
Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία παρεχόμενη 
μέσω διαδικτύου για την Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες. Παρουσίαση και κριτική 
αποτίμηση του άρθρου “Internet-delivered cognitive
behavioural therapy for post-traumatic stress
disorder: systematic review and meta-analysis" 
(Lewis C et al., 2019)



Internet-delivered cognitive behavioural therapy
for post-traumatic stress disorder: systematic
review and meta-analysis, Lewis et al. (2019)



Γιατί η ανασκόπηση αυτή ήταν σύμφωνα με 
τους συγγραφείς σημαντική;

• Οι παρεχόμενες μέσω διαδικτύου θεραπείες αποτελούν εναλλακτική λύση στις θεραπείες διά ζώσης.

• Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την i-CBT (internet- delivered Cognitive Behavioural Therapy), η 

οποία έχει μελετηθεί για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές.

• Ωστόσο για την αποτελεσματικότητα της i-CBT στην ΔΜΤΣ υπάρχουν λίγα δεδομένα και η 

αποτελεσματικότητά της δεν είναι τεκμηριωμένη.



Μέθοδος • Η συστηματική ανασκόπηση και οι μετα-αναλύσεις 
έγιναν σύμφωνα με πρωτόκολλο το οποίο 
καραχωρήθηκε στο ινστιτούτο Cochrane.

• H σύμπραξη Cochrane αποτελεί ένα διεθνή μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό για την πραγματοποίηση 
συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων 
στον οποίο συμμετέχουν εθελοντικά πάνω από 
50.000 ερευνητές παγκοσμίως. Υπάρχουν στη βάση 
δεδομένων τoυ πάνω από 8.000 συστηματικές 
ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις που αφορούν 
κυρίως την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
παρεμβάσεων αναφορικά με την πρόληψη, τη 
θεραπεία και την αποκατάσταση νοσημάτων



Ερωτήματα που 
προσπάθησαν να 
απαντήσουν οι συγγραφείς 
για την i-CBT:

1. Είναι πιο αποτελεσματική 
συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου για την ΔΜΤΣ;

2. Είναι ίσης 
αποτελεσματικότητας θεραπεία 
με την CBT παρεχόμενη από 
θεραπευτή;

3. Είναι αποτελεσματικότερη 
συγκριτικά με άλλες θεραπείες 
παρεχόμενες μέσω διαδικτύου;

4. Ποια η σχέση κόστους -όφελους;



Πώς ορίστηκαν οι i-CBT 
θεραπείες
• Παρεμβάσεις στις οποίες παρεχόταν θεραπεία βασισμένη 

στις αρχές γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, μέσω 
διαδικτύου, δια μέσου κάποιου διαδραστικού 
προγράμματος.

• Επιλέξιμες ήταν i-CBTs με ή χωρίς καθοδήγηση 
θεραπευτή, συμπεριλαμβάνοντας θεραπείες που έλαβαν 
χώρα μέσω διαδικτύου ή μέσω εφαρμογών σε κινητά 
τηλέφωνα (apps).

• Συμπεριλήφθηκαν προγράμματα που παρείχαν μέχρι και 
5 ώρες καθοδήγηση από θεραπευτή, καθώς και 
προγράμματα που παρείχαν καθοδήγηση από θεραπευτή 
διά ζώσης



Επιλέξιμες συγκριτικά παρεμβάσεις

▪ Δια ζώσης ψυχολογική θεραπεία

▪ Λίστα αναμονής/ ελάχιστη παρέμβαση/ επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις/ συνήθης 

φροντίδα

▪ Μη-CBT θεραπείες παρεχόμενες μέσω διαδικτύου



Μελέτη Πειραματική Παρέμβαση Σύνοψη του θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Καθοδήγηση Παρέμβαση στην 
ομάδα ελέγχου

Engel et al. 2015 (35) DElivery of Self-TRaining and Education for Stressful Situations (DESTRESS) Παραλλαγή παρέμβασης CBT χωρίς εστίαση στο τραύμα και εκπαίδευση στη διαχείριση του στρες (ΕΕΚΣ-
Stress Inoculation Training) (56). Συμπεριλαμβάνονται:

1.Ψυχοεκπαίδευση για την ΔΜΤΣ, το στρες, το τραύμα και συνήθη συνυπάρχοντα προβλήματα και 
συμπτώματα.
2.Πληροφορίες για στρατηγικές διαχείρισης θυμού και βελτίωσης της υγιεινής του ύπνου, αναλυτική 
πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση διαφραγματικής αναπνοής και την προοδευτική μυϊκή χαλάρωση.
3.Τεχνικές Γνωσιακής αναδόμησης.
4.Ιεράρχηση δύσκολων καθώς και καταστάσεων που αποφεύγονταν και πυροδότησαν μνήμες ή ήταν 
γενικά στρεσογόνες.

