
 Κατανοώντας τα Ερευνητικά Τεκμήρια 
community.scireproject.com/topic/understanding-research-evidence 

 1 

Κατανοώντας τα Ερευνητικά Τεκμήρια  
Συγγραφείς: Ομάδα Κοινότητας SCIRE | Αναθεωρητής: Janice Eng | Μετάφραση: Ελληνική Μεταφραστική 
Ομάδα |Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2017 | Ενημερώθηκε: ~ 

Η επιστημονική έρευνα είναι μια σημαντική πηγή στοιχείων για την υγεία. Αυτή η σελίδα εξηγεί τι 
εννοούμε με τον όρο «ερευνητικά τεκμήρια » και παρουσιάζει τα βασικά σημεία της έρευνας σχετικά 
με την κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ). 
` 

Τι είναι τα «ερευνητικά τεκμήρια»; 
Όλοι οι ισχυρισμοί χρειάζονται ερευνητικά τεκμήρια για να 
υποστηριχθούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη, 
όπου οι αποφάσεις μας μπορεί να έχουν συνέπειες που αλλάζουν τη 
ζωή. Ενώ υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ερευνητικών 
τεκμηρίων, η έρευνα είναι γενικά αποδεκτή ως η καλύτερη πηγή 
στοιχείων για την υγεία.  

Τα ερευνητικά τεκμήρια βασίζονται στα ευρήματα των ερευνητικών 
μελετών. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους 
για να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε σχετικά 
με την υγεία και την ασθένεια. Τα ερευνητικά τεκμήρια μερικές 
φορές αποτελούνται από τα ευρήματα μιας μόνο μελέτης· άλλες 
φορές μπορεί να συναρτώνται από τα ευρήματα εκατοντάδων 
διαφορετικών μελετών.  

Σημεία κλειδιά 
• Τα «ερευνητικά τεκμήρια » βασίζονται στα ευρήματα των επιστημονικών ερευνητικών 

μελετών.  

• Τα ερευνητικά στοιχεία είναι σημαντικά επειδή, σε αντίθεση με πολλούς άλλους τύπους 
τεκμηρίων, οι ερευνητικές μελέτες είναι προσεκτικά σχεδιασμένες για να μειώσουν πιθανά 
σφάλματα κρίσης. 

• Όλες οι μελέτες δε δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο- ο τύπος του σχεδιασμού της μελέτης 
και άλλα χαρακτηριστικά (όπως το τυφλό δείγμα και η τυχαιοποίηση) επηρεάζουν το πόσο 
ισχυρή είναι μια μελέτη ως προς την τεκμηρίωση.  

• Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, οι συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις 
θεωρούνται πως είναι οι ισχυρότεροι τύποι μελετών για να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια. 

• Οι αποφάσεις για την υγεία δε μπορούν να ληφθούν μόνο με τη χρήση ερευνητικών 
τεκμηρίων- είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψιν οι εμπειρίες και οι γνώσεις της 
ομάδας υγείας σου και οι προσωπικές σου αξίες και προτιμήσεις. 

Οι ισχυρισμοί υγείας βασίζονται σε 
ερευνητικά τεκμήρια.1 
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Γιατί χρειαζόμαστε τα ερευνητικά τεκμήρια; 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πηγές πληροφοριών υγείας. Μπορεί να ακούσουμε σχετικά με την 
εμπειρία ενός φίλου, να διαβάσουμε ένα άρθρο στις ειδήσεις στο διαδίκτυο ή απλά να ακούσουμε τη 
συμβουλή ενός γιατρού. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι πάντα τόσο ακριβείς 
όσο πιστεύουμε.  

Συνηθισμένα προβλήματα με τις πληροφορίες υγείας 

• Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν συνειδητές ή ασυνείδητες 
πεποιθήσεις που επηρεάζουν την κρίση τους, ακόμα και όταν αυτές οι 
πεποιθήσεις δεν είναι αληθινές. Αυτές οι προκαταλήψεις μπορεί να 
επηρεάσουν το ποιες θεραπείες συνιστά ένας γιατρός ή το πώς γράφει 
ένας δημοσιογράφος για μια θεραπεία, με τρόπους που μπορεί να μην 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

• Όταν ακούμε για την εμπειρία ενός άλλου ατόμου για μια θεραπεία, 
συχνά υποθέτουμε ότι η εμπειρία μας θα ήταν η ίδια, κάτι που είναι απίθανο να είναι αληθινό- 
χρειάζονται πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων για να αποκτηθεί μια ακριβής εικόνα των 
αποτελεσμάτων μιας θεραπείας.  

