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Αποδεκτής ποιότητας υπάρχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Στο πλαίσιο των εργασιών για τις ανάγκες του παρόντος έργου, δημιουργήθηκε ένα 

εγχειρίδιο μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΟ) Γενικής 

Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Σε αυτό, περιγράφεται αναλυτικά η 

διαδικασία και τα επιστημονικά εργαλεία που ακολούθησε η κάθε επιστημονική 

ομάδα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στο εργαλείο για την ανάπτυξη και 

υιοθέτηση ΚΟ, ADAPTE, σε συνδυασμό με τον τροποποιημένο, σύμφωνα με τις 

ανάγκες μας, αλγόριθμο που προτείνεται από τον Kaiser Permanente. Στη συνέχεια 

παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των υιοθετηθέντων βημάτων. 

Η ομάδα ανασκόπησης, στην προσπάθεια διατύπωσης των συστάσεων αναφορικά 

με τη διαχείριση της Κατάθλιψης στην ΠΦΥ στην Ελλάδα, προέβει σε συστηματική 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας: α) σε επιλεγμένους ιστοτόπους οι οποίοι 

αποτελούν αξιόπιστες πηγές αναζήτησης ΚΟ και β) σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων υψηλής ποιότητας. 

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, η ομάδα ανασκόπησης αναζήτησε ΚΟ από 

διαδικτυακούς τόπους σύμφωνα με δημοσιευμένο άρθρο23 του Επιστημονικά 

Υπεύθυνου του έργου, κ. Χ. Λιονή όπου έχει διαμορφωθεί ένας κατάλογος 

Επιστημονικών Εταιριών ή Κολεγίων Γενικών Ιατρών με εμπειρία στην ανάπτυξη ΚΟ. 

Επιπρόσθετα, η ομάδα ανασκόπησης επέκτεινε την αναζήτηση αυτή και σε άλλους 

Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γνωστούς ιστοτόπους παραγωγής και διανομής ΚΟ για 

την κατάθλιψη. Προς αξιολόγηση επιλέχθηκαν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που ήταν 

προϊόν συμφωνίας ειδικών (consensus), ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες 

(evidence based) και είχαν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία. Εν συνεχεία, οι 

εκτοπισθείσες ΚΟ αξιολογήθηκαν από τα μέλη της ομάδας ανασκόπησης. Απώτερος 

σκοπός, ήταν να επιλεχθούν προς αξιολόγηση οι ΚΟ που παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

συνάφεια με το σκοπό του παρόντος εγχειρήματος και μπορούσαν να εφαρμοστούν 

στην ελληνική πραγματικότητα. Η ποιότητα των ΚΟ αξιολογήθηκε με το εργαλείο 

AGREE (έκδοση Ι)24.  Έξι Κ.Ο. κρίθηκαν ως αποδεκτής ποιότητας και 

χρησιμοποιήθηκαν για την διατύπωση των συστάσεων1-6.  
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