Οι συμμετέχοντες όφειλαν να συμπληρώνουν δουλειά για το σπίτι.
Κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 15-30 λεπτά και οι δουλειές για το σπίτι άλλα 30 λεπτά.

Καθοδήγηση από 
νοσηλευτές, η συχνότητα 
της καθοδήγησης ήταν 
ανάλογη της ανάγκης 
του θεραπευόμενου. 
Αυτοματοποιημένη 
επικοινωνία : καμία.

Βέλτιστη συνήθης 
φροντίδα (Συνήθης 
θεραπεία για την 
ΔΜΤΣ, επικοινωνία με 
τον πάροχο 
πρωτοβάθμιας 
φροντίδας για την 
διαχείριση της ΔΜΤΣ. 
Σχεδιάστηκε ώστε να 
προσομοιάζει με το 
επίπεδο της 
φροντίδας που 
παρέχεται στην ΔΜΤΣ 
στην πρωτοβάθμια 
υγεία, ενώ 
συμπεριέλαβε τα μη 
ειδικά θεραπευτικά 
στοιχεία της 
παρέμβασης 
DESTRESS.)

Ivarsson et al. 2014 (39) Χωρίς όνομα 8 ενότητες, παρέχονταν μια φορά τη βδομάδα και περιλάμβαναν:
1.Ψυχοεκπαίδευση
2.Εκπαίδευση στη διαχείριση άγχους (ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις χαλάρωσης, εκπαίδευση σε τεχνικές 
έκθεσης σε πτυχές του τραύματος και πληροφορίες υγιεινής του ύπνου)
3.Έκθεση στη φαντασία
4.Γνωσιακή αναδόμηση Θεραπευτικό συμβόλαιο ώστε οι συμμετέχοντες να δεσμευτούν στη θεραπεία.

Όλες οι ενότητες συνοδεύονταν από δουλειά για το σπίτι την οποία οι θεραπευόμενοι προωθούσαν στον 
θεραπευτή κάθε βδομάδα. 

Καθοδήγηση από 
φοιτητές ψυχολογίας, 
μία φορά τη βδομάδα.
Υπήρχε επίβλεψη σε 
εβδομαδιαία βάση από 
έμπειρο κλινικό 
ψυχολόγο.

Ελάχιστη παρέμβαση 
(απαντήσεις σε 
ερωτήσεις σχετικά με 
το ευ ζην, το άγχος 
και τον ύπνο.)

Krupnick et al. 2017 (33) Warriors Internet Recovery & Education (WIRED) Adapted from Interapy 10 συνεδρίες συγγραφής εκ των οποίων οι 4 πρώτες αφορούσαν την αναγνώριση του τραύματος από τον 
θεραπευόμενο, οι 4 επόμενες την γνωσιακή αναδόμηση των δυσλειτουργικών σκέψεων σε σχέση με την 
εμπειρία και οι δύο τελευταίες εστίασαν στην κοινοποίηση της εμπειρίας.

Καθοδήγηση από 
ψυχολόγο μέσω 
σύντομης απάντησης 
μετά από κάθε άσκηση 
και αν χρειαζόταν 
περαιτέρω παρέμβαση.