• Συχνά πραγματοποιούμε υποθέσεις σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ μιας θεραπείας και ενός 
αποτελέσματος. Ωστόσο, εάν δεν τεθούν αυστηροί έλεγχοι, δε μπορούμε να γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα τι προκάλεσε πραγματικά ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι 
αδύνατο να γνωρίζουμε εάν μια ιατρική θεραπεία βοήθησε ένα άτομο να αναρρώσει μετά από 
μια ΚΝΜ, ή αν ήταν απλώς το αποτέλεσμα φυσικής (αυτόματης) ανάρρωσης.  

Η σημασία των ερευνητικών τεκμηρίων 
Τα ερευνητικά τεκμήρια είναι σημαντικά επειδή οι επιστημονικές έρευνες που χρησιμοποιούνται σε 
καλά σχεδιασμένες ερευνητικές μελέτες είναι πιο αντικειμενικές (αμερόληπτες) και ακριβείς σε 
σχέση με συμπεράσματα που βασίζονται σε άλλες πηγές στοιχείων. 

Αυτόματη ανάρρωση 
Μετά από μια ΚΝΜ, μια ορισμένη λειτουργική αποκατάσταση συμβαίνει την περίοδο μετά την 
κάκωση, όπου αρκετά άτομα θα δουν ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργικότητά τους ακόμα 
και χωρίς θεραπεία. Αυτό ονομάζεται φυσική ή αυτόματη ανάρρωση.  

Όταν ένα άτομο υφίσταται έναν τραυματισμό, μπορεί να λάβει ιατρικές θεραπείες για να 
βοηθηθεί στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Την ίδια στιγμή, το σώμα του μπορεί να 
ανακτήσει κάποια λειτουργικότητα μέσω της φυσικής ανάρρωσης. Στην κατάσταση αυτή, 
μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνουμε το μέγεθος της ανάκαμψης που οφείλεται στη 
θεραπεία και αυτό που οφείλεται στη φυσική ανάρρωση.  

2 
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Μερικές από αυτές τις επιστημονικές μεθόδους μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

• Τη χρήση ερευνητικών τεχνικών όπως τυφλές 
ομάδες ελέγχου και τυχαιοποίηση για 
ελαχιστοποίηση της μεροληψίας. 

• Τη μελέτη μεγάλων ομάδων για τον εντοπισμό 
μοτίβων που μπορεί να μην είναι αντιληπτά σε 
μικρότερες ομάδες. 

• Τη χρήση ειδικών στατιστικών για να διαπιστωθεί 
εάν τα ευρήματα θα μπορούσαν απλώς να 
προκληθούν τυχαία. 

• Την παροχή μιας σαφούς εξήγησης σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη, ώστε να 
μπορείς να σκεφθείς μόνος σου το πώς να ερμηνεύσεις τα ευρήματά της. Αυτό επιτρέπει 
επίσης και σε άλλους ερευνητές να επαναλάβουν τη μελέτη να δουν εάν θα λάβουν τα ίδια 
αποτελέσματα. 

• Την αξιολόγηση από ομότιμους των περισσότερων δημοσιευμένων μελετών για να 
διασφαλιστεί ότι η εκάστοτε έρευνα πληροί τα ερευνητικά πρότυπα, πριν από τη δημοσίευσή 
της.  

• Την υποχρέωση συνήθως των ερευνητών να αναφέρουν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων (όπως εάν οι συγγραφείς έχουν οικονομικό συμφέρον από ένα προϊόν που 
δοκιμάζουν) για να διασφαλιστεί ότι τα ερευνητικά ευρήματα είναι ανεξάρτητα από 
εξωτερικές επιρροές. 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί των ερευνητικών τεκμηρίων; 

Αν και η έρευνα παρέχει τον πιο αξιόπιστο τρόπο συλλογής πληροφοριών για ένα θέμα, η έρευνα 
από μόνη της δε μπορεί να μας πει όλα όσα χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε σχετικά με την υγεία. 
Μερικοί από τους περιορισμούς της έρευνας ως μορφή απόδειξης 
περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

• Η διεξαγωγή έρευνας είναι δαπανηρή, απαιτητική και χρονοβόρα. 
Μόνο ένας μικρός αριθμός από τις ερωτήσεις που έχουμε θα 
απαντηθούν άμεσα μέσω της έρευνας.  

