για μία μόvo θμζρα υπερβαίvει τo επιτρεπόμεvo 

όριo λόγω πoλφωρθσ ςυvεδρίασ, γίvεται απoδεκτι θ δικαιoλόγθςθ τθσ μovoιμερθσ 

απoυςίασ. 

3. Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποχρεοφται να εκπονιςει μεταπτυχιακι διπλωματικι 

εργαςία υπό τθv επίβλεψθ και κακoδιγθςθ τoυ  Επιβλζπovτα Κακθγθτι του. 

α.  Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία δφvαται vα απoτελεί ζρευνα ι ςυςτθματικι 

αvαςκόπθςθ ςε ζvα ςυγκεκριμζvo γvωςτικό αvτικείμεvo ςχετικό με τθv ειδίκευςθ. Εάν θ 

διπλωματικι εργαςία περιλαμβάνει ερευνθτικι μελζτθ, ο φοιτθτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ερευνθτικό πρωτόκολλο ςτθν Επιτροπι Θκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ 

(ςχετικζσ οδθγίεσ περιλαμβάνονται ςτα: Ραράρτθμα Ι, «Οδθγίεσ για τθ Συγγραφι 

Ερευνθτικοφ Ρρωτοκόλλου» και Ραράρτθμα ΙΙ, «Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Θκικισ και 

Δεοντολογίασ»). Εάν θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία  είναι ςυςτθματικι αναςκόπθςθ 

υπάρχουν οδθγίεσ ςτο Ραράρτθμα III (άρκρο Ρ. Γαλάνθ «Συςτθματικι αναςκόπθςθ και 

μετα-ανάλυςθ»). Θ λογοκλοπι ςτθ διπλωματικι ι άλλθ εργαςία ςτο πλαίςιο του 

μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ αποτελεί λόγο για μθδενιςμό τθσ εργαςίασ.  Ο κακοριςμόσ 

τoυ κζματoσ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ γίνεται μετά από ςυνεργαςία του μεταπτυχιακοφ 

φοιτθτι  με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι του, το ςυντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 

τισ αρχζσ του δϋ εξαμινου. Εγκρίνεται από τθ ΣΕ μετά από αίτθμα ςε ειδικό ζvτυπo πoυ 

υπάρχει ςτθ Γραμματεία τoυ ΡΜΣ.  

β. Συγκεκριμζνεσ οδθγίεσ που αφοροφν τθ ςυγγραφι τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ 

εργαςίασ οφτωσ ϊςτε να υπάρχει ομοιομορφία ςτθν εμφάνιςθ των αντιτφπων υπάρχουν ςε 

ειδικό ζντυπο το οποίο μποροφν να προμθκεφονται οι ενδιαφερόμενοι από τθ Γραμματεία 

του ΡΜΣ. Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία υπoβάλλεται ςε 5 αvτίγραφα ςε ζντυπθ 

μορφι (1 για τθ γραμματεία, 3 για τθν Τριμελι Εξεταςτικι Επιτροπι και 1 για τθ Βιβλιοκικθ 

Επιςτθμϊν Υγείασ) και δφο ςε θλεκτρονικι μορφι (1 για τθ γραμματεία και 1 για τθ 

Βιβλιοκικθ Επιςτθμϊν Υγείασ).  

γ. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει vα παραδϊςει ςτov  Επιβλζπovτα Κακθγθτι 

αvτίτυπo τθσ εργαςίασ τoυ τoυλάχιςτov τρεισ (3) μιvεσ πριv τθv κρίςθ, για διόρκωςθ. Θ 

μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία κεωρείται ολοκλθρωμζνθ μετά τθν αποδοχι τθσ από 

τον ΕΚ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΕΚ δίδει εντολι ςτο μεταπτυχιακό φοιτθτι να ηθτιςει με 

αίτθμά του (υπάρχει ειδικό ζντυπο ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ) οριςμό Τριμελοφσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ, θ οποία ορίηεται από τθ ΣΕ μετά από εξουςιοδότθςθ τθσ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Στισ Τριμελείσ Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ μποροφν να ςυμμετζχουν 

μζλθ ΔΕΡ, ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και εν γζνει επιςτιμονεσ 

αναγνωριςμζνου κφρουσ κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. 

δ. Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςτθν τελικι τθσ μορφι παραδίδεται ςτα μζλθ τθσ 

Τριμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ τουλάχιςτον 3 εβδομάδεσ πριν τθν κρίςθ τθσ, ϊςτε να 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ να τθ μελετιςουν. 

ε. Θ εξζταςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ γίvεται εvτόσ 4 εβδoμάδωv από τθv 

παράδoςθ τωv αvτιτφπωv ςτα μζλθ τθσ Τριμελoφσ Εξεταςτικισ Επιτρoπισ και 

�������%20���%20��%20��������%20�����������%20�����������-1.pdf
�����������%20����������%20���%20����-�������.pdf
�����������%20����������%20���%20����-�������.pdf
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βακμoλoγείται βάςει τθσ κλίμακοσ 0-10 και o μζςoσ όρoσ υπoλoγίηεται ςτov τελικό βακμό 

τoυ Μεταπτυχιακoφ Διπλϊματoσ Ειδίκευςθσ. 

4. Θ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του ΜΔΕ είναι θ διετία, θ οποία υπολογίηεται από 

τθν θμερομθνία αποδοχισ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

Μετά τθv πάρoδo τoυ δεφτερoυ ζτoυσ o μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται κατόπιv 

απoφάςεωσ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Για ειδικoφσ και εξαιρετικoφσ λόγoυσ (κλιςθ 

ςτράτευςθσ, ςοβαροί και απρόβλεπτοι λόγοι υγείασ) θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μπoρεί 

vα εγκρίνει αναςτολι φοίτθςθσ ι να παρατείvει για oριςμζvo χρovικό διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ τθ διάρκεια φoίτθςθσ τoυ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι κατόπιv 

αιτιoλoγθμζvθσ ειςιγιςθσ τθσ ΣΕ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.  

 

 

Απονομή ΜΔΕ 

 

Τρόπoσ υπoλoγιςμoφ τoυ βακμoφ τoυ ΜΔΕ. 

 

Για τov υπoλoγιςμό τoυ Μζςoυ Ορoυ τoυ βακμoφ τoυ Μεταπτυχιακoφ Διπλϊματoσ 

Ειδίκευςθσ ακoλoυκείται θ εξισ διαδικαςία: 

α. Ρoλλαπλαςιάηεται o βακμόσ κάκε μακιματοσ κακϊσ και τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ με τo ιςoδφvαμo τωv Ριςτωτικϊν Μovάδωv τουσ. 

β. Υπoλoγίηεται τo άκρoιςμα τωv γιvoμζvωv όλωv τωv μακθμάτων και 

γ. Διαιρείται τo παραπάvω άκρoιςμα δια τoυ ςυvόλoυ τωv απαιτoυμζvωv Ριςτωτικϊν  

Μovάδωv των μακθμάτων τθσ ειδίκευςθσ. 

Θ αvαγvϊριςθ μακθμάτων που πραγματοποιικθκαν ςε  άλλα Ραvεπιςτθμιακά Τμιματα, 

Ραvεπιςτθμιακζσ Σχoλζσ, Κρατικά Ερευvθτικά Iδρφματα ι Ραvεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ ι 

τθσ αλλoδαπισ αvαγvωριςμζvωv από τo ΔΟΑΤΑΡ ι Δια-Ραvεπιςτθμιακϊv Μεταπτυχιακϊv 

Ρρoγραμμάτωv (π.χ. Erasmus-ICP) όπoυ ςυμμετζχει τo Τμιμα Νoςθλευτικισ, γίvεται από τθ 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ φςτερα από τθ ςυγκατάκεςθ τoυ αρμόδιoυ για τo αvτίςτoιχo 

μάκθμα Κακθγθτι και μετά από τεκμθριωμζvθ πρόταςθ τθσ ΣΕ του ΡΜΣ.  

 

 

V. OIKONOMIKA ΘΕΜΑΣΑ 

 

Κάκε μεταπτυχιακόσ φoιτθτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποτρόφων του ΙΚΥ, κακϊσ και 

των εγγεγραμμζvων αλλoδαπϊν μεταπτυχιακϊν φoιτθτϊν, υπoχρεoφται vα καταβάλει 

δίδακτρα πoυ κακoρίηovται ςε 1200 ευρϊ, μζχρι τθ λιψθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 

Ειδίκευςθσ. Θ εγγραφι τoυ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι γίvεται ςτθ Γραμματεία τoυ Τμιματoσ 

Νoςθλευτικισ. Τα δίδακτρα καταβάλλovται ςε  3 ιςόπoςεσ δόςεισ και ςυγκεκριμζνα: α) Με 

τθν εγγραφι 400 ευρϊ β) κατά τθν ζναρξθ του β εξαμινου 400 ευρϊ και γ) κατά τθν ζναρξθ 

του γ εξαμινου 400 ευρϊ. Θ εξόφλθςθ oφειλoμζvωv είvαι απαραίτθτθ για τθ ςυμμετοχι ςε 

επόμενο εξάμθνο και πρoχπόκεςθ για τθ λιψθ τoυ ΜΔΕ. Συγκεκριμζνα θ βακμολογία των 

εξεταηόμενων μακθμάτων του κάκε εξαμινου δεν κα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα αν δεν 

ζχει καταβλθκεί θ απαιτοφμενθ δόςθ του προθγοφμενου εξαμινου. Επιςτροφι διδάκτρων 

δεν γίνεται ςε καμία περίπτωςθ. 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου 
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Ακθνϊν και διατίκενται αποκλειςτικά για τθν υποδομι και λειτουργία του ΡΜΣ. Θ κατάκεςθ 

γίνεται ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα τθσ ALPHA Τράπεηασ ςτον αρικμό λογαριαςμοφ 

802002001000227 (IBAN GR0301408020802002001000227)  και κατόπιν ο μεταπτυχιακόσ 

φοιτθτισ κατακζτει το απόκομμα τθσ Τράπεηασ ςτθν Κεντρικι Γραμματεία του Τμιματοσ 

Νοςθλευτικισ (Διλου 1Α, Γουδί). 

Το φψοσ των διδάκτρων μπορεί να αναπροςαρμόηεται κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Συνζλευςθσ 

του Τμιματοσ. 

1. Σε κάκε ςειρά ειςαγόμενων φοιτθτϊν (ανά διετία), απονζμεται το βραβείο Γ. 

Καρβουντηι φψουσ χιλίων 1000 ευρϊ ςτον ζχοντα τθν υψθλότερθ βακμολογία μεταξφ όλων 

των ειςαγομζνων τθσ ίδιασ χρονιάσ, κατά τθν ολοκλιρωςθ των μεταπτυχιακϊν του 

ςπουδϊν. 

2. Με ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και ζγκριςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, μπορεί να δίδεται 

αποηθμίωςθ ςτουσ διδάςκοντεσ ςτο παρόν ΡΜΣ. 

3. Ροςοςτό μζχρι 10% επί του ςυνόλου των εςόδων δφναται να διατίκεται για τθ βελτίωςθ 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και για τθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων.  

 

 

VI. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι οι διατάξεισ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ 

εφαρμόηονται και για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ιδθ φοιτοφν ςτο Τμιμα 

ανεξαρτιτωσ εξαμινου. Οι τίτλοι που απονεμικθκαν ςφμφωνα με τισ υπουργικζσ 

αποφάςεισ με αρικμ. Β7/37/17.3.1993 (ΦΕΚ 248 τ. Β’ / 7.4.1994), Φ. 

711/67/Β7/203/22.4.1996 ΦΕΚ 306 τ.Β’ /7.5.1996), Β7/10/20-1-1999 (ΦΕΚ 73/8-2-1999) και 

Β7/93913, 11362/23-12-2002 (ΦΕΚ 43/22-1-2003), είναι ιςότιμοι με τουσ απονεμόμενουσ 

τίτλουσ ςφμφωνα με τo ΦΕΚ 738/1.4.2013 τεφχοσ Β, 938/18.4.2013 τεφχοσ Β. 

υκμίςεισ που αναφζρονται ςτισ εντάξεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνονται με απόφαςθ 

τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ και ζγκριςθ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςαφισ ρφκμιςθ ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό αρμόδια 

για τθν επίλυςθ κάκε κζματοσ είναι θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

  



 9 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

 

Ζνα καλό πρωτόκολλο πρζπει να:  

 Είναι γραμμζνο με μια λογικι ςειρά  

 Ρεριγράφει όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ  

 Είναι ςυνοπτικό και κατανοθτό 

 Τονίηονται τα ςθμαντικά ςθμεία  

 Μθν υπάρχουν ςυντακτικά ι ορκογραφικά λάκθ 

 Διαβάηεται με ευκολία.  

 

Θ ζκταςθ και θ δομι εξαρτϊνται από τισ οδθγίεσ (αν υπάρχουν) και τον τφπο τθσ ζρευνασ 

(ποςοτικι ι ποιοτικι).  

 

Δομή Ερευνητικοφ Πρωτοκόλλου 

 

1. Σελίδα τίτλου 

 Ο Τίτλοσ τθσ Ζρευνασ 

 Το ονοματεπϊνυμο του υποβάλλοντοσ  

 Θ θμερομθνία υποβολισ 

2. Ειςαγωγι 

 Διατφπωςθ του προβλιματοσ (οριςμζνα ιςτορικά δεδομζνα και κάποιεσ ερευνθτικζσ 

προςπάκειεσ για τθν επίλυςι του) 

 Τεκμθρίωςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ του (με ςειρά επιχειρθμάτων, όπωσ ζναν αρικμό 

ερευνϊν, πικανζσ αναφορζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, τθν επίπτωςθ ςε τοπικό και 

διεκνζσ επίπεδο, το κόςτοσ, τθν επικινδυνότθτα, το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που αφορά, 

τθ ςυχνότθτα ι τθν πικανότθτα εμφάνιςισ του κλπ.) 

 Διατφπωςθ γενικοφ ςκοποφ  

3. Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ – (Θεωρθτικό υπόβακρο και ερευνθτικά δεδομζνα) 

 Θεωρθτικό υπόβακρο-Θεωρθτικό πλαίςιο  

- οριςμόσ εννοιϊν (μεταβλθτϊν) και ςυςχετίςεων) 

 Εμπειρικά δεδομζνα (τισ ςθμαντικζσ και νεότερεσ χρονικά ζρευνεσ, κακϊσ και κριτικι ι 

προτάςεισ άλλων ερευνθτϊν 

 Συμπζραςμα που να υποδεικνφει το κενό που ζρχεται να καλφψει θ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα και να περιγράψει τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθ νοςθλευτικι γνϊςθ ι άλλθ επιςτιμθ. 

Αν τα ερωτιματα ι οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ βαςίηονται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ 

κεωρία ι εννοιολογικό μοντζλο που περιγράφει τισ υπό διερεφνθςθ ζννοιεσ και τθ 

ςχζςθ τουσ, θ κεωρία ι το μοντζλο πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά . Αν τα 

ερωτιματα ι οι υποκζςεισ βαςίηονται μόνο ςε εμπειρικά δεδομζνα, τότε το πλαίςιο τθσ 

ζρευνασ αποτελεί θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των ςχετικϊν ερευνϊν. 

 Διατφπωςθ επιμζρουσ ςκοπϊν ι ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι υποκζςεων 

4. Μζκοδοσ και Υλικό 
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 Ρεριγραφι Ερευνθτικοφ Σχεδιαςμοφ  

 Κακοριςμόσ πλθκυςμοφ και δείγματοσ (μζγεκοσ, κριτιρια ειςαγωγισ, κριτιρια 

αποκλειςμοφ, ομάδα ελζγχου-μζκοδοσ δειγματολθψίασ)  

 Ρεριγραφι περιβάλλοντοσ (χϊρου διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ) 

 Μζκοδοσ Μζτρθςθσ-Εργαλεία (π.χ. ερωτθματολόγια)  

 Σχζδιο ςυλλογισ δεδομζνων 

 Θζματα Θκικισ και Δεοντολογίασ (Ρροςταςία των δικαιωμάτων των υποκειμζνων) (βλ. 