Συνήθης θεραπεία (4 
συμμετέχοντες 
ξεκίνησαν και ένας 
ολοκλήρωσε 
θεραπεία γνωσιακής 
επεξεργασίας, 8 
έλαβαν 
αντικαταθλιπτική 
αγωγή και 1 έλαβε 13 
συνεδρίες 
βελονισμού)



Μελέτη Πειραματική 
Παρέμβαση

Σύνοψη του θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Καθοδήγηση Παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου

Kuhn et al. 2017 (36) PTSD Coach 4 ενότητες:
1.Ψυχοεκπαίδευση, πληροφορίες για παροχή βοήθειας και υλικό σχετικό με τη ΔΜΤΣ
2.Συμπλήρωση λίστας συμπτωμάτων ώστε να προσδιοριστεί η βαρύτητα της διαταραχής και να συστηθεί η 
κατάλληλη θεραπεία.
3.Επιλογή από τον χρήστη συγκεκριμένου συμπτώματος για το οποίο του παρέχονται τρόποι διαχείρισης.
4.Ενότητα παροχής υποστήριξης: παρέχονται πληροφορίες αναζήτησης βοήθειας σε κρίση και συμπληρώνονται 
από τον χρήστη στοιχεία οικείων στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή στο κινητό τους όπως εκείνοι ήθελαν με στόχο να 
προσομοιάζουν οι συνθήκες την πραγματική χρήση της εφαρμογής.

καμία Λίστα αναμονής

Lewis et al. 2017 (30) Spring Διαδραστική, μέσω διαδικτύου, καθοδηγούμενη παρέμβαση αυτοβοήθειας, που περιλάμβανε 8 βήματα σε 
διάστημα 8 εβδομάδων. Τα βήματα ήταν:
1.Ψυχοεκπαίδευση
2.Εξοικείωση με το τραύμα
3.Διαχείριση άγχους
4.Συμπεριφορική ενεργοποίηση
5.Έκθεση στη φαντασία
6.Γνωσιακές τεχνικές
7.Έκθεση
8.Πρόληψη υποτροπών

Καθοδήγηση από θεραπευτές εξειδικευμένους στο 
τραύμα: αρχική συνεδρία διάρκειας μίας ώρας και 
στη συνέχεια ραντεβού ανά δεκαπενθήμερο δια 
ζώσης ή τηλεφωνικά.
Αξιοπιστία: τακτικές συναντήσεις επίβλεψης των 
θεραπευτών.

Λίστα αναμονής

Littleton et al. 2016 (32) From Survivor to 
Thriver

9 ενότητες που έπρεπε να ολοκληρωθούν διαδοχικά. Περιλαμβάνονταν 3 ενότητες:
1.Πρώτη φάση (ενότητες 1-3) : Ψυχοεκπαίδευση για τη ΔΜΤΣ και τις επιπτώσεις της ακούσιας σεξουαλικής 
επαφής. Εισαγωγή στη διαχείριση δυσφορίας και υγιών τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων.
2.Δεύτερη φάση (4-5): εισαγωγή στο γνωσιακό μοντέλο και αναγνώριση παρεισφρυτικών και μη βοηθητικών 
αυτόματων σκέψεων. Αμφισβήτηση των αυτόματων σκέψεων.
3.Τρίτη φάση ( 6-9) : χρήση γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών για τη διαχείριση ειδικών προβλημάτων 
ανάμεσα σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Καθοδήγηση από φοιτητές ψυχολογίας με τη 
μορφή σύντομων παρεμβάσεων (5 λεπτών) κάθε 2 
εβδομάδες
Αξιοπιστία: αξιολόγηση από ψυχολόγους που δεν 
σχετίζονταν με το πρόγραμμα.

Ιστοσελίδα με πληροφορίες που αφορούν τις 
πρώτες 3 ενότητες του i-CBT προγράμματος, 
χωρίς καθοδήγηση.



Μελέτη Πειραματική Παρέμβαση Σύνοψη του θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Καθοδήγηση Παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου

Litz et al. 2007 (37) DElivery of Self-TRaining and Education for Stressful 
Situations (DESTRESS)

1.Καταγραφή καταστάσεων που πυροδοτούν συμπτώματα που σχετίζονται με το 
τραύμα.
2.Ιεράρχηση αυτών των καταστάσεων ως προς τον βαθμό εκλαμβανόμενης 
απειλής ή αποφυγής.
3.Στρατηγικές διαχείρισης του άγχους.
4.Διαβαθμιζόμενη, αυτοκαθοδηγούμενη έκθεση (έναρξη με τη λιγότερο 
απειλητική κατάσταση ή αυτήν που αποφεύγεται σε μικρότερο βαθμό)
5.7 συνεδρίες συγγραφής online.
6.Ανασκόπηση της προόδου, πρόληψη υποτροπής και δημιουργία 
προσωποποιημένου πλάνου για μελλοντικές προκλήσεις.