• Είναι δύσκολο να διεξαχθεί υψηλής ποιότητας έρευνα. Ακόμα και 
οι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες μελέτες μπορούν να βρεθούν 
αντιμέτωπες με συνθήκες που προκαλούν μεροληψία. Εξαιτίας 
αυτού, η πλειοψηφία των ερευνητικών μελετών δεν παρέχει 
ισχυρά τεκμήρια. 

• Η κατανόηση της έρευνας μπορεί να είναι συχνά δύσκολη και χρονοβόρα. Αυτό καθιστά 
δύσκολο για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματιών υγείας σου, να 
χρησιμοποιούν εύκολα την έρευνα ως μέρος της καθημερινής λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία της εύρεσης ερευνητικών τεκμηρίων 
θα πρέπει να είναι συστηματική και αμερόληπτη.3 

Τα συμπεράσματα και η ερμηνεία 
της έρευνας είναι συχνά 
πρόκληση.4 
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Λόγω αυτών των προκλήσεων, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψιν ότι οι αποφάσεις για την υγεία 
πρέπει να παρθούν λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα καλύτερα διαθέσιμα τεκμήρια, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από την έρευνα, την κλινική εμπειρία της ομάδας υγείας σου και 
τις ατομικές σου αξίες και προτιμήσεις.  

Τι είδους ερευνητικές μελέτες υπάρχουν; 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι σχεδιασμού ερευνητικών μελετών. Παρακάτω, περιγράφουμε 
εν συντομία τους πιο συνηθισμένους σχεδιασμούς μελέτης που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για 
την ΚΝΜ. 

Τυχαιοποιημένα ελεγχόμενες δοκιμές 
Στην ιατρική έρευνα, ο σχεδιασμός μελέτης που παρέχει τα ισχυρότερα 
στοιχεία (ως μεμονωμένη μελέτη) ονομάζεται τυχαιοποιημένα 
ελεγχόμενη δοκιμή ή RCT. Οι τυχαιοποιημένα ελεγχόμενες δοκιμές 
είναι ο πιο αυστηρός τύπος πειραματικής μελέτης και μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για να προσδιορισθεί εάν μια θεραπεία προκάλεσε 
στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα.  

Οι τυχαιοποιημένα ελεγχόμενες δοκιμές είναι ερευνητικά πειράματα 
που τοποθετούν τυχαία τους συμμετέχοντες σε τουλάχιστον δύο 
ομάδες κατά τύχη, όπως με το στρίψιμο ενός νομίσματος. Η μία ομάδα 

(η πειραματική ομάδα) λαμβάνει τη θεραπεία που δοκιμάζεται και η άλλη ομάδα (η ομάδα ελέγχου) 
λαμβάνει μια θεραπεία σύγκρισης. Οι δύο ομάδες στη συνέχεια συγκρίνονται στο τέλος της μελέτης 
για να διαπιστωθεί αν είχαν διαφορετικά αποτελέσματα.  

Ελεγχόμενες δοκιμές χωρίς τυχαιοποίηση (προοπτικές 

ελεγχόμενενες δοκιμές)  
Στις ελεγχόμενες δοκιμές χωρίς τυχαιοποίηση, υπάρχει επίσης μια πειραματική ομάδα και μια ομάδα 
ελέγχου που συγκρίνονται στο τέλος της μελέτης. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες δοκιμές, οι συμμετέχοντες σε αυτές τις μελέτες δεν κατανέμονται τυχαία στις ομάδες 
τους.  

Επειδή οι ομάδες δεν έχουν σχηματισθεί τυχαία, μπορεί να έχουν επιπλέον διαφορές που καθιστούν 
αδύνατη μια πραγματική σύγκριση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ερευνητές δε μπορούν να 
αναθέσουν τυχαία τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές ομάδες, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται 
αυτός ο τύπος σχεδίου μελέτης.  

Μελέτες του τύπου «πριν και μετά» 
Οι μελέτες αυτές είναι από τους πιο συνηθισμένους σχεδιασμούς μελετών που χρησιμοποιούνται 
στην έρευνα για την ΚΝΜ. Σε αυτό το είδος μελέτης, μια ομάδα ατόμων ελέγχεται πριν λάβει μια 
θεραπεία και στη συνέχεια μετά. Η διαφορά μεταξύ των ελέγχων «πριν » και «μετά» πιστεύεται ότι 
δείχνει τα αποτελέσματα της θεραπείας.  