Ραράρτθμα Ι, Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Θκικισ και Δεοντολογίασ) 

 Στατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων  

 Αναγνϊριςθ Ρεριοριςμϊν Μελζτθσ 

 Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν και αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ, 

κόςτοσ υπθρεςιϊν, υλικά, αντιδραςτιρια, αναλϊςιμα, οδοιπορικά κλπ.) εάν κα 

υποβλθκεί για χρθματοδότθςθ 

 Αναμενόμενα Αποτελζςματα-Χρθςιμότθτα (τι αναμζνεται από τθν μελζτθ και με ποιο 

τρόπο κα αξιοποιθκοφν τα ευρφματά τθσ) 

 Ραράρτθμα 

 Διάφορα ζγγραφα, π.χ. ερωτθματολόγια, ζντυπο ςυναίνεςθσ κ.λ.π. 

 Βιογραφικά ςθμειϊματα ερευνθτϊν  

 Βιβλιογραφία  
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Παράρτημα ΙΙ 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΧΟΛΗ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΕ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Θ Επιτροπι Θκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ είναι 

διεπιςτθμονικι, αποτελείται από 5 μζλθ διαφόρων ειδικοτιτων, ορίηεται από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ και υποςτθρίηεται γραμματειακά από το ΡΜΣ του Τμιματοσ. 

 

Θ θκικι και δεοντολογία αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ζρευνασ, από τθ ςφλλθψθ 

μιασ ιδζασ ζωσ τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ. Τα πιο ςυνθκιςμζνα ηθτιματα που 

απαςχολοφν τθν θκικι ςτθν ζρευνα είναι θ ςυνειδθτι ςυγκατάκεςθ όςων εμπλζκονται 

ςτθν ζρευνα και θ προςταςία των προςωπικϊν  τουσ δεδομζνων.  

 

Θ ζρευνα πρζπει να διεξάγεται με ςεβαςμό ςτθν επιςτθμονικι αλικεια, ςτθν ακαδθμαϊκι 

ελευκερία, ςτθ ηωι, τθ φφςθ και το περιβάλλον, ςτθ βιολογικι και πνευματικι ακεραιότθτα 

του ανκρϊπου, ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τθν προςωπικι αυτονομία, τθν πνευματικι 

ιδιοκτθςία και τα προςωπικά δεδομζνα , ςτθν ιδιωτικι και τθν οικογενειακι ηωι και ςτισ 

πεποικιςεισ και αξίεσ τισ οποίεσ πρεςβεφουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα. Κατά τθν 

ζρευνα πρζπει να αποφεφγεται κάκε διάκριςθ πολιτϊν με βάςθ τθν εκνότθτα, τθ φυλι, τθν 

εκνικι καταγωγι, τθ γλϊςςα, το φφλο, τθ κρθςκεία, τθν κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ ι 

οποιοδιποτε άλλο  παράγοντα δεν ςυνδζεται με τθν επιςτθμονικι ικανότθτα και 

ακεραιότθτα. 

 

Ο παροφςεσ οδθγίεσ ιςχφουν για όλεσ τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 

διεξάγονται ςτο Τμιμα Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ υπό τθν ευκφνθ των Μελϊν ΔΕΡ και άλλου 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ι άλλων ερευνθτϊν που διεξάγουν κάποιο μζροσ τθσ 

ερευνθτικισ τουσ δραςτθριότθτασ ςτο Τμιμα.  

Στόχοσ των οδθγιϊν είναι θ προςταςία τθσ ανεξαρτθςίασ των ερευνθτϊν και θ τιρθςθ των 

δεοντολογικϊν αρχϊν που διζπουν τθ διεξαγωγι ζρευνασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, τουσ διεκνείσ κανόνεσ που απορρζουν από διεκνείσ ςυμφωνίεσ και αποφάςεισ 

διεκνϊν οργανιςμϊν, κακϊσ και από τουσ επαγγελματικοφσ κϊδικεσ δεοντολογίασ. Οι 

ερευνθτζσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλουν ςτθν Επιτροπι αναλυτικό ερευνθτικό 

πρωτόκολλο που περιλαμβάνει: Τίτλο και ςκοπό ζρευνασ, κεωρθτικό υπόβακρο, δείγμα, 

ςχεδιαςμό, μεκοδολογία, πικανά οφζλθ και κόςτοσ, διαςφάλιςθ του απορριτου. 

 

Θ Επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ ερευνθτζσ να κατακζςουν ςε αυτι κάκε ζγγραφο που 

κρίνει αναγκαίο ι και να ηθτά τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ για τθν παροχι 

διευκρινίςεων όςον αφορά ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Αν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, είτε κατά το ςχεδιαςμό τθσ είτε κατά τον προτεινόμενο τρόπο 

διεξαγωγισ τθσ, αντιβαίνει ςτθ νομοκεςία, ςε κακιερωμζνουσ κανόνεσ θκικισ και 

δεοντολογίασ ι ςτισ προβλζψεισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ, προβαίνει ςε παρατθριςεισ για 

ςυμμόρφωςθ. Μπορεί επίςθσ να προβεί ςε ςυςτάςεισ για τθν αρτιότερθ δεοντολογικά 
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διενζργεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. 

 

υγκεκριμζνεσ αρμοδιότητεσ τησ Επιτροπήσ  

1.  Γνωμοδοτεί ςε κζματα που προκφπτουν και άπτονται τθσ Θκικισ και Δεοντολογίασ των 

Ερευνϊν.  

2.  Εγκρίνει τισ προτάςεισ που υποβάλλουν τα μζλθ ΔΕΡ, οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 

φοιτθτζσ του Τμιματοσ, κακϊσ και άλλοι ερευνθτζσ, με βάςθ το πρωτόκολλο που 

περιλαμβάνει το ςκοπό και τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ (δείγμα, 

μζκοδοι ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων) μετά από αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου.          

3.  Επικαιροποιεί τισ παροφςεσ οδθγίεσ  

 

 

Ειδικότερα η Επιτροπή ελζγχει: 

1. Εάν πρόκειται για μια δεοντολογικά αποδεκτι μελζτθ. 

2. Τθ ςαφινεια του ςκοποφ και τθσ μεκοδολογίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν ζρευνα 

και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

3. Το βακμό κινδφνου ςτον οποίο πικανόν να υποβλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα. 

4. Τθν τιρθςθ των κανόνων δεοντολογίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ  

5. Τθ ςαφι περιγραφι, πριν τθ ςυμμετοχι, των υποχρεϊςεων και των κακθκόντων τθσ 

κάκε πλευράσ.  

6. Εάν  είναι απαραίτθτθ θ εξαπάτθςθ των ςυμμετεχόντων, κατά πόςον αυτι 

δικαιολογείται από το προςδοκϊμενο όφελοσ και αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ. 

7. Εάν διαςφαλίηεται θ ελευκερία του ατόμου να αρνθκεί να ςυμμετζχει ι να αποςυρκεί 

από τθν ζρευνα οποιαδιποτε ςτιγμι το επικυμιςει. 

8. Εάν οι ςυμμετζχοντεσ προςτατεφονται  από ςωματικζσ και πνευματικζσ ενοχλιςεισ, 

βλάβεσ και κινδφνουσ που ενδζχεται να προκφψουν από τθν ερευνθτικι διαδικαςία. 

9. Εάν λαμβάνεται μζριμνα για διόρκωςθ ι εξάλειψθ τυχόν ανεπικφμθτων ςυνεπειϊν 

που κα προκφψουν για τουσ  ςυμμετζχοντεσ. 

10. Εάν οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ζρευνασ κα παραμείνουν εμπιςτευτικζσ, εκτόσ αν ζχει εκ των προτζρων 

ςυμφωνθκεί κάτι  διαφορετικό. Θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων αφορά το 

νόμιμο δικαίωμα, αλλά και τθν κοινι προςδοκία, για προςταςία (του απόρρθτου) τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Θζματα απορριτου 

τίκενται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που ςυλλζγονται και αποκθκεφονται δεδομζνα που 

προςδιορίηουν μοναδικά ζνα ι περιςςότερα άτομα. Τα δεδομζνα αυτά αφοροφν 

ςυνικωσ κζματα υγείασ, ποινικοφ μθτρϊου, γενετικζσ, οικονομικζσ, γεωγραφικζσ ι 

πολιτιςμικζσ πλθροφορίεσ. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων πρζπει να 

γίνεται με δίκαιο τρόπο και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για ςυγκεκριμζνουσ 

και περιοριςμζνουσ λόγουσ, με ακρίβεια, αςφάλεια και ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα του 

ατόμου 
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11. Εάν κα ηθτθκεί ςυγκατάκεςθ, κατόπιν ενθμζρωςθσ για τθ διαδικαςία που κα 

ακολουκθκεί,  για τθ ςυμμετοχι των ατόμων ςτθν επιςτθμονικι μελζτθ και εάν κα 

δοκεί πλθροφόρθςθ για τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

12. Εάν προβλζπεται, παράλλθλα με τθ ςυγκατάκεςθ του παιδιοφ, θ ςυγκατάκεςθ των 

γονιϊν ι των κθδεμόνων για τουσ ανθλίκουσ. 

 

Ιδιαίτερα θ ζρευνα ςτο χϊρο τθσ υγείασ με ανιλικα παιδιά πρζπει να διζπεται από 

οριςμζνεσ βαςικζσ προχποκζςεισ: 

 Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν και εφιβων ςτθν ζρευνα πρζπει να προκφπτει μετά από 

τεκμθρίωςθ για τουσ λόγουσ που δεν μπορεί να διεξαχκεί με ενιλικεσ. 

 Θ ςυμμετοχι των ανιλικων παιδιϊν και εφιβων πρζπει να προάγει τθν αςφάλεια 

και ευθμερία τουσ. 

 Οι ερευνθτζσ πρζπει πάντα να ενθμερϊνουν τα παιδιά και τουσ εφιβουσ για τθ 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο κατανόθςι 

τουσ, πριν ηθτθκεί θ ςυναίνεςι τουσ. 

 Ρρζπει να δίνεται θ ευκαιρία ςτα παιδιά να κάνουν ερωτιςεισ και να λφςουν όλεσ 

τισ απορίεσ τουσ 

 Θ ςυναίνεςθ των παιδιϊν και εφιβων μπορεί να είναι γραπτι ι προφορικι (με 

μάρτυρεσ ι άλλθ μορφι καταγραφισ) 

 Θ άρνθςθ των παιδιϊν και εφιβων να ςυμμετάςχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

ζρευνασ πρζπει να γίνεται πάντα ςεβαςτι. 

 Θ παράλλθλθ ςυγκατάκεςθ των γονιϊν είναι απαραίτθτθ. Θ παροχι αναλυτικϊν 

πλθροφοριϊν για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ. 

 Κάκε ικανόσ, ενιλικοσ ζφθβοσ (18 ετϊν) καλείται να δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για 

τθ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. 

 Θ εκτίμθςθ των κινδφνων και οφελϊν από τθ ςυμμετοχι των ανιλικων παιδιϊν 

ςτθν ζρευνα πρζπει να αξιολογείται με απϊτερο ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ άμεςων 

κετικϊν οφελϊν για τθν υγεία τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει άμεςο όφελοσ, 

θ ζρευνα κα πρζπει να ωφελεί ςυνομιλικα παιδιά ι εφιβουσ με τθν ίδια αςκζνεια, 

αναπθρία ι κατάςταςθ υγείασ, ενϊ κα πρζπει να παίρνονται όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα προκειμζνου να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο θ πικανότθτα επιηιμιων 

επιπτϊςεων (harm). 

Θ ςυγκατάκεςθ ςθμαίνει πωσ όςοι ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικζσ μελζτεσ κα πρζπει να είναι 

ενιμεροι ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, οι οποίοι κα πρζπει να είναι ςαφϊσ 

διατυπωμζνοι, τισ πικανζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ, τθ δυνατότθτα άρνθςθσ ςυμμετοχισ ι 

αποχϊρθςθσ, ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ καμία ςυνζπεια, τθ διατιρθςθ των ςτοιχείων τουσ 

μετά το τζλοσ τθσ ζρευνασ, κ.λπ. Καμία παρότρυνςθ ι άςκθςθ πίεςθσ για ςυμμετοχι δεν 

δικαιολογείται. Θ ςυγκατάκεςθ πρζπει να δίνεται από άτομα που μποροφν ελεφκερα να 

κατανοιςουν τισ πλθροφορίεσ και να ςυμφωνιςουν. Για τα άτομα που ανικουν ςε 

ευπακείσ ομάδεσ (φυλακιςμζνοι, άτομα με διανοθτικι υςτζρθςθ, αςκενείσ με ςοβαρζσ 

πακιςεισ, πολφ μικρά παιδιά, κ.ά.), οι ερευνθτζσ οφείλουν να τθροφν ςε κάκε περίπτωςθ 

τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία για τθν ίςθ μεταχείριςθ (ν. 3625/2007), το ρατςιςμό (ν. 

927/1979, 3304/2005), τουσ μετανάςτεσ και τουσ αλλοδαποφσ (ν. 3536/2007, 3613/2007). 

Στισ ζρευνεσ ςε κρατουμζνουσ οι ερευνθτζσ οφείλουν να τθροφν τισ ειδικζσ διατάξεισ που 
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ιςχφουν γι αυτοφσ (Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ). Δεν επιτρζπονται ςε καμία περίπτωςθ 

πειράματα που αποβλζπουν ςτθν αναηιτθςθ μεκόδων ανάκριςθσ, τα οποία μποροφν να 

προκαλζςουν κινδφνουσ ςτθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία.  

 

Απαιτείται ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε ζνα ερευνθτικό 

πρόγραμμα (Ζντυπα Γραπτισ Συγκατάκεςθσ που αρμόηουν ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ 

ζρευνασ διατίκενται από τθ γραμματεία τθσ επιτροπισ). Θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

τεκμθριϊνεται με τθν υπογραφι των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα 

και αφοφ αξιολογθκεί ότι ζχουν κατανοιςει το  περιεχόμενο του εντφπου τθσ 

ςυγκατάκεςθσ. Πςοι εκ του νόμου δεν είναι ικανοί για δικαιοπραξία επιτρζπεται να 

ςυμμετάςχουν μετά από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των νόμιμων αντιπροςϊπων τουσ 

βαςιηόμενοι ςτθ Σφμβαςθ του Οβιζδο (Νόμοσ 2619/1998 που κυρϊνει τθ Σφμβαςθ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ Βιοϊατρικι) για τθ γνϊμθ 

των ίδιων και για τθν ελεφκερθ ανάκλθςθ τθσ ςυναίνεςθσ οποτεδιποτε. 

 

Οι κλινικζσ παρεμβατικζσ μελζτεσ για φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ υποβάλλονται για  

ζγκριςθ ςτον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τθν αρμόδια Εκνικι Επιτροπι 

Δεοντολογίασ (ΕΕΔ), ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία (Αρικ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910, αρ. φφλλου 390/2013). Ο ερευνθτισ υποχρεοφται να 

κατακζτει ςτθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του Τμιματοσ για ενθμζρωςθ αντίγραφο του 

εγκεκριμζνου από τισ παραπάνω αρχζσ ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου μαηί με τισ ςχετικζσ 

εγκρίςεισ που ζχει λάβει. Τα ζγγραφα αυτά πρωτοκολλοφνται και καταχωροφνται ςε ειδικό 

αρχείο, χωρίσ θ Επιτροπι Δεοντολογίασ να τα εξετάηει περαιτζρω ι να γνωμοδοτεί/δίνει 

άδεια για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μελζτθσ.   