Καθοδήγηση από θεραπευτές: εισαγωγική 
συνεδρία διάρκειας 2 ωρών και στη 
συνέχεια καθοδήγηση μέσω email ή μέσω 
τηλεφώνου σύμφωνα με τις ανάγκες του 
θεραπευόμενου.
Έλεγχος αξιοπιστίας: Δεν αναφέρεται

Μέσω ίντερνετ μη CBT θεραπεία:
Καταγραφή μη σχετιζόμενων με το 
τραύμα ανησυχιών, ψυχοεκπαίδευση, 
διαχείριση άγχους.

Miner et al. 2016 (31) PTSD coach Συνεστήθη η χρήση της εφαρμογής από τους συμμετέχοντες, όπως αυτοί ήθελαν 
για ένα μήνα.

Καμία Λίστα αναμονής (καμία παρέμβαση 
για πάνω από 1 μήνα. Έγινε εκτίμηση 
μετά από 1 μήνα.

Spence et al. 2011 (35) (χωρίς όνομα) Πρόγραμμα 7 βημάτων
1.Εκπαίδευση για τον επιπολασμό , συμπτώματα και θεραπεία της ΔΜΤΣ.
2.Οδηγίες για τον έλεγχο σωματικών συμπτωμάτων.
3.Βασικές αρχές γνωσιακής θεραπείας (και τεχνικές καταγραφής και 
αμφισβήτησης των αυτόματων σκέψεων)
4.Εκπαίδευση και οδηγίες για την εφαρμογή διαβαθμιζόμενης έκθεσης.
5.Εκπαίδευση και οδηγίες για την εφαρμογή έκθεσης στη φαντασία. 
6.Εκπαίδευση και οδηγίες για την αμφισβήτηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων.
7.Πρόληψη υποτροπών. 

Καθοδήγηση από κλινικούς ψυχολόγους 
εβδομαδιαία μέσω e-mail ή τηλεφώνου.
Έλεγχος αξιοπιστίας: δεν αναφέρεται

Λίστα αναμονής







Κύρια 
συμπεράσματα

• Χαμηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά με 
βελτίωση των συμπτωμάτων της ΔΜΤΣ 
μετά τη θεραπεία συγκριτικά με ομάδα 
ελέγχου. Δεν ανευρέθηκαν δεδομένα για 
διατήρηση του αποτελέσματος σε 
διαστήματα επαναξιολόγησης.

• Χαμηλής ποιότητας δεδομένα δεν 
ανέδειξαν διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα της i-CBT 
συγκριτικά με άλλου είδους θεραπείες 
παρεχόμενες μέσω διαδικτύου.

• Δεν υπήρχαν μελέτες σύγκρισης της i-CBT 
με θεραπεία δια ζώσης.

• Δεν βρέθηκαν στοιχεία για την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των θεραπευόμενων
και την σχέση κόστους -όφελους της i-CBT 
για την ΔΜΤΣ.



Βασικοί περιορισμοί
Μόνο 10 μελέτες συμπεριλήφθηκαν ενώ τα μεγέθη των δειγμάτων ήταν μικρά

Οι συμμετέχοντες ήταν κάτοικοι κυρίως των Η.Π.Α. και της δυτικής Ευρώπης, με σχετικά υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Συνεπώς δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της γενικευσιμότητας των 
συμπερασμάτων

H επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κυρίως μέσω διαφημίσεων

Αποκλείστηκαν μελέτες που συμπεριλάμβαναν ασθενείς με υποκλινικά συμπτώματα

Υπήρχε έλλειψη ανεξάρτητης κρίσης στην πλειοψηφία των προγραμμάτων (όλα πλην ενός 
εκτιμήθηκαν από τους ίδιους τους δημιουργούς των προγραμμάτων)



Ετερογένεια
• Σημαντική ετερογένεια ανάμεσα στα προγράμματα και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον 

τρόπο που παρεχόταν η θεραπεία

• Σημαντική διαφοροποίηση ως προς το βαθμό και τη μέθοδο με την οποία γινόταν η καθοδήγηση 

μέσω θεραπευτή

Συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης

• Συστηματική επιλογή μελετών προς δημοσίευση αναλογα με το αποτέλεσμα (συνήθως μελέτες 
με θετικά αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα δημοσίευσης ενώ μελέτες με αρνητικά 
αποτελέσματα έχουν μικρότερη πιθανότητα δημοσίευσης