Ο σχεδιασμός της έρευνας 
καθορίζει την ποιότητα των 
τεκμηρίων της.5 
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Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά επειδή είναι συνήθως πιο βολικές, ηθικές και κατάλληλες 
σε μια ποικιλία από διαφορετικές καταστάσεις. Ωστόσο, επειδή αυτός ο σχεδιασμός της μελέτης δεν 
ελέγχει πολλούς από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της 
μελέτης, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιορισθεί εάν οι μεταβολές στα αποτελέσματα 
προκαλούνται από την ίδια τη θεραπεία ή από άλλους παράγοντες.  

Μελέτες παρατήρησης 
Ένας άλλος τύπος έρευνας περιλαμβάνει την παρατήρηση του τι συμβαίνει σε μια ομάδα ατόμων με 
την πάροδο του χρόνου, όταν ο παρατηρητής δε μπορεί να ελέγξει ποιοι συμμετέχοντες λαμβάνουν 
ποια θεραπεία. Αυτό ονομάζεται έρευνα βασιζόμενη στην παρατήρηση. Αυτό το είδος έρευνας 
χρησιμοποιείται για να παρατηρεί συνδέσεις και σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς παράγοντες.  

Οι μελέτες σειράς (κοόρτης) είναι μια μορφή μελέτης βασιζόμενης στην παρατήρηση που ακολουθεί 
ή εξετάζει τι συνέβη σε δύο (ή περισσότερες) συγκρίσιμες ομάδες στην πάροδο του χρόνου. Οι 
ομάδες διαφέρουν σε ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό, όπως στην κατάσταση της υγείας, στον 
παράγοντα κινδύνου ή στη θεραπεία. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των δύο ομάδων 
συγκρίνονται για να διαπιστωθεί πώς διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου.  

Εργαστηριακές μελέτες (μελέτες σε ζώα) 
Οι εργαστηριακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα γίνονται συνήθως 
σε πρώιμο στάδιο έρευνας για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και του εάν 
μια θεραπεία έχει δυνατότητες προτού χρησιμοποιηθεί μια επικίνδυνη 
διαδικασία σε ανθρώπους. Όπως και στις μελέτες σε ανθρώπους, υπάρχουν 
αυστηρές ηθικές οδηγίες που αφορούν έρευνες που γίνονται σε ζώα. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές θεραπείες που είναι αποτελεσματικές σε 
μελέτες σε ζώα δεν έχουν βρεθεί να είναι αποτελεσματικές σε ανθρώπους, 
επομένως οι μελέτες σε ζώα θεωρούνται εισαγωγική έρευνα που δεν μπορεί 
απλά να εφαρμοσθεί σε ανθρώπους ως έχει.  

Μελέτες περίπτωσης 
Οι μελέτες περίπτωσης περιγράφουν τα αποτελέσματα μιας θεραπείας σε ένα μόνο άτομο (ή 
περίπτωση). Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για την παρουσίαση πληροφοριών όταν δεν 
έχουν γίνει μεγαλύτερες μελέτες, ή όταν είναι δύσκολο να γίνουν μεγαλύτερες μελέτες, όπως όταν μια 
κατάσταση ή θεραπεία είναι εξαιρετικά σπάνια. Ένα μειονέκτημά τους είναι ότι επειδή βασίζονται 
μόνο σε ένα άτομο, δε γνωρίζουμε εάν τα συμπεράσματά τους ισχύουν και για άλλα άτομα. 

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις 
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι μετα-αναλύσεις συνδιάζουν τα ευρήματα από όλες τις 
ερευνητικές μελέτες επί ενός θέματος. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις περιλαμβάνουν συστηματική 
αναζήτηση για όλες τις μελέτες που αφορούν σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, με εξέταση της 
ποιότητας των ερευνών και ερμηνεία των ευρημάτων όλων των μελετών μαζί. Μερικές φορές, οι 
συστηματικές ανασκοπήσεις ενδέχεται να συγκεντρώνουν τα δεδομένα από διαφορετικές μελέτες 

Οι αρουραίοι 
χρησιμοποιούνται συχνά 
σε μελέτες με ζώα.6 
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μαζί και στη συνέχεια να αναλύουν αυτά τα ομαδοποιημένα δεδομένα. Αυτό ονομάζεται μετα-
ανάλυση.  

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις 
θεωρούνται η ισχυρότερη μορφή ερευνητικών 
τεκμηρίων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. 
Αυτές οι μελέτες παρέχουν μεγαλύτερο πλαίσιο 
στην έρευνα και μπορούν να σταθμίσουν τα 
ευρήματα διαφορετικών μελετών μεταξύ τους. 
Ωστόσο, οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι 
μετααναλύσεις είναι τόσο ισχυρές όσο και οι 
μελέτες στις οποίες βασίζονται, έτσι ώστε να 
εξακολουθούν να έχουν κάποιους τύπους 
σφαλμάτων. 