 

Οι μθ παρεμβατικζσ κλινικζσ μελζτεσ που χρθςιμοποιοφν ανκρϊπινα βιολογικά υλικά 

(ιςτοφσ, κφτταρα, γονιδίωμα δοτϊν κλπ) απαιτοφν τθν  ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων 

που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα και τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ. 

Οι μελζτεσ οφείλουν να περιορίηονται ςτθν χριςθ θ οποία περιγράφεται ςτο ζντυπο 

ςυγκατάκεςθσ. Ο δότθσ πρζπει επίςθσ να ενθμερϊνεται για τθν πικανι πολιτικι τθσ κτιςθσ 

περιουςιακϊν δικαιωμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο υλικό και να ηθτείται ειδικι ωσ προσ αυτό 

ςυναίνεςι του. Ρρόςκετθ χριςθ (πχ εκτζλεςθ άλλου είδουσ μετριςεων) ςε ιδθ ςυλλεγζν 

υλικό απαιτεί νζα ζγκριςθ. Σθμειϊνεται ότι το υλικό που δεν χρθςιμοποιικθκε μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των μελετϊν, είτε καταςτρζφεται είτε φυλάςςεται με τρόπο που προςτατεφει 

τθν ανωνυμία των δοτϊν και τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ και ςφμφωνθ με τισ δεοντολογικζσ 

αρχζσ χριςθ του. 

 

Οι μθ παρεμβατικζσ κλινικζσ μελζτεσ που αφοροφν ανάλυςθ δεδομζνων ι αρχειοκζτθςθ 

ςτοιχείων αςκενϊν νοςοκομείου ςτα οποία δεν αποκαλφπτεται θ ταυτότθτα του αςκενοφσ 

απαιτοφν τθν ενθμζρωςθ και ζγκριςθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, 

εκτόσ από τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Θκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ. 

Για όλεσ τισ άλλεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ με ςυμμετζχοντεσ ανκρϊπουσ (π.χ. υγιι 

υποκείμενα από το γενικό πλθκυςμό, φοιτθτζσ, ομάδεσ αςκενϊν εκτόσ νοςοκομείων) που 

διεξάγονται υπό τθν ευκφνθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ, απαιτείται 

εκτόσ από τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό 
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πρόγραμμα και θ ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Θκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ 

Νοςθλευτικισ. 

 

13. Εάν για τθν ζρευνα χρθςιμοποιοφνται πειραματόηωα, οι 3 αρχζσ που οι ερευνθτζσ 

καλοφνται να ςεβαςτοφν αφοροφν: α) τθν υιοκζτθςθ επιςτθμονικϊν μεκόδων που 

επιτρζπουν τθ ςυγκζντρωςθ ίδιων δεδομζνων από λιγότερα ηϊα, ι περιςςότερων 

δεδομζνων από τον ίδιο αρικμό ηϊων, β) τθν προτίμθςθ μεκόδων που δεν απαιτοφν τθ 

χριςθ πειραματόηωων, όπου αυτό είναι δυνατό, γ) τθ βελτίωςθ τθσ μεκοδολογίασ για 

τθ μείωςθ του πόνου ςτα ηϊα ι τθν ανακοφφιςθ από αυτόν. Οι ερευνθτζσ πρζπει να 

εξθγοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν πειραματόηωα, το αναμενόμενο 

όφελοσ, τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςουν, κ.ά. Απαγορεφονται πειραματιςμοί 

ςτουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται είδθ ηϊων τθσ άγριασ πανίδασ που απειλοφνται με 

εξαφάνιςθ, εκτόσ αν θ ζρευνα ζχει ωσ αντικείμενο τθ διατιρθςθ των ηϊων αυτϊν (π. δ. 

160/1991). Τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ πειραματόηωα (π. δ. 160/1991). 

Θ ζρευνα ςε πειραματόηωα διζπεται από τουσ κανόνεσ που περιγράφονται ςτθ 

νομοκεςία, και ενςωματϊνουν τθν Οδθγία 2010/63/EU τθσ Ε.Ε. Σφμφωνα με τισ αρχζσ 

προςταςίασ ηϊων, θ ζρευνα κα πρζπει να ζχει ωσ γνϊμονα τθν θκικι μεταχείριςθ των 

ηϊων, το ςεβαςμό τθσ γενετικισ τουσ ταυτότθτασ, τθν επιλογι του κατάλλθλου για 

πειραματικοφσ ςκοποφσ είδουσ ηϊου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-ανάλυςθ είναι προτιμότερο να κεωροφνται ωσ δυο 

διαφορετικζσ αλλθλζνδετεσ διαδικαςίεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τον υπολογιςμό ενόσ 

ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ για τθν εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του μελετϊμενου 

προςδιοριςτι και τθσ ζκβαςθσ. Θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ αφορά κατά κφριο λόγο τθν 

ενδελεχι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθν αναγνϊριςθ όλων των παρόμοιων και 

ςυναφϊν μελετϊν ςφμφωνα με οριςμζνα προκακοριςμζνα κριτιρια ζνταξθσ και 

αποκλειςμοφ των μελετϊν. Τα βαςικά βιματα μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ είναι (α) θ 

διατφπωςθ ςαφοφσ επιςτθμονικισ υπόκεςθσ, (β) ο κακοριςμόσ των κριτθρίων ζνταξθσ και 

αποκλειςμοφ των μελετϊν και (γ) ο κακοριςμόσ τθσ μεκοδολογίασ επιλογισ των μελετϊν 

που πρόκειται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ. Το τελικό αποτζλεςμα μιασ 

ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ είναι ζνασ αρικμόσ μελετϊν, κάκε μια από τισ οποίεσ παρζχει 

ζνα ςτακμιςμζνο «βάροσ» για τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ. Θ 

μετα-ανάλυςθ αποτελεί τθ μακθματικι διαδικαςία ςυνδυαςμοφ των επιμζρουσ μελετϊν 

που επιλζχκθκαν κατά τθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ, ζτςι ϊςτε να προκφψει μια ςυνολικι 

μελζτθ και να υπολογιςτεί ζνα ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα. Ο ςυνδυαςμόσ, π.χ., τριϊν 

ξεχωριςτϊν μελετϊν με 30, 50 και 100 ςυμμετζχοντεσ κα οδθγιςει ςε μια ςυνολικι μελζτθ 

με 180 ςυμμετζχοντεσ. Θ ςυνολικι αυτι μελζτθ που προκφπτει κατά τθ μετα-ανάλυςθ κα 

οδθγιςει ςτον υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια 

και εγκυρότθτα απ’ ότι κάκε επιμζρουσ μελζτθ ξεχωριςτά. Τα βαςικά βιματα μιασ μετα-

ανάλυςθσ είναι (α) θ εκτίμθςθ του ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ, (β) θ εκτίμθςθ τθσ 

ετερογζνειασ μεταξφ των μελετϊν και (γ) θ μακθματικι διαδικαςία ςυνδυαςμοφ των 

αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τισ επιμζρουσ μελζτεσ. Θ εκτίμθςθ του ςφάλματοσ 

δθμοςίευςθσ επιτυγχάνεται με το διάγραμμα «χωνί», τον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ 

διατάξεων (του Kendall ι του Spearman) ι τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. Το διάγραμμα L’Abbé 

και ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ Q των DerSimonian και Laird χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ 

τθσ ετερογζνειασ μεταξφ των μελετϊν. Το ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα τθσ μετα-ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τα αποτελζςματα των επιμζρουσ ξεχωριςτϊν μελετϊν απεικονίηονται 

διαγραμματικά με το διάγραμμα «δάςοσ». Θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-ανάλυςθ 

αποτελοφν τθν καλφτερθ επιλογι για τουσ ερευνθτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ για τθ λιψθ 

ορκολογικϊν αποφάςεων ςε ηθτιματα ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία. 
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ABSTRACT 

It is better to consider systematic review and meta-analysis as two different interdependent 

procedures aim to calculate a summary effect that indicates the relation between the 

determinant under study and the outcome. The basis of a systematic review is a 

comprehensive literature review that aims to identify all similar and relevant studies that 

satisfy a pre-defined set of inclusion and exclusion criteria. The basic steps in a systematic 

review include: (a) a clear statement of the scientific hypothesis to be tested, (b) a clearly 

defined statement of inclusion and exclusion criteria for admission of studies and (c) a 

methodology for locating studies that would be included in the meta-analysis. The end result 

of a systematic review then, is a list of studies, each one of which provides a weighted value 

for the calculation of the summary result. Meta-analysis is the mathematical process of 

combining the separate studies that have chosen during the systematic review to produce 

one total study and calculate a summary effect. So, for example, there are three separate 

studies, with 30, 50 and 100 participants and their combination would generate a total study 

with 180 participants. The assumption of the meta-analysis is that this total study will 

provide a more reliable and precise overall result, than do any of the smaller individual 

studies. The basic steps in a meta-analysis include: (a) estimation of publication bias, (b) 

estimation of heterogeneity among studies and (c) mathematical process to combine the 

results of the separate studies. Estimation of publication bias is achieved with the funnel 

plot, the rank correlation coefficient (Kendall’s or Spearman’s) or the sensitivity analysis. 

L’Abbé plot and DerSimonian-Laird’s Q test are used to estimate the heterogeneity among 

studies. The combined result of the meta-analysis and the results of the individual studies 

are graphically displayed with the forest plot. Systematic review and meta-analysis are the 

best choice for the researchers to make a rational decision about public health issues.   
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1. Ειςαγωγή 

Θ ανάγκθ για ζγκυρεσ και ζγκαιρεσ αποφάςεισ τόςο ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ1* όςο 

και ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι, κακϊσ και θ ολοζνα αυξανόμενθ πλθροφορία 

ςχετικά με τισ διάφορεσ επιςτθμονικζσ υποκζςεισ κακιςτοφν απαραίτθτθ τθ ςφνκεςθ των 

αποτελεςμάτων που προζρχονται από τθν πλθκϊρα των μελετϊν που διεξάγονται1-4. Για 

τον ςκοπό αυτό, θ πλζον αποδεκτι επιςτθμονικι μζκοδοσ είναι θ ςυςτηματική 

αναςκόπηςη (systematic review) ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι τθσ μετα-ανάλυςησ 

(meta-analysis).  

Θ χριςθ τθσ αφηγηματικήσ αναςκόπηςησ (narrative review) ζχει δεχκεί ζντονθ κριτικι 

και ζχει απορριφκεί από τθν πλειονότθτα των ερευνθτϊν, κακϊσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 

οδιγθςε ςτθν εξαγωγι λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων με 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ2,4,5. Τα ςθμαντικότερα μειονεκτιματα των αφθγθματικϊν 

αναςκοπιςεων6 είναι (α) ο υποκειμενικόσ τρόποσ με τον οποίο ο ερευνθτισ επιλζγει τισ 

μελζτεσ που πρόκειται να ςυμπεριλάβει ςτθν αναςκόπθςι του, (β) θ ανομοιογζνεια ςτθν 

ποιότθτα και τον τρόπο λιψθσ των πρωτογενϊν δεδομζνων, (γ) θ μθ φπαρξθ ςε όλεσ τισ 

μελζτεσ των απαιτοφμενων δεδομζνων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ αναςκόπθςθσ και (δ) θ 

εςφαλμζνθ ερμθνεία τθσ ζκβαςθσ. Ζτςι, θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ αποτελεί τθ μοναδικι 

αξιόπιςτθ επιλογι επίλυςθσ των προβλθμάτων αυτϊν. Οι ςυςτθματικζσ αναςκοπιςεισ 

βεβαίωσ δεν εξουδετερϊνουν πάντοτε τα μειονεκτιματα των αφθγθματικϊν 

αναςκοπιςεων, αλλά οπωςδιποτε μειϊνουν τθν πικανότθτα ςφάλματοσ και περιγράφουν 

με ςαφινεια τουσ περιοριςμοφσ και τα ςφάλματα που τυχόν υπάρχουν7,8. Μια ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ, π.χ., που περιλαμβάνει μελζτεσ με μειωμζνθ ςτατιςτικι ιςχφ, εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ μελετϊν με αυξθμζνθ ςτατιςτικι ιςχφ, κα χαρακτθρίηεται και εκείνθ από 

μειωμζνθ ςτατιςτικι ιςχφ. 

Σθμειϊνεται πωσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-

ανάλυςθ χρθςιμοποιοφνται λανκαςμζνα ωσ ταυτόςθμεσ ζννοιεσ. Θ ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ αποτελεί μια αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ 

επιςτθμονικι υπόκεςθ (π.χ., ςχζςθ μεταξφ καπνιςματικισ ςυνικειασ και καρκίνου του 

πνεφμονα) και αποβλζπει ςτθν αναγνϊριςθ, τθν εκτίμθςθ και τθν επιλογι των καλφτερα 

μεκοδολογικά ςχεδιαςμζνων μελετϊν. Οι ςυςτθματικζσ αναςκοπιςεισ κεωρθτικϊσ 

προςφζρουν τθν πιο αξιόπιςτθ πλθροφορία ςχετικά με μια επιςτθμονικι υπόκεςθ και για 

τον λόγο αυτόν είναι απαραίτθτο οι επιςτιμονεσ υγείασ να γνωρίηουν τον τρόπο 

διεξαγωγισ τουσ, κακϊσ και τον τρόπο ερμθνείασ των αποτελεςμάτων τουσ. Θ μετα-

ανάλυςθ αποτελεί μια μακθματικι διαδικαςία που ςυνδυάηει ςτατιςτικά τα αποτελζςματα 

των μελετϊν που επιλζχκθκαν ζπειτα από τθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ. Είναι προφανζσ 

πωσ θ εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων με τθν εφαρμογι τθσ μετα-ανάλυςθσ 

προχποκζτει μια καλά ςχεδιαςμζνθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ζτςι ϊςτε 

να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ οι πλζον κατάλλθλεσ μελζτεσ. Ζτςι, τα 

ςυμπεράςματα τθσ μετα-ανάλυςθσ είναι αςφαλι μόνον εφόςον ζχει προθγθκεί ενδελεχισ 

ςυςτθματικι αναςκόπθςθ όλων των μελετϊν που ενδεχομζνωσ κα μποροφςαν να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ. Επιπλζον, θ διεξαγωγι μόνο τθσ ςυςτθματικισ 

αναςκόπθςθσ χωρίσ τθν εφαρμογι τθσ μετα-ανάλυςθσ για τον υπολογιςμό ενόσ 

                                                 
1*

 Γεκόζηα πγεία θαιείηαη ε θξνληίδα πγείαο πνπ παξέρεηαη από ην θξάηνο. 
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ςυνδυαςτικοφ αποτελζςματοσ με βάςθ τα ξεχωριςτά αποτελζςματα των επιμζρουσ 

μελετϊν αποτελεί μια μθ ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία, κακϊσ δεν εξάγεται ζνα 

ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα.  

Στθν παροφςα εργαςία, προτείνεται θ ξεκάκαρθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ και τθ μετα-ανάλυςθ με τθν πρϊτθ να αποτελεί τθ κεωρθτικι διαδικαςία 

κακοριςμοφ με οριςμζνα κριτιρια των καλφτερα μεκοδολογικά ςχεδιαςμζνων μελετϊν 

ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ και τθ δεφτερθ να αποτελεί τθ 

μακθματικι διαδικαςία υπολογιςμοφ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με βάςθ τα 

αποτελζςματα των μελετϊν, οι οποίεσ επιλζχκθκαν ζπειτα από τθ ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ. Ζτςι, θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-ανάλυςθ 

αποτελοφν το πρϊτο και το δεφτερο βιμα αντιςτοίχωσ μιασ διαδικαςίασ ςυνδυαςμοφ των 

αποτελεςμάτων ενόσ αρικμοφ μελετϊν αναφορικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι 

υπόκεςθ, με ςκοπό τον υπολογιςμό με μεγαλφτερθ ακρίβεια και εγκυρότθτα (ςε ςχζςθ με 

κάκε επιμζρουσ μελζτθ ξεχωριςτά) ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ, το οποίο εκτιμά 

ουςιαςτικά τθ ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι2* και ζκβαςθσ3*. Ουςιαςτικά, θ ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ και θ μετα-ανάλυςθ αποτελοφν δυο αλλθλζνδετεσ διαδικαςίεσ και μόνον ο 

ςυνδυαςμόσ τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε αςφαλι ςυμπεράςματα. 