XΏΡΑ N Μέθοδος
εύρεσης 
συμμετεχόντων

Μέθοδος διάγνωσης Είδος τραύματος Διάρκεια θεραπείας Σχετικές μετρήσιμες 
εκβάσεις

Engel et al. 2015 (35) Η.Π.Α. 80 Διαφήμιση Κλινική αξιολόγηση Στρατός 6-8 εβδομάδες PCL, PHQ-8, PHQ-15

Ivarsson et al. 2014 (39) Σουηδία 62 Διαφήμιση Κλινική αξιολόγηση Διάφορα 8 εβδομάδες PDS, BDI-II, BAI, QOLI

Knaevelsrud et al. 2015 
(34)

Ιράκ 159 Διαφήμιση Διάγνωση βασισμένη 
σε αυτό-αναφορές

Σχετιζόμενο με πόλεμο 5 εβδομάδες PDS, HSCL-25, 
EUROHIS-QOL

Krupnick et al. 2017 (33) Η.Π.Α. 34 Παραπομπή από 
κλινικό

Διάγνωση βασισμένη 
σε αυτό-αναφορές

Στρατός 10 εβδομάδες PCL-M, PHQ-9

Kuhn et al. 2017 (36) Η.Π.Α. 120 Διαφήμιση Διάγνωση βασισμένη 
σε αυτό-αναφορές

Διάφορα 3 μήνες PCL-C, PHQ-8

Lewis et al. 2017 (30) Ηνωμένο Βασίλειο 42 Παραπομπή από 
κλινικό
Και διαφήμιση

Κλινική αξιολόγηση Διάφορα 8 εβδομάδες CAPS-5, BDI, BAI

Littleton et al. 2016 (32) Η.Π.Α. 87 Διαφήμιση Κλινική αξιολόγηση Βιασμός 14 εβδομάδες PSS-I, CES-D. FDAS

Litz et al. 2007 (37) Η.Π.Α. 45 Διαφήμιση Κλινική αξιολόγηση Στρατός 8 εβδομάδες PSS-I, BDI, BAI

Miner et al. 2016 (31) Η.Π.Α. 49 Διαφήμιση Διάγνωση βασισμένη 
σε αυτό-αναφορές

Διάφορα 4 εβδομάδες PCL

Spence et al. 2011 (38) Αυστραλία 42 Διαφήμιση Κλινική αξιολόγηση Διάφορα 8 εβδομάδες PCL-C,PHQ-9, GAD-7



Αποτελέσματα
• Eνδείξεις περί μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της i-CBT συγκριτικά με την 

λίστα αναμονής / συνηθισμένη θεραπεία/ ελάχιστη φροντίδα στην μείωση των 
συμπτωμάτων PTSD μετά τη θεραπεία. (8 μελέτες, n=560, SMD –0,60, CI – 0,97 
έως -0,24)

• Το αποτέλεσμα δεν διατηρήθηκε σε διαστήματα επαναξιολόγησης 3-6 
μηνών (3 μελέτες, n = 146, SMD –0,0, CI –0,64 έως 0,04)

• Το μέγεθος αποτελέσματος μετά την θεραπεία ήταν μεγαλύτερο για τις μελέτες 
στην ανάλυση της υποομάδας με i-CBT εστιασμένη στο τραύμα (4 μελέτες με 
εστίαση στο τραύμα: n = 177, SMD –1,04, CI –1,57 έως -0,51 vs. Μελέτες χωρίς 
εστίαση στο τραύμα)

• Ανευρέθηκαν ακόμη στοιχεία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
ανάλυση υποομάδων με καθοδηγούμενη από θεραπευτή i-CBT (6 μελέτες, 
n=391, SMD –0,86, CI –1,25 έως -0,47)

• Περισσότερες αποχωρήσεις από την i-CBT σε σχέση με τη λίστα αναμονής/ 
άτομα που έλαβαν συνηθισμένοι θεραπεία/ άτομα που έλαβαν ελάχιστη 
φροντίδα (8 μελέτες, n=585, RR 1,39, CI 1,03-1,88)