Ποιοτικές ερευνητικές μελέτες 
Ενώ ερευνητικές μέθοδοι που αναφέρονται 
ανωτέρω χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων,·  οι ποιοτικές 
ερευνητικές μέθοδοι όπως συνεντεύξεις και εστιασμένες ομάδες (focus groups) παρέχουν άλλες 
σημαντικές γνώσεις. Η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να περιγράψει τις ιδιότητες ενός πράγματος για 
να αναπτύξει μια βαθύτερη κατανόηση για αυτό.  

Για παράδειγμα, η ποιοτική έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τις ιδιότητες του 
πόνου μετά την ΚΝΜ ή το αποτέλεσμα που έχει στην καθημερινή ζωή των ατόμων. Ωστόσο, οι 
ποιοτικές ερευνητικές μελέτες δε μπορούν να καθορίσουν εάν είναι αποτελεσματική μια θεραπεία, 
γι’ αυτό αυτού του είδους η έρευνα δεν είναι στο επίκεντρο της Κοινότητας SCIRE. 

Γνώμη των ειδικών 
Η γνώμη των ειδικών είναι μια μορφή στοιχείων που βασίζονται στις γνώμες των εκάστοτε ειδικών 
στο σχετικό πεδίο, όπως γιατροί και επιστήμονες. Αυτό περιλαμβάνει τις συμβουλές των 
επαγγελματιών υγείας και των ερευνητών καθώς και ανακοινώσεις κλινικής συναίνεσης (clinical 
consensus statements). Οι ανακοινώσεις κλινικής συναίνεσης είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν τις 
συστάσεις μιας οργανωμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων σε κλινικά θέματα. Αυτός ο τύπος 
τεκμηρίωσης βασίζεται σε κλινική εμπειρία ή σε θεμελιώδεις ιατρικές αρχές. Η γνώμη των ειδικών 
και η κλινική συναίνεση έχουν σημαντική θέση στην ερμηνεία των ερευνητικών στοιχείων και τη 
λήψη αποφάσεων όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα υψηλής ποιότητας. 

Πώς καθορίζεται η ποιότητα μιας πειραματικής μελέτης; 
Η ποιότητα μιας πειραματικής μελέτης καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματικά οι ερευνητές 
μειώνουν την μεροληψία και τα λάθη στη μελέτη. Μερικά από τα χαρακτηριστικά των 
πειραματικών μελετών υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν: 

 

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις συνοψίζουν 
τα ευρήματα των ερευνητικών μελετών για να απαντήσουν 
συγκεκριμένες ερευνητικές ερωτήσεις.7 
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Τυχαιοποίηση 
Τυχαιοποίηση είναι όταν οι συμμετέχοντες στη μελέτη τοποθετούνται τυχαία στην 
πειραματική ομάδα ή στην ομάδα ελέγχου μιας μελέτης. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η 
μεροληψία στον τρόπο που οι συμμετέχοντες ανατίθενται στις ομάδες της μελέτης. 
Τυχαιοποίηση σημαίνει ότι όλες οι ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, ώστε να μπορούν 
να συγκριθούν δίκαια στο τέλος της μελέτης.  

Ομάδες ελέγχου 
 Μία ομάδα ελέγχου είναι μια ομάδα από συμμετέχοντες σε μια 

μελέτη που λαμβάνει μια εναλλακτική θεραπεία αντί της 
θεραπείας που δοκιμάζεται. Αυτή μπορεί να είναι ένα 
εικονικό φάρμακο, μια θεραπεία σύγκρισης ή απλά η συνήθης 
φροντίδα (η φροντίδα που θα είχε κάποιος εάν δεν 
συμμετείχε στη μελέτη). Στο τέλος της μελέτης, η ομάδα 
ελέγχου συγκρίνεται με την πειραματική ομάδα για να 
διαπιστωθεί εάν διαφέρουν. Επειδή οι δυο ομάδες διαφέρουν 
μόνο στο ποια θεραπεία έλαβαν, πιστεύεται ότι οι διαφορές 
δείχνουν τα αποτελέσματα της θεραπείας.  