                                                 
2*

 Παράγονηας κινδύνοσ (risk factor) ή έκθεζη (exposure) ή προζδιοριζηής (determinant), όπσο ηειηθά 

επηθξάηεζε λα ιέγεηαη ζήκεξα, είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό (ζπγγελέο, πεξηβαιινληηθό ή ζπκπεξηθνξάο) 

ησλ αηόκσλ από ην νπνίν εμαξηάηαη (ζρεηίδεηαη ή ζπλαξηάηαη) ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο 

κειεηώκελεο έθβαζεο (ε νπνία ζηελ αηηηνγλσζηηθή επηδεκηνινγία είλαη ε εκθάληζε ηεο πάζεζεο)
9-11

. 

Ο πξνζδηνξηζηήο ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο κηαο έθβαζεο πεξηιακβάλεη δύν θαηεγνξίεο, ηελ 

ενδεικηική καηηγορία (index category) θαη ηελ καηηγορία αναθοράς (reference category).
 
Ζ επηινγή ηεο 

θαηεγνξίαο αλαθνξάο ηνπ πξνζδηνξηζηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο κειέηεο. Δίλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε θαηεγνξία αλαθνξάο δελ είλαη ζπκθπέο ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ πξνζδηνξηζηή, αιιά απνηέιεζκα επηινγήο ηνπ εξεπλεηή, άξα ζπλέπεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο 

κειέηεο. Από ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο αλαθνξάο εμαξηάηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

κειέηεο. Πξνζδηνξηζηήο, π.ρ., ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο λεθξηθήο πάζεζεο δελ είλαη ε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε, αιιά ε αξηεξηαθή πίεζε. Ζ αξηεξηαθή ππέξηαζε είλαη κηα θαηεγνξία θαη ζπλήζσο ε 

ελδεηθηηθή θαηεγνξία ηνπ πξνζδηνξηζηή, ζηελ νπνία κειεηάηαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο λεθξηθήο 

πάζεζεο ζε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηεο ζηελ θαηεγνξία αλαθνξάο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ θαηεγνξία ησλ αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ αξηεξηαθή ππέξηαζε. 

3*
 Ο όξνο έθβαζε ρξεζηκνπνηείηαη (α) ζηελ αηηηνγλσζηηθή επηδεκηνινγία γηα λα δειώζεη ηελ εκθάληζε 

ελόο αλεπηζύκεηνπ ζπκβάληνο (πάζεζεο ή ζαλάηνπ), ελώ (β) ζηελ πξνγλσζηηθή επηδεκηνινγία γηα λα 

δειώζεη ηελ ίαζε, ηνλ ζάλαην ή ηελ εκθάληζε θαηαινίπσλ έπεηηα από ηελ ύπαξμε κηαο πάζεζεο. 



 21 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ μετα-ανάλυςθ αναφζρεται καταχρθςτικϊσ ωσ θ 

διαδικαςία που περιλαμβάνει τόςο τα βιματα μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ όςο και 

τον ςτατιςτικό ςυνδυαςμό των αποτελεςμάτων των επιμζρουσ μελετϊν, ενϊ ςε οριςμζνεσ 

άλλεσ περιπτϊςεισ αναφζρεται μόνο θ εφαρμογι τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ 

υπονοϊντασ όμωσ και τθν εφαρμογι τθσ μετα-ανάλυςθσ. Είναι προτιμότερο πάντωσ να 

γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ, ωσ τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και 

επιλογισ με οριςμζνα κριτιρια των κατάλλθλων μελετϊν, και ςτθ μετα-ανάλυςθ ωσ τθ 

ςτατιςτικι διαδικαςία υπολογιςμοφ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με βάςθ τα 

αποτελζςματα των επιμζρουσ μελετϊν. Στθν πράξθ, θ μετα-ανάλυςθ είναι μια μακθματικι 

διαδικαςία που χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ, ενϊ θ 

εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων μζςω τθσ μετα-ανάλυςθσ είναι αδφνατθ χωρίσ 

προθγουμζνωσ να ζχει πραγματοποιθκεί θ κατάλλθλθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ.  

Θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-ανάλυςθ είναι απαραίτθτεσ πριν τθ διεξαγωγι 

μιασ νζασ μελζτθσ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατό να διαπιςτωκεί εάν τα αποτελζςματα τθσ 

μελζτθσ αυτισ προςκζτουν πλθροφορία ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι 

υπόκεςθ4,12-14. Θ μετα-ανάλυςθ είναι περιςςότερο χριςιμθ όταν τα αποτελζςματα των 

διαφόρων μελετϊν είναι αντιφατικά μεταξφ τουσ και όταν ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων 

ςτισ μελζτεσ είναι μικρόσ, κακϊσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ςυνδυαςμόσ των μελετϊν 

αυξάνει τθ ςτατιςτικι ιςχφ15-17. Θ μετα-ανάλυςθ αποτελεί ουςιαςτικά μια ςτατιςτικι 

ανάλυςθ ςτθν οποία ωσ «δεδομζνα» χρθςιμοποιοφνται τα αποτελζςματα των επιμζρουσ 

μελετϊν και όχι τα πρωτογενι δεδομζνα των μελετϊν αυτϊν. Στθν περίπτωςθ πάντωσ που 

είναι διακζςιμα και τα πρωτογενι δεδομζνα των μελετϊν ςυνίςταται θ εφαρμογι τθσ 

μεκόδου τθσ ςυνζνωςησ (pooling) για τον υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ 

αποτελζςματοσ18,19. Θ ςυνζνωςθ είναι δυνατι ςε ελάχιςτεσ μόνο περιπτϊςεισ εξαιτίασ τθσ 

αδυναμίασ ςυγκζντρωςθσ των πρωτογενϊν δεδομζνων, αλλά παρουςιάηει αρκετά 

πλεονεκτιματα με ςθμαντικότερο τθ δυνατότθτα εξουδετζρωςθσ των ςυγχυτϊν20. 

Θ μετα-ανάλυςθ4* ςτισ επιςτιμεσ υγείασ αρχικά εφαρμόςτθκε για τθν εκτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ κεραπευτικϊν παρεμβάςεων ςε κλινικζσ δοκιμζσ4,21-24. Θ μετα-

ανάλυςθ, π.χ., 33 κλινικϊν δοκιμϊν που εκτιμοφςαν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ ςτρεπτοκινάςθσ ςε ςχζςθ με τθ χοριγθςθ ανενεργισ ουςίασ 

(placebo5*) ςε πάςχοντεσ με ζμφραγμα του μυοκαρδίου κατζδειξε τθν υπεροχι τθσ 

                                                 
4*

 Ζ κεηα-αλάιπζε σο ε καζεκαηηθή δηαδηθαζία ζπλδπαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ δηαθόξσλ κειεηώλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο ζπγθεληξσηηθνύ απνηειέζκαηνο εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1904 από 

ηνλ Karl Pearson ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηεο κεησκέλεο ζηαηηζηηθήο 

ηζρύο πνπ παξνπζίαδαλ κειέηεο κε κηθξό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ. Σηηο επηζηήκεο πγείαο, ε πξώηε 

κεηα-αλάιπζε δεκνζηεύηεθε ην 1955. Ο όξνο κεηα-αλάιπζε (meta-analysis) εηζήρζε ην 1976 από ηνλ 

Gene Glass ην ελδηαθέξνλ ηνπ νπνίνπ εζηηάδνληαλ ζηελ έξεπλα ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο
28

. 

5*
 Πιαζέκπν (placebo): (α) Φάξκαθν, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζε πάζρνληα κε ζθνπό πεξηζζόηεξν ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε θαη αλαθνύθηζε παξά ηε ζεξαπεία ηεο ίδηαο ηνπ ηεο πάζεζεο θαη (β) αδξαλήο 



 22 

ςτρεπτοκινάςθσ, ενϊ μόνο οι 6 από τισ 33 κλινικζσ δοκιμζσ είχαν καταλιξει ςε ςτατιςτικά 

ςθμαντικι υπεροχι τθσ ςτρεπτοκινάςθσ25. Σιμερα, θ δθμοςίευςθ κλινικϊν δοκιμϊν απαιτεί 

τθν εφαρμογι αυςτθρϊν κριτθρίων, διευκολφνοντασ ζτςι ςθμαντικά τθν εφαρμογι τθσ 

μετα-ανάλυςθσ26,27. 

Στθν περίπτωςθ τθσ αιτιογνωςτικισ επιδθμιολογίασ, εξάλλου, όπου δεν είναι δυνατι θ 

πραγματοποίθςθ τυχαιοποιθμζνων μελετϊν6*, παρά μόνο θ πραγματοποίθςθ μελετϊν 

«αςκενϊν-μαρτφρων» (και ςπανιότερα μελετϊν παρακολοφκθςθσ) εφαρμόηονται όλο και 

πιο ςυχνά μετα-αναλφςεισ για τθν αςφαλζςτερθ εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ προςδιοριςτι 

και ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ μιασ πάκθςθσ29. Σθμειϊνεται, πάντωσ, ότι το πλεονζκτθμα τθσ 

τυχαιοποίθςθσ που διακζτουν οι κλινικζσ δοκιμζσ ζναντι των μελετϊν «αςκενϊν-

μαρτφρων» και των μελετϊν παρακολοφκθςθσ αντανακλάται και ςτθν εφαρμογι τθσ μετα-

ανάλυςθσ ςτα διάφορα αυτά είδθ μελετϊν30-32. Μολονότι θ μετα-ανάλυςθ μελετϊν που 

αφοροφν τθν αιτιογνωςτικι επιδθμιολογία δεν είναι πάντοτε δυνατι33,34 (και ιδιαιτζρωσ 

ςτισ περιπτϊςεισ που ςκοπόσ είναι ο υπολογιςμόσ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ μζτρου ςχζςθσ7*), 

                                                                                                                                            
νπζία ζε ζύγθξηζε πξνο ηελ νπνία δνθηκάδεηαη ε ρξήζε κηαο άιιεο (π.ρ. θαξκάθνπ) ζε ειεγρόκελεο 

ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. 

6*
 Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δηαθξίλνληαη ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο ή, αιιηώο, ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρόκελεο δνθηκέο θαη ζηηο κε πεηξακαηηθέο κειέηεο
9-11

. Οη πεηξακαηηθέο κειέηεο δηαθξίλνληαη ζηηο 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή, αιιηώο, θιηληθέο δνθηκέο (ζηηο νπνίεο ηα 

κειεηώκελα άηνκα είλαη πάζρνληα) θαη ζηηο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δνθηκέο πεδίνπ (ζηηο νπνίεο ε παξέκβαζε θαζνξίδεηαη ζε πγηή κειεηώκελα άηνκα) 

θαη ηηο δνθηκέο παξέκβαζεο ζηελ θνηλόηεηα (ζηηο νπνίεο ε παξέκβαζε θαζνξίδεηαη ζε πγηείο νκάδεο 

αηόκσλ θαη όρη αηνκηθά). Όηαλ νη επηδεκηνινγηθέο πεηξακαηηθέο κειέηεο δελ είλαη εθηθηέο, ηόηε 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε πεηξακαηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηνλεί πεηξακαηηθέο 

κειέηεο, ηηο κειέηεο παξαθνινύζεζεο (ζηηο νπνίεο ηα κειεηώκελα άηνκα ηαμηλνκνύληαη ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ην αλ αλήθνπλ ζηελ ελδεηθηηθή θαηεγνξία ή θαηεγνξία αλαθνξάο ηνπ κειεηώκελνπ 

πξνζδηνξηζηή), ηηο κειέηεο «αζζελώλ-καξηύξσλ» (ζηηο νπνίεο ηα κειεηώκελα άηνκα δηαθξίλνληαη ζε 

αζζελείο ή, θαιύηεξα πάζρνληεο, θαη «κάξηπξεο» αλάινγα κε ην αλ πάζρνπλ ή όρη από ηε κειεηώκελε 

πάζεζε), ηηο νηθνινγηθέο κειέηεο, ηηο ζπγρξνληθέο κειέηεο θαη ηηο κειέηεο αλαινγηθήο ζλεζηκόηεηαο. 

7*
 Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηεο λνζεξόηεηαο γίλεηαη κε ηα κέηξα ζπρλόηεηαο, ελώ ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπλδένπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ (πξνζδηνξηζηέο) κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

παζήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα κέηξα ζρέζεο
9-11

. Τα θπξηόηεξα κέηξα ζρέζεο είλαη (α) ε δηαθνξά 

ησλ κέηξσλ ζπρλόηεηαο, (β) ν ιόγνο ησλ κέηξσλ ζπρλόηεηαο, (γ) ε ζρεηηθή πεξίζζεηα ησλ κέηξσλ 

ζπρλόηεηαο, (δ) ην απνδνηέν θιάζκα ζηνπο εθηεζεηκέλνπο, (ε) ην απνδνηέν θιάζκα ζην ζύλνιν ηνπ 
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ο αρικμόσ των αντίςτοιχων δθμοςιεφςεων ςυνεχϊσ αυξάνεται, κακϊσ πριν το 1992 είχαν 

δθμοςιευτεί 678 μετα-αναλφςεισ, μεταξφ 1992-1995 δθμοςιεφτθκαν 525 και το 1996 

δθμοςιεφτθκαν 400. 

 

2. υςτηματική αναςκόπηςη 

 

2.1. Διατφπωςη επιςτημονικήσ υπόθεςησ 

Το πρϊτο βιμα μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ αποτελεί θ διατφπωςθ μιασ ςαφοφσ 

επιςτθμονικισ υπόκεςθσ που αφορά τθ ςχζςθ μεταξφ του μελετϊμενου προςδιοριςτι και 

τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ μιασ ζκβαςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν φπαρξθ τυχόν 

ςυγχυτϊν ι ακόμθ και τροποποιθτϊν4,6,17. Στθν περίπτωςθ των κλινικϊν δοκιμϊν, θ 

τυχαιοποίθςθ περιορίηει ςθμαντικά τθν φπαρξθ των ςυγχυτϊν (τόςο των γνωςτϊν όςο και 

των άγνωςτων) κάτι όμωσ που δεν ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των μελετϊν που 

εφαρμόηονται ςτθν αιτιογνωςτικι επιδθμιολογία οπότε και απαιτείται πιο προςεχτικόσ 

ςχεδιαςμόσ.  

Το πλζον ςθμαντικό ςε μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ αποτελεί ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ 

του πρωτοκόλλου τθσ αναςκόπθςθσ και ζπειτα θ αυςτθρι εφαρμογι του. Είναι εξαιρετικισ 

ςθμαςίασ ο κακοριςμόσ με ακρίβεια του τρόπου μζτρθςθσ τόςο του μελετϊμενου 

προςδιοριςτι όςο και τθσ ζκβαςθσ6.  

