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Τμήμα # Λίστα Κριτηρίων    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ /ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ     PRISMA 2009 Check   √  

ΤΙΤΛΟΣ  

Τίτλος 1 Αναφέρεται στον τίτλο εάν η μελέτη είναι συστηματική ανασκόπηση, μετα-ανάλυση ή και τα δύο;   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Δομημένη Περίληψη  2 Είναι η περίληψη δομημένη με: εισαγωγή, σκοπό, μέθοδο (πηγές αναζήτησης δεδομένων, κριτήρια ένταξης μελετών στην 
ανασκόπηση, αναφορά των υποκειμένων που μελετώνται ή/και των παρεμβάσεων, αξιολόγηση μελετών και μέθοδοι σύνθεσης -
των επί μέρους αποτελεσμάτων τους), αποτελέσματα, περιορισμούς μελέτης, συμπεράσματα και δυνατότητες εφαρμογής των 
κύριων ευρημάτων, επίσημο αριθμό καταχώρησης της συστηματικής ανασκόπησης (registration number). 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Υπόβαθρο 3 Τεκμηριώνεται λογικά ο λόγος (σκοπός) που διενεργήθηκε η ανασκόπηση, με βάση του τι είναι ήδη γνωστό;    

Αντικειμενικοί Σκοποί 4 Παρουσιάζονται με επεξηγηματικό τρόπο το/α ερώτημα/τα  που τέθηκε/καν με αναφορά στα υποκείμενα που μελετώνται, στις 
παρεμβάσεις, στις συγκριτικές παρεμβάσεις, στις εκβάσεις και στον ερευνητικό σχεδιασμό;       (PICOS)  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ  

Πρωτόκολλο και καταγραφή 5 Αναφέρεται εάν υπάρχει πρωτόκολλο ανασκόπησης και επίσημος αριθμός καταχώρησής της;  Πού μπορεί να αναζητηθεί; (Web)   

Κριτήρια Ένταξης Μελετών  6 Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των μελετών που ανασκοπήθηκαν (π.χ. PICOS); Αναφέρονται οι περιορισμοί που τέθηκαν ως 
κριτήρια επιλογής (π.χ. έτη που ανασκοπήθηκαν, γλώσσα, είδος δημοσίευσης), δίνοντας και την αιτιολογία;  

 

Πηγές Πληροφοριών (Βάσεις 
Δεδομένων, βιβλία κλπ) 

7 Περιγράφονται όλες οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση (π.χ. βάσεις δεδομένων με ημερομηνίες 
κάλυψης, επικοινωνία με συγγραφείς για προσδιορισμό επιπλέον μελετών), καθώς και η ημερομηνία της τελευταίας αναζήτησης;  

 

Βιβλιογραφική Αναζήτηση 8 Παρουσιάζεται η πλήρης στρατηγική της ηλεκτρονικής αναζήτησης για τουλάχιστον μία βάση δεδομένων (πχ λέξεις κλειδιά), 
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί;  

 

Διαδικασία επιλογής μελετών 9 Αναφέρεται  σαφώς η διαδικασία  επιλογής των μελετών [π.χ. μέθοδος διαλογής (ένταξης-απόρριψης) άρθρων];  

Διαδικασία συλλογής 
δεδομένων από τις μελέτες 

10 Περιγράφεται η μέθοδος εξαγωγής των δεδομένων από τις δημοσιεύσεις (π.χ. χρήση φόρμας καταγραφής δεδομένων, 
ανεξάρτητα, από δύο διαφορετικούς ερευνητές), καθώς και κάθε διαδικασία για την απόκτηση και επιβεβαίωση των δεδομένων 
από τους ερευνητές; 

 

Κατηγορίες δεδομένων 11 Καταγράφονται σαφώς όλες οι μεταβλητές για τις οποίες αντλήθηκαν δεδομένα (data) μέσα από τα άρθρα (π.χ. PICOS, πηγές 
χρηματοδότησης); Καταγράφονται οι παραδοχές και οι απλουστεύσεις που τυχόν έχουν γίνει;  

 

Κίνδυνος συστηματικού 
σφάλματος κάθε μελέτης  

12 Γίνεται περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κινδύνου συστηματικού σφάλματος για τις 
επιμέρους μελέτες (προσδιορίζεται συγκεκριμένα εάν έγινε σε επίπεδο μελέτης ή αποτελέσματος), και το πως αυτή η πληροφορία 
θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνθεση των δεδομένων;  

 

Στατιστικές Δοκιμασίες 13 Αναφέρονται βασικά περιγραφικά μέτρα  (π.χ. risk ratio, διαστήματα εμπιστοσύνης, διαφορά μέσων τιμών);  