Τυφλό δείγμα 
Τυφλή δείγμα θεωρείται όταν ο τύπος θεραπείας (πειραματικός ή ελέγχου) που λαμβάνει ένας 
συμμετέχων αποκρύπτεται σκόπιμα από το άτομο. Το είδος της θεραπείας μπορεί επίσης να 
κρατηθεί κρυφό από τους ερευνητές που συλλέγουν πληροφορίες. Αυτό ονομάζεται διπλά 
τυφλό πείραμα. Το τυφλό δείγμα γίνεται για να μειωθεί ο αντίκτυπος που μπορούν να έχει η 
μεροληψία των ατόμων στο πώς αναφέρουν κάτι.  

Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 
Όταν μια μελέτη εξετάζει μια μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων, τα άτομα που δοκιμάζονται είναι 
πιο πιθανό να αντιπροσωπεύουν το γενικό πληθυσμό και οι στατιστικές αναλύσεις είναι πιο 
πιθανό να είναι ακριβείς. Αυτό επιτρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας να εφαρμοστούν με 
μεγαλύτερη ακρίβεια σε καταστάσεις πραγματικού κόσμου.  

Τυχαιοποίηση, ομάδες ελέγχου, τυφλό 
δείγμα και μεγάλοι αριθμοί 
συμμετεχόντων βοηθούν στη μείωση 
μεροληψίας και λαθών κατά τη διάρκεια 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.8 

 

Εικονικά φάρμακα (Placebos) 
Τα εικονικά φάρμακα, μερικές φορές αποκαλούνται ψευδοφάρμακα, είναι θεραπείες που δεν 
έχουν πραγματικά αποτελέσματα, αλλά το άτομο που τις λαμβάνει δε γνωρίζει εάν λειτουργούν 
ή όχι. Τα εικονικά φάρμακα βοηθούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στα 
αποτελέσματα άλλοι παράγοντες (εκτός από τη θεραπεία που δοκιμάζεται). Εάν χορηγηθεί σε 
κάποιον εικονικό φάρμακο (όπως ένα χάπι που δεν έχει φαρμακευτική ουσία) αλλά εξακολουθεί 
να βελτιώνεται για κάποιον άλλο λόγο, αυτό ονομάζεται φαινόμενο εικονικού φαρμάκου 
(φαινόμενο placebo).  
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Τι είναι τα επίπεδα τεκμηρίωσης 

Δε δημιουργούνται όλες οι μελέτες ίσες- ο τύπος του 
σχεδιασμού της μελέτης και η ποιότητά της επηρεάζουν το 
πόσο πειστική είναι αυτή ως απόδειξη. Υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης που έχουν αναπτυχθεί 
για να καθορίσουν ποιες μελέτες παρέχουν τα ισχυρότερα 
στοιχεία. Αυτά τα συστήματα αξιολόγησης ταξινομούν τις 
μελέτες σε ομάδες που ονομάζονται επίπεδα τεκμηρίωσης.  

Τα επίπεδα τεκμηρίωσης μπορούν να μας βοηθήσουν να 
καθορίσουμε την αξία των ερευνητικών τεκμηρίων στις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Υψηλότερης 
ποιότητας τεκμήρια συνήθως έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ωστόσο, ακόμα και χαμηλότερης 
ποιότητας τεκμήρια είναι επίσης πολύτιμα όταν βγαίνουν συμπεράσματα για μια θεραπεία, ειδικά 
εάν δεν υπάρχει άλλη έρευνα να μας βοηθήσει να την κατανοήσουμε.  

Επίπεδα Τεκμηρίωσης στην Κοινότητα SCIRE  

Το SCIRE Project (SCIRE Επαγγελματική Ομάδα) χρησιμοποιεί μια κλίμακα για 
να ταξινομήσει τα τεκμήρια σε έξι κατηγορίες με βάση το είδος του σχεδιασμού 
της μελέτης και την ποιότητα και τον αριθμό των τυχαιοποιημένων 
ελεγχόμενων δοκιμών. Στην κοινότητα SCIRE, έχουμε συνδυάσει αυτά τα 
επίπεδα σε τρεις κατηγορίες:  

Ισχυρής τεκμηρίωσης στοιχεία 
Τα ισχυρά τεκμήρια είναι ερευνητικά στοιχεία που βασίζονται σε δύο ή 
περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές υψηλής ποιότητας (SCIRE 
Professional Επίεδο 1α). Όταν υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια που υποστηρίζουν τη χρήση μιας 
θεραπείας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί. Ομοίως, εάν υπάρχουν 
ισχυρά στοιχεία ότι μια θεραπεία είναι αναποτελεσματική, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δε 
λειτουργεί. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερες μελέτες έχουν τα ίδια ευρήματα, τόσο πιο 
σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι ένα συμπέρασμα είναι ακριβές.  