 

2.2. Κριτήρια ζνταξησ και αποκλειςμοφ των μελετϊν 

Σε όλεσ τισ μελζτεσ, ο μελετϊμενοσ πλθκυςμόσ ι, αλλιϊσ, το «δείγμα» των 

παρατθριςεων κακορίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθ χρθςιμότθτα και τθν επιςτθμονικι 

εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων. Σε μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ, το «δείγμα» των 

παρατθριςεων αποτελείται από τισ μελζτεσ (δθμοςιευμζνεσ και μθ) ι, ορκότερα, τα 

αποτελζςματα των μελετϊν που τελικά περιλαμβάνονται ςτθ μετα-ανάλυςθ. Στο 

πρωτόκολλο μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ κακορίηονται με ςαφινεια και ζπειτα 

εφαρμόηονται επακριβϊσ τα κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ των διαφόρων μελετϊν, 

ζτςι ϊςτε να προκφψουν τελικά οι πλζον κατάλλθλεσ μελζτεσ τα αποτελζςματα των οποίων 

κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ4,6,17. Τα κριτιρια που εφαρμόςτθκαν πρζπει να 

είναι αντικειμενικά και επιςτθμονικά και όχι να αποβλζπουν ςτθ διευκόλυνςθ των 

ερευνθτϊν. Θ απόφαςθ, π.χ., να μθν ςυμπεριλθφκοφν ςτθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ 

μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν πριν από μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία πρζπει να 

ςτθρίηεται ςτθν πλθροφορία ότι τθ ςυγκεκριμζνθ αυτι θμερομθνία μεταβλικθκε θ ζωσ 

τότε κακιερωμζνθ κεραπευτικι παρζμβαςθ, με ςυνζπεια να μθν είναι εφικτι θ ςφγκριςθ 

των αποτελεςμάτων των παλαιότερων μελετϊν με εκείνα των πιο πρόςφατων. Ρροφανϊσ, 

θ απόφαςθ αποκλειςμοφ των μελετϊν που διεξιχκθςαν πριν από μια ςυγκεκριμζνθ 

θμερομθνία δεν πρζπει να ςτθρίηεται ςτο ότι οι μελζτεσ αυτζσ εξαιτίασ του ότι 

πραγματοποιικθκαν παλαιότερα δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ θλεκτρονικζσ βάςεισ 

αναηιτθςθσ μελετϊν ςτο διαδίκτυο.  

                                                                                                                                            
πιεζπζκνύ, (ζη) ν ιόγνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πηζαλνηήησλ (ιόγνο ησλ odds) θαη (δ) ν ζπληειεζηήο 

ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο.
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Ζνα ακόμθ εξαιρετικά ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν αναηιτθςθ των μελετϊν κατά τθ 

ςυςτθματικι αναςκόπθςθ αποτελοφν οι μελζτεσ που για διάφορουσ λόγουσ δεν ζχουν 

δθμοςιευτεί ςε περιοδικά. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν κυρίωσ οι μελζτεσ που δεν 

δθμοςιεφκθκαν εξαιτίασ του ότι κατζλθξαν ςε αρνθτικζσ ςχζςεισ (μθ δθμοςίευςθ, π.χ., 

μελετϊν που κατζλθξαν ςτο ότι θ εφαρμογι μιασ νζασ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του καρκίνου του πνεφμονα είχε ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερθ κνθτότθτα ςε 

ςχζςθ με τθν κακιερωμζνθ κεραπευτικι παρζμβαςθ), κακϊσ επίςθσ και μελζτεσ 

διδακτορικϊν διατριβϊν, μελζτεσ που παρουςιάηονται ςε ςυνζδρια και μελζτεσ κρατικϊν ι 

ιδιωτικϊν οργανιςμϊν που δεν δθμοςιεφονται για διάφορουσ λόγουσ (ςυνικωσ 

οικονομικοφσ ι λόγουσ διαςφάλιςθσ του απορριτου).  

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οι ερευνθτζσ αποκλείουν τισ μελζτεσ που δεν είναι 

δθμοςιευμζνεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα εξαιτίασ τθσ ανικανότθτασ μετάφραςισ τουσ γεγονόσ 

που ενδεχομζνωσ να ειςάγει ςθμαντικό ςφάλμα ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ μελετϊν που 

δθμοςιεφονται ςε ζγκυρα περιοδικά που δεν εκδίδονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα35-37.  

Σθμειϊνεται πωσ με τθν εφαρμογι αυςτθρότερων κριτθρίων αποκλειςμοφ των μελετϊν 

επιτυγχάνεται ευκολότερα θ ομοιογζνεια των μελετϊν που τελικά ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ 

μετα-ανάλυςθ. Με τθν εφαρμογι, εξάλλου, ευρφτερων κριτθρίων ζνταξθσ των μελετϊν 

αυξάνεται θ πλθροφορία, κακϊσ περιςςότερεσ μελζτεσ περιλαμβάνονται τελικά ςτθ μετα-

ανάλυςθ αρκεί όμωσ θ ετερογζνεια των μελετϊν να μθν είναι μεγάλθ. Σε κάκε περίπτωςθ 

πάντωσ τα κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ των μελετϊν αποτελοφν υποκειμενικι 

απόφαςθ των ερευνθτϊν με τθν προχπόκεςθ βεβαίωσ πωσ θ απόφαςθ αυτι είναι 

ορκολογικι και εξυπθρετεί τισ επιδιϊξεισ τθσ επιςτιμθσ και όχι προςωπικά ι οικονομικά 

ςυμφζροντα. Οριςμζνοι εξάλλου προτείνουν να εκτιμάται θ ποιότθτα των μελετϊν που 

τελικά περιλαμβάνονται ςτθ μετα-ανάλυςθ με ςκοπό να προςδίδεται μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα κατά τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ ςτισ μελζτεσ εκείνεσ 

που κεωροφνται καλφτερεσ. Επιπλζον, με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατό να εκτιμθκεί και ο 

βακμόσ ςτον οποίο το μζτρο ςχζςθσ που υπολογίηεται ςε μια μελζτθ επθρεάηεται από τθν 

ποιότθτα τθσ μελζτθσ38,39. Θ εφαρμογι, π.χ., του ςχιματοσ τθσ τυχαιοποίθςθσ ςε μια κλινικι 

δοκιμι που αποτελεί ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ποιότθτασ τθσ δοκιμισ ςχετίηεται 

άμεςα με το υπολογιηόμενο μζτρο ςχζςθσ40-42. Εντοφτοισ, θ εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των 

μελετϊν με τθν εφαρμογι μιασ ad hoc διαδικαςίασ μπορεί να οδθγιςει ςε μειωμζνθ 

εγκυρότθτα, ενϊ ςυχνζσ είναι και οι περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο 

υπολογιηόμενο μζτρο ςχζςθσ και τθν ποιότθτα των μελετϊν33,43,44. 

 

2.3. Καθοριςμόσ των μελετϊν 

Ο ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αναηιτθςθσ των μελετϊν είναι αρχικά θ αναγνϊριςθ όλων 

των ςχετικϊν μελετϊν (δθμοςιευμζνων και μθ) που κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ 

μετα-ανάλυςθ και ζπειτα ο κακοριςμόσ των μελετϊν που κα ςυμπεριλθφκοφν τελικά ςτθ 

μετα-ανάλυςθ. Είναι απαραίτθτο να κακορίηεται αναλυτικά και με ςαφινεια θ ςτρατθγικι 

αναηιτθςθσ των κατάλλθλων μελετϊν, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι τόςο θ επανάλθψθ τθσ 

μετα-ανάλυςθσ από άλλουσ ερευνθτζσ όςο και θ εκτίμθςθ τθσ εξωτερικισ εγκυρότθτασ 

(external validity). Διερευνϊντασ ςε βάκοσ τθ ςτρατθγικι αναηιτθςθσ των μελετϊν είναι 

δυνατό να ερμθνευτοφν τα διαφορετικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από διαφορετικζσ 

μετα-αναλφςεισ ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ45. Το 1996, ςε μια 

αναςκόπθςθ46 που περιλάμβανε 103 μετα-αναλφςεισ, βρζκθκε πωσ θ ςτρατθγικι 
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αναηιτθςθσ ςτισ περιςςότερεσ μετα-αναλφςεισ δεν περιγράφονταν επαρκϊσ, λιγότερεσ από 

τισ μιςζσ μετα-αναλφςεισ περιζγραφαν με λεπτομζρεια τα πρωτογενι δεδομζνα των 

μελετϊν και μόλισ το 22% των μετα-αναλφςεων εκτιμοφςε τθν ποιότθτα των πρωτογενϊν 

δεδομζνων. 

Θ βιβλιογραφικι αναηιτθςθ απαιτείται να είναι ςυςτθματικι και αναλυτικι με τον 

ερευνθτι να χρθςιμοποιεί διάφορεσ πθγζσ πλθροφορίασ, όπωσ μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο 

διαδίκτυο, γραπτζσ εργαςίεσ, παραπομπζσ μελετϊν που ζχουν δθμοςιευτεί, κακϊσ και 

μελζτεσ ακαδθμαϊκϊν, κρατικϊν ι ιδιωτικϊν οργανιςμϊν που για διάφορουσ λόγουσ δεν 

ζχουν δθμοςιευτεί47,48. Θ ολοκλθρωμζνθ αναηιτθςθ δεν κα πρζπει να περιλαμβάνει μόνο 

τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο, κακϊσ ςε οριςμζνεσ ςυςτθματικζσ αναςκοπιςεισ με 

τθν επιλογι αυτι αναγνωρίςτθκε μόλισ το 50% των μελετϊν που ςχετιηόταν με μια 

ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ49. Εκτιμάται ότι το 25-50% των κλινικϊν δοκιμϊν που 

διεξάγονται δεν δθμοςιεφονται, με αποτζλεςμα θ ζλλειψθ τθσ πλθροφορίασ που 

προζρχεται από τισ μελζτεσ που δεν δθμοςιεφονται να ειςάγει ςφάλμα ςτθ μετα-ανάλυςθ 

και να περιορίηει τθν ακρίβεια τθσ εκτίμθςθσ του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ50.  

Θ αναηιτθςθ και θ εφρεςθ όλων των μελετϊν που κα ζπρεπε να ςυμπεριλθφκοφν ςε 

μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονθ διαδικαςία 

ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των ςυναφϊν μελετϊν που δεν ζχουν 

δθμοςιευτεί είναι μεγάλοσ. Θ φπαρξθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο ζχει 

διευκολφνει ςθμαντικά τθ διαδικαςία αυτι χωρίσ όμωσ να αποτελεί πανάκεια. Οι 

ςθμαντικότερεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο που αφοροφν τισ επιςτιμεσ υγείασ 

είναι οι εξισ: 

(α) MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 

 Θ βιβλιογραφικι αυτι βάςθ αποτελεί το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ PubMed, τθσ 

βιβλιογραφικισ βάςθσ τθσ National Library of Medicine (NLM) των ΘΡΑ και καλφπτει τα 

επιςτθμονικά πεδία τθσ ιατρικισ, τθσ οδοντιατρικισ, τθσ νοςθλευτικισ, τθσ 

κτθνιατρικισ, των βαςικϊν επιςτθμϊν κ.ά. Ρεριζχει βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και 

περιλιψεισ άρκρων από περιςςότερα από 4800 περιοδικά που εκδίδονται ςτισ ΘΡΑ και 

ςε 70 ακόμθ χϊρεσ. Θ βάςθ περιζχει περιςςότερα από 18 εκατομμφρια βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ που χρονολογοφνται από το 1966 ζωσ ςιμερα. Μολονότι θ κάλυψθ του 

υλικοφ είναι διεκνισ, θ πλειοψθφία των αναφορϊν είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι 

διακζτουν περίλθψθ ςτα αγγλικά. 

(β) EMBASE (The Excerpta Medica Database) 

 Θ βάςθ αυτι περιλαμβάνει περιςςότερεσ από 12 εκατομμφρια βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ από το 1974 ζωσ ςιμερα, ενϊ περίπου 600.000 αναφορζσ και περιλιψεισ 

προςτίκενται ετθςίωσ. Θ EMBASE είναι ιδιαιτζρωσ χριςιμθ ςτθν περίπτωςθ μελετϊν 

που αφοροφν φαρμακευτικά ςκευάςματα, κακϊσ περιλαμβάνει ςχεδόν όλα τα 

περιοδικά που ειδικεφονται ςτο επιςτθμονικό αυτό πεδίο. 

(γ) CANCERLIT (Cancer Literature) 

 Θ βάςθ αυτι αποτελεί δθμιουργία του National Cancer Institute των ΘΡΑ και 

περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμφρια αναφορζσ από το 1963 ζωσ ςιμερα. Θ 

CANCERLIT περιλαμβάνει περιςςότερα από 3500 περιοδικά που ςχετίηονται κυρίωσ με 

τισ νεοπλαςματικζσ πακιςεισ. Σθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ βάςθσ αυτισ αποτελεί θ 

φπαρξθ αναφορϊν που αφοροφν βιβλία, πρακτικά ςυνεδρίων και ςεμιναρίων, εργαςίεσ 

κρατικϊν οργανιςμϊν και διδακτορικζσ διατριβζσ. 
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(δ) TOXLINE (Toxicology Literature Online) 

 Θ βάςθ αυτι ανικει ςτθ βιβλιογραφικι βάςθ τθσ National Library of Medicine των ΘΡΑ 

και περιλαμβάνει περιςςότερεσ από 3 εκατομμφρια βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 

περιοδικϊν που ςχετίηονται κατά κφριο λόγο με τθν τοξικολογία, τα φαρμακευτικά 

ςκευάςματα και διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ. 

(ε) DAI (Dissertation Abstracts International) 

 Αποτελεί μια εξαιρετικά ςθμαντικι βάςθ, κακϊσ περιλαμβάνει δεδομζνα που δφςκολα 

μποροφν να βρεκοφν και πιο ςυγκεκριμζνα τισ περιλιψεισ του 95-98% των 

διδακτορικϊν διατριβϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτισ ΘΡΑ και τον Καναδά από το 

1861 ζωσ ςιμερα. Από το 1976 γίνεται ςυςτθματικι προςπάκεια ζτςι ϊςτε ςτθ βάςθ 

αυτι να ςυμπεριλθφκοφν και διδακτορικζσ διατριβζσ που διεξάγονται εκτόσ των ΘΡΑ 

και του Καναδά χωρίσ όμωσ θ προςπάκεια αυτι να ζχει αποδϊςει ζωσ ςιμερα τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα. 

(ςτ) Εθνικό Κζντρο Τεκμηρίωςησ (National Documentation Centre) 

 Ρρόκειται για ελλθνικι βάςθ που είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.ekt.gr και θ οποία περιλαμβάνει περίπου το 80% των ελλθνικϊν διδακτορικϊν 

διατριβϊν που πραγματοποιικθκαν από το 1985 ζωσ ςιμερα, κακϊσ και το 5% των 

αντίςτοιχων διατριβϊν από το 1932 ζωσ το 1985. 

 Εξαιρετικά ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι τθσ Cochrane Collaboration8* (διακζςιμθ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.cochrane.org), που αποτελεί από το 1993 ζναν διεκνι μθ 

κερδοςκοπικό οργανιςμό, ςτθν πραγματοποίθςθ ςυςτθματικϊν αναςκοπιςεων και μετα-

αναλφςεων ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ των κλινικϊν δοκιμϊν51,52. Ρεριςςότεροι από 6000 

ερευνθτζσ παγκοςμίωσ ςυνεργάηονται ςιμερα αφιλοκερδϊσ με τθν Cochrane Collaboration 

ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ οποίασ υπάρχουν 2893 ςυςτθματικζσ αναςκοπιςεισ και 1646 

ερευνθτικά πρωτόκολλα που ςχετίηονται κυρίωσ με κλινικζσ δοκιμζσ και τθν 

αποτελεςματικότθτα κεραπευτικϊν παρεμβάςεων. 

 Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, κατά τθ διεξαγωγι μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ οι 

ερευνθτζσ επικοινωνοφν με πιο εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ υγείασ ςχετικά με μια 

ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ, ζτςι ϊςτε να αυξιςουν τθν πλθροφορία τουσ και να 

εξάγουν πιο αξιόπιςτα ςυμπεράςματα. Στθν περίπτωςθ εξάλλου κατά τθν οποία από μια 

μελζτθ προζκυψαν δυο ι περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ με παρόμοια ςυμπεράςματα κα 

πρζπει ςτθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ να περιλαμβάνεται μόνο θ πιο πρόςφατθ 

δθμοςίευςθ53. 

 Πταν θ αναηιτθςθ των μελετϊν γίνεται θλεκτρονικά μζςω του διαδικτφου, τότε κα 

πρζπει να αναφζρεται λεπτομερϊσ θ ςτρατθγικι, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ επανάλθψι 

τθσ από άλλουσ ερευνθτζσ μελλοντικά. Θ αναφορά τθσ ςτρατθγικισ αναηιτθςθσ κα πρζπει 

να περιλαμβάνει τισ λζξεισ κλειδιά που χρθςιμοποιικθκαν, το πεδίο αναηιτθςθσ (εάν, π.χ., 

οι λζξεισ κλειδιά βρίςκονται ςτον τίτλο, ςτθν περίλθψθ ι ςε ολόκλθρο το άρκρο) και το 

                                                 
8*

 Ζ Cochrane Collaboration δεκηνπξγήζεθε ζηελ Ομθόξδε ην 1993 θαη ην όλνκά ηεο νθείιεηαη ζηνλ 

Βξεηαλό επηδεκηνιόγν Archibald Leman Cochrane (1909-1988). 

http://www.ekt.gr/
http://www.cochrane.org/
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λογιςμικό (software) που ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιικθκε για τθν αναηιτθςθ, όπωσ, π.χ., το 

OVID9*. 

 Σθμειϊνεται πωσ οριςμζνοι ερευνθτζσ προτείνουν τθν ποιοτικι εκτίμθςθ των μελετϊν 

που ςυμπεριλαμβάνονται τελικά ςε μια μετα-ανάλυςθ, ζτςι ϊςτε κατά τον υπολογιςμό του 

ςυνδυαςτικοφ αποτελζςματοσ τθσ μετα-ανάλυςθσ να δίνεται μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ 

καλφτερα ςχεδιαςμζνεσ μελζτεσ43,44. Επιπλζον, με τθν κατθγοριοποίθςθ αυτι των μελετϊν 

είναι δυνατό να εκτιμθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο το μζγεκοσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

προςδιοριςτι και ζκβαςθσ εξαρτάται από τθν ποιότθτα τθσ εκάςτοτε μελζτθσ χωρίσ όμωσ 

αυτό να ιςχφει πάντοτε33,38,39. 

 

3. Μετα-ανάλυςη 

Το τελευταίο βιμα τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ αποτελεί ο κακοριςμόσ των 

μελετϊν που πρόκειται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ για τον υπολογιςμό με 

μακθματικό τρόπο ενόσ ςυνδυαςτικοφ αποτελζςματοσ. Ζπειτα, εφαρμόηεται θ μετα-

ανάλυςθ για τον ςυνδυαςμό με μακθματικό τρόπο των αποτελεςμάτων των μελετϊν που 

επιλζχκθκαν κατά τθ ςυςτθματικι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, ζτςι ϊςτε να εξαχκεί ζνα 

ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα. Εάν, π.χ., ςε μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ επιλζχκθκαν τρεισ 

μελζτεσ με 40, 60 και 100 ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε μια, τότε θ μετα-ανάλυςθ των τριϊν 

αυτϊν μελετϊν κα εκφράηει ουςιαςτικά το αποτζλεςμα μιασ μελζτθσ με 200 

ςυμμετζχοντεσ. Με τον τρόπο αυτό, θ μετα-ανάλυςθ10* οδθγεί ςτον υπολογιςμό ενόσ 

ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια και εγκυρότθτα απ’ ότι κάκε 

μελζτθ ξεχωριςτά. Θ μετα-ανάλυςθ παρζχει τθν καλφτερθ δυνατι ζνδειξθ (evidence) όταν 

περιλαμβάνει τυχαιοποιθμζνεσ ελεγχόμενεσ δοκιμζσ, ενϊ παρουςιάηει μειωμζνθ 

εγκυρότθτα ςτθν περίπτωςθ μελετϊν παρακολοφκθςθσ και μελετϊν «αςκενϊν-μαρτφρων».  

 

3.1. φάλμα δημοςίευςησ  

                                                 
9*

 Τν OVID είλαη ην ρξεζηκόηεξν ίζσο ινγηζκηθό αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο 

πεξηιακβάλνληαο πεξηζζόηεξα από 1700 πεξηνδηθά θαη βηβιία, θαζώο θαη 200 ειεθηξνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Τν OVID δεκηνπξγήζεθε ην 1984 ζηηο ΖΠΑ έρνληαο ζήκεξα πεξίπνπ 13 εθαηνκκύξηα 

ρξήζηεο. 

10*
 Σεκεηώλεηαη πσο ν όξνο κεηα-αλάιπζε κάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθώο θαη πσο 

πξνηηκόηεξνο ζα ήηαλ ν όξνο κεηα-ζύλζεζε, θαζώο νπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη ζύλζεζε θαη όρη 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο αξηζκνύ κειεηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο ζπγθεληξσηηθνύ 

απνηειέζκαηνο. Δπηπιένλ, ν όξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη εζθαικέλνο ελλνηνινγηθά, θαζώο νη 

παξαηεξήζεηο δελ είλαη δεδνκέλα θαη ε επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ζύλζεζε θαη όρη 

αλάιπζε. Σηελ νπζία, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην ζύλνιν ηεο καξηπξίαο ή έλδεημεο πνπ ε 

εκπεηξηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο. 
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Ρριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετα-ανάλυςθσ απαιτείται θ εκτίμθςθ του ςφάλματοσ 

δθμοςίευςθσ (publication bias), το οποίο μπορεί να οφείλεται ςτο ότι4,50,54-56: 

(α) Τα περιςςότερα περιοδικά δθμοςιεφουν ςυχνότερα μελζτεσ που καταλιγουν ςε κετικά 

ευριματα ζναντι μελετϊν που καταλιγουν ςε αρνθτικά ευριματα, δθμοςιεφουν 

δθλαδι ςυχνότερα μελζτεσ που καταλιγουν ςτο ότι θ ενδεικτικι κατθγορία του 

μελετϊμενου προςδιοριςτι αυξάνει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ μελετϊμενθσ 

ζκβαςθσ (π.χ., μελζτεσ που καταλιγουν ςτο ότι οι καπνιςτζσ εμφανίηουν ςυχνότερα 

καρκίνο του πνεφμονα). 

(β) Οι ερευνθτζσ αποςτζλλουν ςυχνότερα προσ κρίςθ ςτα περιοδικά μελζτεσ που 

καταλιγουν ςε κετικά ευριματα ζναντι μελετϊν που καταλιγουν ςε αρνθτικά 

ευριματα. 

(γ) Οι μελζτεσ που καταλιγουν ςε κετικά ευριματα δθμοςιεφονται ςυχνότερα ςε περιοδικά 

που εκδίδονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με αποτζλεςμα να ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα 

να εντοπιςτοφν από τουσ ερευνθτζσ που διεξάγουν μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ. 

(δ) Οι μελζτεσ που καταλιγουν ςε κετικά ευριματα ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να 

εντοπιςτοφν κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ. 

(ε) Οι μελζτεσ που καταλιγουν ςε κετικά ευριματα ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να 

δθμοςιευτοφν ςε περιςςότερα από ζνα περιοδικά, με αποτζλεςμα να ζχουν και 

μεγαλφτερθ πικανότθτα να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ.  

(ςτ) Οριςμζνεσ μελζτεσ δεν αποςτζλλονται ποτζ για δθμοςίευςθ και ιδιαιτζρωσ εκείνεσ που 

δεν καταλιγουν ςε κετικά ευριματα, εκείνεσ που χρθματοδοτοφνται από 

φαρμακευτικζσ εταιρείεσ και δεν καταλιγουν ςτα επικυμθτά αποτελζςματα και εκείνεσ 

που αφοροφν μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ εργαςίεσ. 

Θ φπαρξθ ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ αποτελεί ςυςτθματικό ςφάλμα που μειϊνει 

ςθμαντικά τθν εγκυρότθτα μιασ μετα-ανάλυςθσ και για τον λόγο αυτόν απαιτείται ο 

εντοπιςμόσ του. Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ εκτίμθςθσ του ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ είναι 

ο ςχεδιαςμόσ ενόσ διαγράμματοσ που είναι γνωςτό ωσ διάγραμμα «χωνί»57 (funnel plot), 

(εικόνα 1). Στο διάγραμμα αυτό, ςτον κάκετο άξονα αντιςτοιχεί ο αρικμόσ των 

ςυμμετεχόντων ςτισ διάφορεσ μελζτεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ μετα-ανάλυςθ, ενϊ 

ςτον οριηόντιο άξονα αντιςτοιχεί το μζτρο ςχζςθσ που υπολογίηεται ςτισ μελζτεσ (διαφορά 

ι λόγοσ μζτρων ςυχνότθτασ, λόγοσ ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων κ.ά.). Πταν δεν υπάρχει 

ςφάλμα δθμοςίευςθσ, τότε τα ςθμεία ςε ζνα διάγραμμα «χωνί» που αντιςτοιχοφν ςτισ 

διάφορεσ μελζτεσ δθμιουργοφν τθν οπτικι απεικόνιςθ ενόσ ςυμμετρικοφ ανεςτραμμζνου 

κϊνου ι χωνιοφ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 1. Στθν περίπτωςθ αυτι, τθσ απουςίασ 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ, οι μελζτεσ με μεγαλφτερο αρικμό ςυμμετεχόντων βρίςκονται 

ςτθν κορυφι του ανεςτραμμζνου χωνιοφ και χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ ακρίβεια, 

με τισ τιμζσ του εκτιμϊμενου μζτρου ςχζςθσ να μθν παρουςιάηουν μεγάλθ διαςπορά, ενϊ 

οι μελζτεσ με μικρότερο αρικμό ςυμμετεχόντων βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του 

ανεςτραμμζνου χωνιοφ και χαρακτθρίηονται από μικρότερθ ακρίβεια, με τισ τιμζσ του 

μζτρου ςχζςθσ να παρουςιάηουν μεγαλφτερθ διαςπορά.  

Θ φπαρξθ αςυμμετρίασ εξάλλου ςτο διάγραμμα «χωνί» υποδθλϊνει τθν φπαρξθ 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ31. Θ περίπτωςθ αυτι αφορά ςυνικωσ το κάτω μζροσ του χωνιοφ, 

όπου μελζτεσ με μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων δεν παρουςιάηουν μεγάλθ διαςπορά ςτο 

εκτιμϊμενο μζτρο ςχζςθσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι δθμοςιεφονται ςυχνότερα μελζτεσ με 

μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων που καταλιγουν ςε κετικά ευριματα ςε ςχζςθ με εκείνεσ 
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που καταλιγουν ςε αρνθτικά ευριματα. Στθν εικόνα 2 φαίνεται ζνα παράδειγμα φπαρξθσ 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο διάγραμμα «χωνί» τθσ εικόνασ 2 υπάρχει 

αςυμμετρία, κακϊσ οι μελζτεσ με μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων κατζλθξαν όλεσ ςε κετικι 

ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ, όπωσ υποδθλϊνεται από τθν εκτίμθςθ του 

μζτρου ςχζςθσ που ιταν ο λόγοσ μζτρων ςυχνότθτασ. Ζτςι, δεν υπάρχουν μελζτεσ με μικρό 

αρικμό ςυμμετεχόντων ςτισ οποίεσ θ ενδεικτικι κατθγορία του προςδιοριςτι να ςχετίηεται 

με μικρότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ μελετϊμενθσ ζκβαςθσ ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία 

αναφοράσ.  

Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ περιλαμβάνει ενδελεχι 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, είναι απαραίτθτο να καταςκευαςτεί το διάγραμμα «χωνί», 

ζτςι ϊςτε να εντοπιςτεί θ τυχόν φπαρξθ ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ58. Θ εκτίμθςθ του 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ μπορεί να γίνει και πιο αξιόπιςτα μάλιςτα ςε ςχζςθ με το 

διάγραμμα «χωνί» και με οριςμζνουσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ, με ςυνθκζςτερουσ τον 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ διατάξεων του Kendall (Kendall’s tau rank correlation coefficient)59, 

ο οποίοσ εφαρμόηεται χωρίσ περιοριςμοφσ αλλά εμφανίηει περιοριςμζνθ ςτατιςτικι ιςχφ, 

και τον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ διατάξεων του Spearman (Spearman’s rank correlation 

coefficient)60, ο οποίοσ επίςθσ εφαρμόηεται χωρίσ περιοριςμοφσ και επιπλζον είναι 

απλοφςτεροσ ςτον υπολογιςμό. Τζλοσ, θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ (sensitivity analysis) 

αποτελεί τθν καλφτερθ ίςωσ ςτατιςτικι μζκοδο για τθν εκτίμθςθ του ςφάλματοσ 

δθμοςίευςθσ. 

 

3.2. Ετερογζνεια των μελετϊν 

Θ μετα-ανάλυςθ χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ 

αποτελζςματοσ με βάςθ τα αποτελζςματα ενόσ αρικμοφ παρόμοιων μελετϊν που 

προζκυψαν ζπειτα από τθ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ. Θ ακρίβεια και θ εγκυρότθτα μιασ 

μετα-ανάλυςθσ εξαρτϊνται ςθμαντικά από τον βακμό ςτον οποίο οι επιμζρουσ μελζτεσ 

είναι αρκετά ομοιογενείσ μεταξφ τουσ, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να μποροφν να 

ςυνδυαςτοφν για τον υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ. Ζτςι, πρζπει να 

υπάρχει ομοιογζνεια ςτον μεκοδολογικό ςχεδιαςμό, ςτουσ μελετϊμενουσ πλθκυςμοφσ, 

ςτον τρόπο μζτρθςθσ του προςδιοριςτι και τθσ ζκβαςθσ, ςτισ μεκόδουσ εξουδετζρωςθσ 

των ςυγχυτϊν κ.ο.κ. Σε κάκε περίπτωςθ βεβαίωσ τα αποτελζςματα των επιμζρουσ μελετϊν 

είναι λογικό να παρουςιάηουν μια οριςμζνθ μεταβλθτότθτα που οφείλεται ςτθν τφχθ. Πταν 

όμωσ τα αποτελζςματα των επιμζρουσ μελετϊν που πρόκειται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ 

μετα-ανάλυςθ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ετερογζνεια από εκείνθ που αναμζνεται εκ 

τφχθσ, τότε ο υπολογιςμόσ ενόσ μόνο ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ μπορεί να οδθγιςει 

ςε εςφαλμζνα ςυμπεράςματα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςυνίςταται θ εφαρμογι τθσ 

διαςτρωματικισ ανάλυςθσ ι τθσ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ με τθ χριςθ των διαφόρων 

χαρακτθριςτικϊν του μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ των μελετϊν ωσ προβλεπτικϊν 

παραγόντων για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ςτον οποίο τα χαρακτθριςτικά αυτά επθρεάηουν 

τθ ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ61. Οι μελζτεσ των οποίων τα αποτελζςματα 

διαφζρουν ςθμαντικά από τα αποτελζςματα τθσ πλειονότθτασ των μελετϊν δεν πρζπει να 

απορρίπτονται απλά και μόνο εξαιτίασ τθσ αςυμφωνίασ αυτισ, αλλά πρζπει να εξετάηονται 

διεξοδικά τα διάφορα χαρακτθριςτικά του μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ ι τθσ ανάλυςθσ των 

δεδομζνων που μπορεί να οδιγθςαν ςτθν αςυμφωνία αυτι62. 