Σύνθεση των αποτελεσμάτων 14 Περιγράφονται οι μέθοδοι διαχείρισης των δεδομένων και σύνθεσης των αποτελεσμάτων των επιμέρους μελετών, αν υπάρχουν, 
συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου συνοχής ή ετερογένειας; (π.χ. Ι

2
);  
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Κίνδυνος σφάλματος στο 
σύνολο των μελετών 

15 Έχει εκτιμηθεί ο κίνδυνος σφάλματος που μπορεί να επηρεάσει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα (π.χ σφάλμα δημοσίευσης, σφάλμα 
επιλεκτικής αναφοράς κλπ);  

 

Επιπρόσθετες αναλύσεις 16 Περιγράφονται επιπρόσθετες στατιστικές δοκιμασίες (π.χ ανάλυση ευαισθησίας, αναλύσεις υποομάδων, μέθοδος μετα-
παλινδρόμησης); Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί, υποδεικνύεται ποιες ήταν προκαθορισμένες;  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Επιλογή Μελετών  17 Παρατίθεται ο αριθμός των ανακτηθέντων άρθρων που ελέχθησαν, επιλέχθηκαν και τελικά εντάχθηκαν στην ανασκόπηση, καθώς 
και οι λόγοι αποκλεισμού μελετών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας; Αναπαριστώνται σε διάγραμμα ροής επιλογής άρθρων; 

 

Χαρακτηριστικές παράμετροι 
που μελετήθηκαν 

18 Παρουσιάζονται οι παράμετροι για τις οποία εξήχθησαν δεδομένα  από κάθε μελέτη, (π.χ. μέγεθος δείγματος, υποκείμενα που 
μελετώνται, παρεμβάσεις, συγκριτικές παρεμβάσεις, εκβάσεις, ερευνητικός σχεδιασμός, περίοδος follow-up); Καταγράφονται 
όλες οι επιλεγμένες μελέτες στις βιβλιογραφικές αναφορές; 

 

Κίνδυνος σφάλματος εντός των 
μελετών  

19 Παρουσιάζονται δεδομένα για την πιθανότητα συστηματικού σφάλματος κάθε μελέτης, και αν υπάρχουν, και σε επίπεδο 
αποτελέσματος; (Βλέπε Κριτήριο 12).  

 

Αποτελέσματα των επιμέρους 
μελετών  

20 Για όλες τις πιθανές εκβάσεις (επωφελείς ή επιβλαβείς), παρουσιάζονται για κάθε μελέτη: α) απλά συγκεντρωτικά δεδομένα για 
κάθε ομάδα παρέμβασης και β) το εκτιμώμενο μέγεθος αποτελέσματος και τα διαστήματα εμπιστοσύνης του εκτιμώμενου μέτρου 
της σχέσης; Είναι αποτυπωμένα  σε ένα διάγραμμα τύπου “forest plot”; 

 

Σύνθεση των αποτελεσμάτων 21 Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού ετερογένειας και των 
διαστημάτων εμπιστοσύνης; 

 

Κίνδυνος σφάλματος στο 
σύνολο των μελετών  

22 Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου σφάλματος στο σύνολο των μελετών (βλέπε κριτήριο 15).   

Επιπρόσθετοι Στατιστικοί 
Έλεγχοι 

23 Παρουσιάζονται αποτελέσματα επιπλέον στατιστικών ελέγχων, αν έχουν πραγματοποιηθεί (π.χ. ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση 
υποομάδων, μετά-παλινδρόμηση (βλέπε κριτήριο 16]); 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Σύνοψη των δεδομένων  24 Συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος των ενδείξεων  κάθε βασικού αποτελέσματος; Συσχετίζονται 
με ομάδες-κλειδιά (π.χ  πάροχοι υπηρεσιών υγείας, χρήστες υπηρεσιών υγείας και κέντρα λήψης αποφάσεων); 

 

Περιορισμοί της μελέτης 25 Συζητούνται οι περιορισμοί που αφορούν στα στάδια της μελέτης και εξαγωγής αποτελεσμάτων (π.χ συστηματικά σφάλματα) και 
στη φάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης (π.χ  αδυναμία ανάκτησης όλων των εντοπισμένων άρθρων, σφάλματα επιλεκτικής 
αναφοράς); 

 

Συμπεράσματα 26 Ερμηνεύονται τα αποτελέσματα στο πλαίσιο άλλων ενδείξεων και αναφέρονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα;  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Χρηματοδότηση 27 Αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη για τη συστηματική ανασκόπηση (π.χ στην εξασφάλιση 
δεδομένων); Αναφέρεται ο ρόλος των χρηματοδοτών στη συστηματική ανασκόπηση; 

 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). For more information, visit: www.prisma-statement.org.  