Μέτριας τεκμηρίωσης στοιχεία  
Τα μέτρια τεκμήρια είναι ερευνητικά στοιχεία που βασίζονται σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
μελέτη, ή σε μια ή περισσότερες προοπτικά ελεγχόμενες δοκιμές ή μελέτες σειράς (SCIRE 
Professional Επίπεδο 1β και 2). Όταν υπάρχουν μέτρια τεκμήρια που υποστηρίζουν τη χρήση μιας 
θεραπείας, έχουμε κάποια καθοδήγηση για το εάν η θεραπεία λειτουργεί, αλλά δε μπορούμε να 
είμαστε απόλυτα σίγουροι για τα ευρήματά της. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να είμαστε 
σίγουροι.  

Ανατρέξτε στο 
Κεφάλαιο SCIRE 
(Επαγγελματική 
ομάδα) σχετικά με: 
Τεκμήρια 
Διαδικασίας 
Συστηματικών 
Ανασκοπήσεωνι για 
περισσότερες 
πληροφορίες! 
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Αδύναμης τεκμηρίωσης στοιχεία 
Τα αδύναμα τεκμήρια βασίζονται σε χαμηλότερου επιπέδου μελέτες μη πειραματικού σχεδιασμού 
(όπως περιπτωσιολογικές μελέτες και μελέτες παρατήρησης) ή σε κλινική συναίνεση (SCIRE 
Professional Επίπεδα 3, 4, και 5). Αυτοί οι σχεδιασμοί μελέτης είναι πιο ευαίσθητοι σε μεροληψία και 
σφάλματα ώστε να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία χαμηλότερης ποιότητας κατά τη στάθμιση 
των επιλογών θεραπείας. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες συχνά έχουν διαφορετικούς σκοπούς, όπως η 
γνωστοποίηση μοναδικών και ασυνήθιστων ευρημάτων ή η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων.  

Τούτων λεχθέντων, όταν προσπαθούμε να αποφασίσουμε εάν μια θεραπεία είναι αποτελεσματική, 
τα αδύναμα τεκμήρια παρέχουν πρώιμη υποστήριξη σχετικά με το ότι μια θεραπεία είναι 
αποτελεσματική ή αναποτελεσματική, αλλά δεν είναι αρκετά για να βγάλουμε συμπεράσματα. 
Απαιτείται περισσότερη έρευνα.  

Αντικρουόμενα τεκμήρια  
Αντικρουόμενα τεκμήρια έχουμε όταν ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση μιας θεραπείας και 
άλλες όχι. Τα αντικρουόμενα τεκμήρια μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευτούν, απαιτώντας 
προσεκτική αξιολόγηση των σχετικών μελετών για τον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων ή 
λαθών που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματά τους. Τα αντικρουόμενα τεκμήρια συχνά 
καθιστούν δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν μια θεραπεία λειτουργεί ή όχι.  

Η γνώμη των ειδικών 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η γνώμη των ειδικών είναι τεκμήριο που βασίζεται στις 
απόψεις των ειδικών στο πεδίο. Η γνώμη των ειδικών έχει ένα σημαντικό ρόλο στην 
ερμηνεία των ερευνητικών τεκμηρίων και στη λήψη αποφάσεων όταν δεν έχει 
πραγματοποιηθεί έρευνα υψηλής ποιότητας, ωστόσο η γνώμη των ειδικών 
θεωρείται ένα αδύναμο είδος τεκμηρίωσης σε σχέση με τα ερευνητικά στοιχεία.  

Λήψη αποφάσεων με τη χρήση ερευνητικών τεκμηρίων 

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι αυτά τα επίπεδα χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση του επιπέδου 
ισχύος των τεκμηρίων για ευκολία χρήσης και κατανόησης. Ωστόσο, κάθε κατηγορία θα διαφέρει 
κάπως και είναι σημαντικό να ερμηνευθεί στο πλαίσιο άλλων σημαντικών πληροφοριών. Πέρα από 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από ερευνητικά τεκμήρια, άλλοι παράγοντες όπως οι πιθανοί 
κίνδυνοι, οι ανησυχίες για το κόστος, η προσωπική καταλληλότητα και οι προτιμήσεις σου θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψιν όταν αποφασίζεις για επιλογές θεραπείας για την υγεία σου.  