 30 

Θ εκτίμθςθ τθσ ομοιογζνειασ των αποτελεςμάτων των μελετϊν που πρόκειται να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε με το διάγραμμα 

L’Abbé (L’Abbé plot) είτε με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων ςτατιςτικϊν ελζγχων. Στο 

διάγραμμα L’Abbé, ςτον κάκετο άξονα αντιςτοιχεί το μζτρο ςυχνότθτασ για εκείνουσ που 

ανικουν ςτθν ενδεικτικι κατθγορία του μελετϊμενου προςδιοριςτι, ενϊ ςτον οριηόντιο 

άξονα αντιςτοιχεί το μζτρο ςυχνότθτασ για εκείνουσ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

αναφοράσ του προςδιοριςτι. Διεξάγεται μια μετα-ανάλυςθ, π.χ., για τθν εκτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ μιασ νζασ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

καρκίνου του μαςτοφ. Το μζτρο ςυχνότθτασ που υπολογίηεται είναι το ποςοςτό πενταετοφσ 

επιβίωςθσ. Στθν εικόνα 3 φαίνεται το διάγραμμα L’Abbé τθσ μετα-ανάλυςθσ αυτισ. Θ 

διαγϊνιοσ γραμμι που φζρεται από τθν αρχι των αξόνων ςε γωνία 450 αποτελεί το όριο 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ νζασ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ με τισ τιμζσ που βρίςκονται 

πάνω από τθ διαγϊνιο αυτι να εκφράηουν τθν υπεροχι τθσ νζασ κεραπευτικισ 

παρζμβαςθσ ζναντι τθσ κακιερωμζνθσ και τισ τιμζσ που βρίςκονται κάτω από τθ διαγϊνιο 

να εκφράηουν τθν υπεροχι τθσ κακιερωμζνθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ. Πςο πιο 

ςυμπαγζσ είναι το διάγραμμα L’Abbé, όςο πιο μεγάλθ ςυγκζντρωςθ δθλαδι παρουςιάηουν 

οι διάφορεσ τιμζσ, τόςο πιο ομοιογενείσ είναι οι μελζτεσ από τισ οποίεσ προζκυψαν τα 

δεδομζνα του διαγράμματοσ. Στθν εικόνα 3, οι τιμζσ του διαγράμματοσ παρουςιάηουν 

μεγάλθ ςυγκζντρωςθ που υποδθλϊνει ομοιογζνεια των μελετϊν, ενϊ το αντίςτροφο 

ςυμβαίνει ςτθν εικόνα 4.  

Θ ερμθνεία του διαγράμματοσ L’Abbé εναπόκειται ςτθν υποκειμενικι κρίςθ των 

ερευνθτϊν και απαιτεί ιδιαίτερθ εμπειρία για τθν αποφυγι λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων. 

Για τον λόγο αυτό, το διάγραμμα L’Abbé χρθςιμοποιείται επικουρικά για τθν εκτίμθςθ των 

ομοιογζνειασ των μελετϊν και τα ςυμπεράςματα ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι των 

κατάλλθλων ςτατιςτικϊν ελζγχων. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςυνικωσ προτιμάται θ χριςθ του 

ςτατιςτικοφ ελζγχου Q των DerSimonian και Laird4,63,64, που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ 

εγκυρότθτα και ςτατιςτικι ιςχφ και επιπλζον υπολογίηεται απλοφςτερα. Θ μθδενικι 

υπόκεςθ που ελζγχεται είναι πωσ οι μελζτεσ είναι ομοιογενείσ μεταξφ τουσ, οπότε εάν το 

παρατθροφμενο επίπεδο τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ (τιμι p) είναι μεγαλφτερο από το 

προκακοριςμζνο επίπεδο τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ (τιμι α), τότε δεν απορρίπτεται θ 

μθδενικι υπόκεςθ και επομζνωσ υπάρχει ομοιογζνεια μεταξφ των μελετϊν. Αντικζτωσ, εάν 

θ τιμι p που προκφπτει από τθν εφαρμογι του ςτατιςτικοφ ελζγχου είναι μικρότερθ από 

τθν τιμι α, τότε απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ και υπάρχει ετερογζνεια μεταξφ των 

μελετϊν. Θ εκτίμθςθ τθσ φπαρξθσ ετερογζνειασ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 

κακορίηει τθ μακθματικι μζκοδο που πρόκειται να εφαρμοςτεί για τον υπολογιςμό του 

ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ. 

 

3.3. Μαθηματική διαδικαςία  

Θ εκτίμθςθ του ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ και τθσ ομοιογζνειασ μεταξφ των μελετϊν 

αποτελοφν απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ κατάλλθλθσ μακθματικισ 

μεκόδου με ςκοπό τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ τθσ μετα-

ανάλυςθσ. Εάν διαπιςτωκεί ομοιογζνεια μεταξφ των μελετϊν, τότε εφαρμόηεται το μοντζλο 

των ςταθερών αποτελεςμάτων (fixed-effects model)4,65, ενϊ εάν διαπιςτωκεί ετερογζνεια 

μεταξφ των μελετϊν, τότε εφαρμόηεται το μοντζλο των τυχαίων αποτελεςμάτων (random-



 31 

effects model)4,66-68. Στθν περίπτωςθ τθσ φπαρξθσ ομοιογζνειασ θ επιλογι του μοντζλου δεν 

επθρεάηει τα αποτελζςματα.  

 Πταν εφαρμόηεται το μοντζλο των ςτακερϊν αποτελεςμάτων ιςχφει θ υπόκεςθ πωσ το 

αποτζλεςμα του προςδιοριςτι είναι ςτακερό ςτισ διάφορεσ μελζτεσ και πωσ θ 

μεταβλθτότθτα του αποτελζςματοσ οφείλεται ςτθν τυχαία μεταβλθτότθτα που παρουςιάηει 

θ κάκε μελζτθ εξαιτίασ του ότι λαμβάνεται ζνα «δείγμα» από τον πλθκυςμό-πθγι. 

Επιπλζον, όταν εφαρμόηεται το μοντζλο των ςτακερϊν αποτελεςμάτων, τότε τα 

ςυμπεράςματα τθσ μετα-ανάλυςθσ είναι ζγκυρα μόνο για τισ μελζτεσ που 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ανάλυςθ αυτι και δεν μποροφν να γενικευτοφν για όλεσ τισ 

παρόμοιεσ μελζτεσ.  

Στθν περίπτωςθ του μοντζλου των τυχαίων αποτελεςμάτων, θ μεταβλθτότθτα του 

αποτελζςματοσ του προςδιοριςτι οφείλεται τόςο ςτθ μεταβλθτότθτα που παρουςιάηει θ 

κάκε μελζτθ εξαιτίασ του ότι χρθςιμοποιοφνται «δείγματα» και όχι πλθκυςμοί-πθγι όςο 

και ςτθ μεταβλθτότθτα μεταξφ των διαφόρων μελετϊν66. Στο μοντζλο αυτό, ιςχφει θ 

υπόκεςθ πωσ οι μελζτεσ που επιλζχκθκαν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ μετα-ανάλυςθ 

αποτελοφν ζνα τυχαίο «δείγμα» όλων των παρόμοιων μελετϊν, οπότε είναι δυνατι θ 

γενίκευςθ των αποτελεςμάτων67.   

Για τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ ςτθν περίπτωςθ του μοντζλου 

των ςτακερϊν αποτελεςμάτων εφαρμόηεται θ μζκοδοσ των Mantel και Haenszel, θ 

μζκοδοσ του Peto ι θ μζκοδοσ τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ (inverse variance method), ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ του μοντζλου των τυχαίων αποτελεςμάτων εφαρμόηεται θ μζκοδοσ των 

DerSimonian και Laird4. Ππωσ προαναφζρκθκε, όταν υπάρχει ομοιογζνεια μεταξφ των 

μελετϊν, τότε θ επιλογι του μοντζλου δεν επθρεάηει το ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα. Σε 

όλεσ τισ μεκόδουσ ςτακμίηεται θ βαρφτθτα των μελετϊν ςτον υπολογιςμό του 

ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με εκείνεσ που ζχουν μεγαλφτερο αρικμό ςυμμετεχόντων 

και μικρότερθ τυχαία μεταβλθτότθτα να ζχουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα. Θ μζκοδοσ των 

Mantel και Haenszel και θ μζκοδοσ τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ χρθςιμοποιοφνται 

ςυχνότερα, ενϊ θ μζκοδοσ του Peto είναι απλοφςτερθ ςτουσ υπολογιςμοφσ, ιδιαιτζρωσ των 

διαςτθμάτων εμπιςτοςφνθσ, αλλά θ εφαρμογι τθσ απαιτεί τθν φπαρξθ οριςμζνων 

προχποκζςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μζκοδοσ του Peto μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο όταν 

(α) το μζτρο ςχζςθσ που υπολογίηεται είναι ο λόγοσ των ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων, 

(β) θ μετα-ανάλυςθ αφορά κλινικζσ δοκιμζσ, (γ) ο αρικμόσ των περιπτϊςεων ζκβαςθσ είναι 

ςχετικά μεγάλοσ και (δ) ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων που ανικουν ςτθν ενδεικτικι 

κατθγορία του μελετϊμενου προςδιοριςτι είναι περίπου ίςοσ με τον αρικμό των 

ςυμμετεχόντων ςτθν κατθγορία αναφοράσ του προςδιοριςτι. 

Ωσ παράδειγμα αναφζρεται μια υποκετικι μετα-ανάλυςθ 7 κλινικϊν δοκιμϊν για τθ 

ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου τθσ 

πλαςμίνθσ ζναντι τθσ ςτρεπτοκινάςθσ11* για τθν πρόλθψθ του κανάτου ζπειτα από οξφ 

                                                 
11*

 Ο ελεξγνπνηεηήο ηνπ ηζηηθνύ πξνδξόκνπ ηεο πιαζκίλεο θνζηίδεη αξθεηά πεξηζζόηεξν από ηε 

ζηξεπηνθηλάζε, αιιά παξνπζηάδεη δύν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζηξεπηνθηλάζε είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ δελ πξνέξρεηαη από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη γηα ηνλ ιόγν 
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ζμφραγμα του μυοκαρδίου. Στθ μετα-ανάλυςθ αυτι, θ μελετϊμενθ ζκβαςθ ιταν ο κάνατοσ 

εξαιτίασ οξζοσ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου, ο μελετϊμενοσ προςδιοριςτισ ιταν θ 

κεραπευτικι αγωγι (ςτρεπτοκινάςθ ζναντι του ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου τθσ 

πλαςμίνθσ) και το υπολογιηόμενο μζτρο ςυχνότθτασ ιταν θ κνθτότθτα12* ς’ ζνα ζτοσ. Το 

μζτρο ςχζςθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν εφαρμογι τθσ μετα-ανάλυςθσ ιταν ο λόγοσ 

των κνθτοτιτων ςτουσ εμφραγματίεσ που λάμβαναν ςτρεπτοκινάςθ ςε ςχζςθ με τουσ 

εμφραγματίεσ που λάμβαναν ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου τθσ πλαςμίνθσ. Ζτςι, θ 

ενδεικτικι κατθγορία του προςδιοριςτι ιταν θ ομάδα των παςχόντων που λάμβαναν 

ςτρεπτοκινάςθ, ενϊ θ κατθγορία αναφοράσ ιταν θ ομάδα των παςχόντων που λάμβαναν 

ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου τθσ πλαςμίνθσ.  

Στον πίνακα 1 φαίνονται τα υποκετικά δεδομζνα για τισ 7 κλινικζσ δοκιμζσ που 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ μετα-ανάλυςθ. Ρραγματοποιϊντασ τον ςτατιςτικό ζλεγχο Q των 

DerSimonian και Laird για τον ζλεγχο τθσ ομοιογζνειασ μεταξφ των μελετϊν προζκυψε ότι 

p=0,87 γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν φπαρξθ ομοιογζνειασ, οπότε είναι δυνατι θ εφαρμογι 

του μοντζλου των ςτακερϊν αποτελεςμάτων για τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ 

αποτελζςματοσ. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα «βάρθ» με τα οποία ςτακμίηονται οι κλινικζσ 

δοκιμζσ τόςο με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των Mantel και Haenszel όςο και με τθν 

εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ. Θ ςτάκμιςθ είναι ςχεδόν θ ίδια και 

ςτισ δυο μεκόδουσ γεγονόσ που αντανακλάται και ςτα αποτελζςματα τθσ μετα-ανάλυςθσ. 

Ζτςι, με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των Mantel και Haenszel προζκυψε ότι ο λόγοσ των 

κνθτοτιτων ιταν ίςοσ με 2,12 (95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ = 1,4 ζωσ 3,21, p=0,0004), ενϊ 

με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ προζκυψε ότι ο λόγοσ των 

κνθτοτιτων ιταν ίςοσ με 2,08 (95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ = 1,35 ζωσ 3,21, p=0,0009). Και 

με τισ δυο μεκόδουσ δθλαδι το αποτζλεςμα τθσ μετα-ανάλυςθσ ιταν πωσ ςτουσ 

εμφραγματίεσ που λάμβαναν ςτρεπτοκινάςθ θ κνθτότθτα ς’ ζνα ζτοσ εξαιτίασ του 

εμφράγματοσ ιταν περίπου διπλάςια ςε ςχζςθ με τθ κνθτότθτα των εμφραγματιϊν που 

λάμβαναν ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου τθσ πλαςμίνθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, 

όταν υπάρχει ομοιογζνεια μεταξφ των μελετϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ μετα-

ανάλυςθ, τότε το μοντζλο των ςτακερϊν αποτελεςμάτων καταλιγει ςτα ίδια αποτελζςματα 

με το μοντζλο των τυχαίων αποτελεςμάτων. Ζτςι, και ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα όπου 

υπιρχε ομοιογζνεια μεταξφ των μελετϊν, θ εφαρμογι τθσ μεκόδου των DerSimonian και 

Laird (μοντζλο των τυχαίων αποτελεςμάτων) κατζλθξε ςτα ίδια αποτελζςματα με τθν 

εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ (μοντζλο των ςτακερϊν 

αποτελεςμάτων).  

                                                                                                                                            
απηόλ πξνθαιεί ζπρλόηεξα αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαη επηπιένλ νδεγεί ζπρλόηεξα ζε αηκνξξαγία ζε 

ζρέζε κε ηνλ ελεξγνπνηεηή ηνπ ηζηηθνύ πξνδξόκνπ ηεο πιαζκίλεο. 