Τι γίνεται εάν δεν υπάρχει έρευνα για κάτι; 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνητικών μελετών υψηλής ποιότητας είναι δαπανηρός, 
απαιτητικός και χρονοβόρος. Μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια 
για να πραγματοποιηθεί μια μόνο υψηλής ποιότητας Οι φίλοι και η οικογένεια μπορεί να είναι μια 

πολύτιμη πηγή για πληροφορίες υγείας.11 
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τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή. Λόγω αυτών των προκλήσεων, πολλές από τις ερωτήσεις που 
έχουμε για τις θεραπείες δε μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσω της έρευνας. Η έρευνα είναι μόνο 
μια από τις πολλές μορφές αποδεικτικών στοιχείων. Άλλα είδη 
αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:  

• τις προσωπικές σου εμπειρίες και συλλογιστική  
• Την κλινική εμπειρία και την συλλογιστική των 

επαγγελματιών υγείας και άλλων ειδικούς  
• Παραδοσιακές ή κοινές πρακτικές 
• Τις απόψεις και εμπειρίες της οικογένειας και των φίλων 

σου  

Σχετικές πηγές 
Understanding Health Research. Useful Information. Διαθέσιμο από: understandinghealthresearch.org/useful-
information/ 

Understanding Health Research. How to read a scientific paper. Διαθέσιμο από: 
understandinghealthresearch.org/useful-information/how-to-read-a-scientific-paper-4. 

Understanding Health Research. How science media stories work. Διαθέσιμο από: 
understandinghealthresearch.org/useful-information/how-science-media-stories-work-3. 
Cochrane Consumer Network. Διαθέσιμο από: consumers.cochrane.org/ 

Ψάχνετε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως η κοινότητα SCIRE πραγματοποιεί τις συστηματικές 
επισκοπήσεις; Δείτε: SCIRE Professional – Methods of Systematic Review. Διαθέσιμο από: scireproject.com/about-
scire/methods-of-systematic-review/ 

Συντομευμένη λίστα αναφορών  

 

Πλήρης λίστα αναφορών διαθέσιμη από: https://community.scireproject.com/topic/rehab/#reference-list 

Γλωσσάρι διαθέσιμο από: https://community.scireproject.com/topics/glossary/ 

Πηγές Εικόνων 

1. Έρευνα ©luckey_sun, CC BY-SA 2.0 

2. Καταιγισμός ιδεών ©Icons8, CC0 1.0  

3. Καταφεύγοντας στο χαρτί... #έρευνα# #πρόταση ©catherinecronin, CC BY-SA 2.0  

4. Ερευνητής ΝCSR που χρησιμοποιεί Ubuntu ©Simos Xenitellis, CC BY-SA 4.0  

5. Το σημερινό ανάγνωσμα #μεγάλη εικόνα από catherinecronin, CC BY-SA 2.0 

6. Ένας φίλος του εργαστηρίου ©Anna Marchenkova, CC BY-SA 4.0 

7. Βιβλία βιβλιοθήκης ©timetrax23, CC BY-SA 2.0  

8. Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων ©janneke staaks, CC BY-NC 2.0  

9. Μεγεθυντικός φακός ©kaosnoff, CC0 1.0 

10. Επιστήμονας ©H Alberto Gongora, CC BY 3.0 US 

11. Εικόνα από Ομάδα Κοινότητας SCIRE  

Μέρη του παρόντος έχουν προσαρμοσθεί από το Κεφάλαιο « Διαδικασία Συστηματικής Ανασκόπησης SCIRE : 
Τεκμήρια» του Έργου SCIRE:  

Eng JJ. (2014). SCIRE Systematic Review Process: Evidence. In Eng JJ, Teasell RW, Miller WC, Wolfe DL, 
Townson AF, Hsieh JTC, Connolly SJ, Noonan VK, Loh E, McIntyre A, editors. Spinal Cord Injury Rehabilitation 
Evidence. Version 5.0: p 1-79. 

Διαθέσιμο από: scireproject.com/about-scire/methods-of-systematic-review/  

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Αυτό το έγγραφο δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συμβουλευτείτε έναν καταρτισμένο επαγγελματία υγείας για περισσότερες πληροφορίες ή 

συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές. Το έργο SCIRE, οι συνεργάτες και οι συμμετέχοντες σε αυτό αποποιούνται κάθε ευθύνη 

έναντι οποιουδήποτε μέρους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από σφάλματα ή παραλείψεις σε αυτήν την έκδοση. 
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