12*
 Ζ ζλεηόηεηα (fatality) απνηειεί κέηξν ζπρλόηεηαο ησλ παζήζεσλ θαη ππνινγίδεηαη κόλν ζε 

θιεηζηνύο πιεζπζκνύο παζρόλησλ
9,69

. Ζ ζλεηόηεηα ή, αιιηώο, επίπησζε-πνζνζηό ηνπ ζαλάηνπ είλαη 

ην πνζνζηό ησλ παζρόλησλ πνπ απεβίσζαλ κέζα ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα εμαηηίαο ηεο 

πάζεζεο από ηελ νπνία έπαζραλ. Λακβάλεη ηηκέο 0-1 θαη δελ έρεη κνλάδεο κέηξεζεο.  
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Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων, θ μετα-ανάλυςθ ςυνοδεφεται από ζνα διάγραμμα 

που είναι γνωςτό ωσ διάγραμμα «δάςοσ» (forest plot) και ςτο οποίο απεικονίηονται τα 

αποτελζςματα τόςο των επιμζρουσ μελετϊν όςο και τθσ μετα-ανάλυςθσ. Το διάγραμμα 

«δάςοσ» είναι εξαιρετικά ςθμαντικό, κακϊσ προςφζρει μια ςαφι και άμεςθ εικόνα τθσ 

μετα-ανάλυςθσ και θ ερμθνεία του δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ γνϊςεισ. Στθν εικόνα 5 φαίνεται 

το διάγραμμα «δάςοσ» τθσ μετα-ανάλυςθσ των 7 κλινικϊν δοκιμϊν του πίνακα 1. Στον 

κάκετο άξονα αντιςτοιχοφν οι επιμζρουσ μελζτεσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ μετα-

ανάλυςθ, ενϊ ςτον οριηόντιο άξονα αντιςτοιχεί το εκτιμϊμενο μζτρο ςχζςθσ που ςτο 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμα ιταν ο λόγοσ των κνθτοτιτων. Σε κάκε μελζτθ αντιςτοιχεί ζνα 

τετράγωνο που αποτελεί το εκτιμϊμενο μζτρο ςχζςθσ ςτθ μελζτθ αυτι, κακϊσ και μια 

οριηόντια γραμμι διαμζςου του τετραγϊνου τα άκρα τθσ οποίασ αποτελοφν το διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ του μζτρου ςχζςθσ. Ζτςι, ςτθν εικόνα 5, το τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ 

μελζτθ Α αποτελεί το μζτρο ςχζςθσ που υπολογίςτθκε ςτθ μελζτθ αυτι και είναι ίςο με 2, 

ενϊ τα άκρα τθσ οριηόντιασ γραμμισ διαμζςου του τετραγϊνου αποτελοφν το διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ του μζτρου ςχζςθσ που είναι ίςο με 0,71-5,64. Ραρομοίωσ, το τετράγωνο 

που αντιςτοιχεί ςτθ μελζτθ Β αποτελεί το μζτρο ςχζςθσ που υπολογίςτθκε ςτθ μελζτθ αυτι 

και είναι ίςο με 1,69, ενϊ τα άκρα τθσ οριηόντιασ γραμμισ διαμζςου του τετραγϊνου 

αποτελοφν το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ του μζτρου ςχζςθσ που είναι ίςο με 0,42-6,83. Το 

μζγεκοσ των τετραγϊνων εξαρτάται από το «βάροσ» που προςδίδεται ςε κάκε μελζτθ για 

τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ τθσ μετα-ανάλυςθσ, με μεγαλφτερα 

τετράγωνα να αντιςτοιχοφν ςε μελζτεσ που ζχουν μεγαλφτερο «βάροσ». Ζτςι, ςτθν εικόνα 

5, το τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ μελζτθ Δ είναι το μεγαλφτερο, κακϊσ θ μελζτθ αυτι 

είχε το μεγαλφτερο «βάροσ» κατά τον υπολογιςμό του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ τθσ 

μετα-ανάλυςθσ.  

Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα που το μζτρο ςχζςθσ ιταν ο λόγοσ κνθτοτιτων, θ κάκετθ 

γραμμι που φζρεται ςτθν τιμι 1 ςτον οριηόντιο άξονα αντιςτοιχεί ςτθ μθ φπαρξθ ςχζςθσ 

μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ. Ζτςι, θ κάκετθ αυτι γραμμι κα τζμνεται από τισ 

οριηόντιεσ γραμμζσ των μελετϊν που δεν κατζλθξαν ςε ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ 

προςδιοριςτι και ζκβαςθσ. Για τον λόγο αυτό, ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ μοναδικι 

οριηόντια γραμμι που δεν τζμνει τθν κάκετθ γραμμι που φζρεται ςτθν τιμι 1 ςτον 

οριηόντιο άξονα είναι εκείνθ που αντιςτοιχεί ςτθ μελζτθ Δ, θ οποία είναι και θ μοναδικι 

που κατζλθξε ςε ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ (95% 

διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ = 1,49 ζωσ 5,96, p=0,002).  

Στο διάγραμμα «δάςοσ», το ςυγκεντρωτικό αποτζλεςμα τθσ μετα-ανάλυςθσ 

απεικονίηεται με ζνα διαμάντι, τα άκρα του οποίου αποτελοφν το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 

του εκτιμϊμενου μζτρου ςχζςθσ. Στο εικόνα 5, θ κάκετθ γραμμι που διζρχεται από το 

κζντρο του διαμαντιοφ προσ τον οριηόντιο άξονα αντιςτοιχεί ςτθν τιμι 2,12, ενϊ τα άκρα 

του διαμαντιοφ αποτελοφν το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ (95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ = 1,4 

ζωσ 3,21, p=0,0004), όπωσ ακριβϊσ προζκυψε και από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των 

Mantel και Haenszel.  

Θ μετα-ανάλυςθ κατζλθξε πωσ θ κνθτότθτα ςε εκείνουσ που λάμβαναν ςτρεπτοκινάςθ 

ιταν περίπου 2 φορζσ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με εκείνουσ που λάμβαναν ενεργοποιθτι του 

ιςτικοφ προδρόμου τθσ πλαςμίνθσ και πωσ θ ςχζςθ αυτι ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

Σθμειϊνεται πωσ οι 6 από τισ 7 κλινικζσ δοκιμζσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ μετα-ανάλυςθ 

δεν είχαν καταλιξει ςε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςχζςεισ υποδθλϊνοντασ ζτςι τθν απουςία 
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ςχζςθσ μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ. Το παράδειγμα αυτό είναι χαρακτθριςτικό τθσ 

ςυνειςφοράσ τθσ μετα-ανάλυςθσ ςτθν εξαγωγι αςφαλζςτερων ςυμπεραςμάτων και ςτον 

υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια και εγκυρότθτα.  

 

4. ΤΝΟΨΗ 

Ππωσ προαναφζρκθκε, φαίνεται πωσ είναι προτιμότερθ θ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ 

ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και τθ μετα-ανάλυςθ με τθν πρϊτθ να αποτελεί τθ κεωρθτικι 

διαδικαςία κακοριςμοφ με οριςμζνα κριτιρια των καλφτερα μεκοδολογικά ςχεδιαςμζνων 

μελετϊν ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ και τθ δεφτερθ να αποτελεί 

τθ μακθματικι διαδικαςία υπολογιςμοφ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ με βάςθ τα 

αποτελζςματα των μελετϊν, οι οποίεσ επιλζχκθκαν ζπειτα από τθ ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ (εικόνα 6). Ζτςι, θ ςυςτθματικι αναςκόπθςθ και θ μετα-

ανάλυςθ αποτελοφν το πρϊτο και το δεφτερο βιμα αντιςτοίχωσ μιασ διαδικαςίασ 

ςυνδυαςμοφ των αποτελεςμάτων ενόσ αρικμοφ μελετϊν αναφορικά με μια ςυγκεκριμζνθ 

επιςτθμονικι υπόκεςθ, με ςκοπό τον υπολογιςμό με μεγαλφτερθ ακρίβεια και εγκυρότθτα 

(ςε ςχζςθ με κάκε επιμζρουσ μελζτθ ξεχωριςτά) ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ, το 

οποίο εκτιμά ουςιαςτικά τθ ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι και ζκβαςθσ. 

Τα κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ των μελετϊν, θ φπαρξθ ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ 

και θ φπαρξθ ετερογζνειασ μεταξφ των μελετϊν αποτελοφν τα ςθμαντικότερα 

χαρακτθριςτικά που μποροφν να μειϊςουν τθν εγκυρότθτα του ςυγκεντρωτικοφ 

αποτελζςματοσ που εξάγεται ζπειτα από τθ ςυςτθματικι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και 

τθ μετα-ανάλυςθ4,44. Εντοφτοισ, θ πραγματοποίθςθ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ και μετα-

ανάλυςθσ ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι υπόκεςθ αποτελεί τθν καλφτερθ 

δυνατι επιλογι και οδθγεί ςε αςφαλζςτερα ςυμπεράςματα απ’ ότι κάκε επιμζρουσ μελζτθ 

ξεχωριςτά. Για τον λόγο αυτόν, θ διαδικαςία που φαίνεται ςτθν εικόνα 6 για τον 

υπολογιςμό ενόσ ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ είναι απαραίτθτθ ςτθν προςπάκεια 

λιψθσ ορκολογικϊν αποφάςεων ςχετικά με ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί θ αντιπαράκεςθ μεταξφ των καπνοβιομθχανιϊν και των μθ 

κυβερνθτικϊν οργανϊςεων κατά του πακθτικοφ καπνίςματοσ με τισ πρϊτεσ να ςτθρίηουν 

τα επιχειριματά τουσ ςτα αποτελζςματα μελετϊν που κατζλθξαν ςτθν φπαρξθ ςχζςθσ 

μικροφ βακμοφ μεταξφ πακθτικοφ καπνίςματοσ και καρκίνου του πνεφμονα και τισ 

δεφτερεσ να ςτθρίηονται ςτα αποτελζςματα μελετϊν που διαπίςτωςαν ςθμαντικι αφξθςθ 

τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ του καρκίνου του πνεφμονα ςτουσ πακθτικοφσ καπνιςτζσ70. 

Είναι προφανζσ πωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ ορκολογικι λιψθ αποφάςεων δεν μπορεί να 

ςτθριχκεί ςτα αποτελζςματα μεμονωμζνων μελετϊν, αλλά απαιτείται ο υπολογιςμόσ ενόσ 

ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ διαμζςου τθσ κατάλλθλθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ και 

βιβλιογραφίασ71,72. 

Το 1993 μάλιςτα ειςιχκθ θ ζννοια τθσ ακροιςτικισ μετα-ανάλυςθσ (cumulative meta-

analysis)22, κατά τθν οποία κάκε φορά που διεξάγεται μια νζα μελζτθ ςχετικά με μια 

επιςτθμονικι υπόκεςθ, τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αυτισ προςτίκενται ςτα 

αποτελζςματα τθσ ιδθ υπάρχουςασ μετα-ανάλυςθσ των ζωσ εκείνθ τθ ςτιγμι μελετϊν που 

ζχουν πραγματοποιθκεί, με ςκοπό τον υπολογιςμό ενόσ νζου ςυγκεντρωτικοφ 

αποτελζςματοσ με ακόμθ πιο ακριβι και ζγκυρο τρόπο. Σθμειϊνεται πωσ θ ακροιςτικι 

μετα-ανάλυςθ χρθςιμοποιείται ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ των κλινικϊν δοκιμϊν73-75. Οι 

ερευνθτζσ, εξάλλου, που ςυνεργάηονται αφιλοκερδϊσ με τθν Cochrane Collaboration ζχουν 
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ςυνειςφζρει ςθμαντικά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι διεξάγοντασ ςυνεχϊσ ακροιςτικζσ μετα-

αναλφςεισ και δθμοςιεφοντασ τα αντίςτοιχα αποτελζςματα76-78. Τζλοσ, θ Cochrane 

Collaboration προςφζρει δωρεάν ςτθν θλεκτρονικι τθσ διεφκυνςθ (www.cochrane.org) τθ 

δυνατότθτα εφαρμογισ ενόσ ςτατιςτικοφ πακζτου (RevMan) για τθν πραγματοποίθςθ με 

απλοφςτερο και γρθγορότερο τρόπο μιασ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ και μετα-ανάλυςθσ.  
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Πίνακασ 1. Υποκετικά δεδομζνα επτά κλινικϊν δοκιμϊν για τθ ςφγκριςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ ςτρεπτοκινάςθσ ζναντι του ενεργοποιθτι του ιςτικοφ προδρόμου 

τθσ πλαςμίνθσ για τθν πρόλθψθ του κανάτου ζπειτα από οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου 

Μελζτθ 

Ενδεικτικι κατθγορία 

(ςτρεπτοκινάςθ) 

Κατθγορία αναφοράσ  

(ενεργοποιθτισ) 

Λόγοσ 

κνθτοτιτων 

Ράςχοντεσ  

(ςφνολο) 

Θάνατοι  

(ς’ ζνα ζτοσ)  

Ράςχοντεσ  

(ςφνολο) 

Θάνατοι  

(ς’ ζνα ζτοσ)  

Α  100 10 100 5 2 

Β  80 5 81 3 1,6875 

Γ  45 3 44 2 1,4667 

Δ 250 30 248 10 2,976 

Ε 52 4 50 3 1,2821 

ΣΤ 40 5 40 2 2,5 

Η  62 5 61 4 1,2298 
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Πίνακασ 2. «Βάρθ» με τα οποία ςτακμίςτθκαν οι επτά κλινικζσ δοκιμζσ του πίνακα 1 τόςο με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των Mantel και Haenszel όςο και 

με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αντίςτροφθσ διαςποράσ 

Μελζτθ Λόγοσ κνθτοτιτων 95% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ Τιμι p 
«Βάρθ», (%) 

(μζκοδοσ Mantel-Haenszel) 

«Βάρθ», (%) 

(μζκοδοσ αντίςτροφθσ διαςποράσ)  

Α 2 0,71 ζωσ 5,64 0,191 17 17 

Β 1,6875 0,42 ζωσ 6,83 0,463 10 10 

Γ 1,4667 0,26 ζωσ 8,36 0,666 7 6 

Δ 2,976 1,49 ζωσ 5,96 0,002 34 39 

Ε 1,2821 0,31 ζωσ 5,44 0,736 11 9 

ΣΤ 2,5 0,52 ζωσ 12,14 0,256 7 7 

Η  1,2298 0,35 ζωσ 4,36 0,748 14 12 
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Εικόνα 1. Διάγραμμα «χωνί» με τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ να υποδθλϊνει τθν απουςία 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ. 

 

 

2,001,501,000,500,00

Λόγος μέτρων σστνότητας

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Α
ρ

ιθ
μ

ός
 σ

σμ
μ

ετ
ετ

όν
τω

ν



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Διάγραμμα «χωνί» με τθν φπαρξθ αςυμμετρίασ να υποδθλϊνει τθν παρουςία 

ςφάλματοσ δθμοςίευςθσ. 
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Εικόνα 3. Διάγραμμα L’Abbé με τισ τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςτισ 20 μελζτεσ να 

παρουςιάηουν μεγάλθ ςυγκζντρωςθ γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν φπαρξθ ομοιογζνειασ. 
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Εικόνα 4. Διάγραμμα L’Abbé με τισ τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςτισ 20 μελζτεσ να 

παρουςιάηουν μικρι ςυγκζντρωςθ γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν φπαρξθ ετερογζνειασ. 

100,0080,0060,0040,0020,000,00

Ποσοστό πενταετούς επιβίωσης με την καθιερωμένη θεραπεστική παρέμβαση
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Εικόνα 5. Διάγραμμα «δάςοσ» που αντιςτοιχεί ςτα αποτελζςματα τθσ μετα-ανάλυςθσ των 

επτά κλινικϊν δοκιμϊν του πίνακα 1. 
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Εικόνα 6. Διαδικαςία υπολογιςμοφ του ςυγκεντρωτικοφ αποτελζςματοσ που υποδθλϊνει τθ ςχζςθ μεταξφ προςδιοριςτι και ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ τθσ 

ζκβαςθσ με τθν εφαρμογι τθσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ και τθσ μετα-ανάλυςθσ. 

 
Γηαηύπσζε επηζηεκνληθήο ππόζεζεο 

 
Κξηηήξηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνύ ησλ κειεηώλ 

 
Καζνξηζκόο ησλ κειεηώλ 

 

Σθάικα δεκνζίεπζεο 

 
Δηεξνγέλεηα ησλ κειεηώλ 

 Μαζεκαηηθή δηαδηθαζία  

 

Σσζηημαηική 

 αναζκόπηζη 

Μεηα-ανάλσζη 

Υπνινγηζκόο ζπγθεληξσηηθνύ 

απνηειέζκαηνο κε κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα θαη εγθπξόηεηα απ’ όηη 

θάζε επηκέξνπο κειέηε μερσξηζηά 

 

Αζθαιέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζρέζε κεηαμύ 

πξνζδηνξηζηή θαη έθβαζεο 

 

Νέεο 

κειέηεο 

Αζξνηζηηθή 

 κεηα-αλάιπζε 
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