Δευτερογενείς
εκβάσεις

• Αποτελεσματικότητα σε σχέση με λίστα αναμονής/ συνηθισμένη θεραπεία/ ελάχιστη 
προσοχή, στη μείωση συμπτωμάτων κατάθλιψης (5 μελέτες, n=425, SMD –0,61, CI –1,17 
έως -0,05) και άγχους (4 μελέτες, n=305, SMD –0,67, CI -0,98 έως -0,36)μετά τη θεραπεία και 
σε διαστήματα επαναξιολόγησης μικρότερα των 6 μηνών( για συμπτώματα κατάθλιψης : 
μία μελέτη, n= 42, MD –8,95, CI –15,57 έως -2,33, για συμπτώματα άγχους : μία μελέτη, 
n=42, MD –12,59, CI –20,74 έως -4,44)

• Αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη λίστα αναμονής / συνηθισμένη θεραπεία/ ελάχιστη 
φροντίδα όσον αφορά τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής (2 μελέτες, n=221, SMD 0,60, CI 
0,08-1,12)



I-CBT vs i-non-CBT

• Χωρίς διαφοροποίηση όσον αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων ΔΜΤΣ μετά τη θεραπεία (2 μελέτες, n=82, 
SMD –0,08, CI –0,52 έως 0,35), σε διάστημα επαναξιολόγησης μικρότερο των 6 μηνών (2 μελέτες, n=65, SMD 
0,08, CI –0,41 έως 0,57), ή σε διάστημα επαναξιολόγησης 6-12 μηνών (μία μελέτη, n=18, MD –8,83, CI –17,32 
έως -0,34)

• Χωρίς διαφοροποίηση αναφορικά με τις μετρήσεις της κατάθλιψης (δύο μελέτες, n=84, SMD –0,08, CI –0,53 
έως 0,37) και του άγχους ( δύο μελέτες, n=74, SMD 0,08, CI –0,78 έως 0,95) μετά τη θεραπεία ή σε διάστημα 
επαναξιολόγησης μικρότερο των 6 μηνών (για συμπτώματα κατάθλιψης : δύο μελέτες, n=61, SMD 0,20, 
CI –0,31 έως 0,71, για συμπτώματα άγχους : δύο μελέτες, n=60, SMD –0,16, CI –0,67 έως 0,35))

• Υπήρχαν δεδομένα από μία μελέτη σχετικά με μεγαλύτερη μείωση στην κατάθλιψη και το άγχος σε 
διάστημα επαναξιολόγησης μεγαλύτερο των 6 μηνών στην υποομάδα που έλαβε i-CBT (για συμπτώματα 
κατάθλιψης : n=18, MD –8,34, CI –15,83 έως -0,85, για συμπτώματα άγχους n=18, MD –8,05, CI –15,20 έως -
0,90)



Aποχωρήσεις

Σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά αποχωρήσεων από την ομάδα του i-CBT σε 
σύγκριση με την λίστα αναμονής/ ομάδα συνηθισμένης θεραπείας (8 μελέτες, n=585, 
RR 1,39, 95% CI 1,03-1,88)

Χωρίς σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά αποχώρησης από τις ομάδες i-CBT και 
i-non-CBT. (2 μελέτες, n=132, RR 2,14, 95%CI 0,97 έως 4,73)



ΣΎΓΚΡΙΣΗ CBT παρεχόμενη μέσω ίντερνετ με λίστα αναμονής/ 
ελάχιστη φροντίδα/ συνήθη φροντίδα

CBT παρεχόμενη μέσω ίντερνετ με παρεχόμενη μέσω 
ίντερνετ μη CBT θεραπεία

Συμπτώματα ΔΜΤΣ μετά τη θεραπεία 8 μελέτες, n=560, SMD (95% CI) –0,60 (-0,97 έως -0,24) 2 μελέτες, n=82, SMD (95% CI) –0,08
( –0,52 – 0,35)

Συμπτώματα ΔΜΤΣ σε διάστημα επαναξιολόγησης μικρότερο 
των 6 μηνών

3 μελέτες, n=146, SMD (95% CI) –0,43 (-1,41 έως -0,56) 2 μελέτες, n=65, SMD (95% CI) 0,08
( -0,41 - 0,57)

Συμπτώματα ΔΜΤΣ σε διάστημα επαναξιολόγησης 6-12 
μηνών

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 1 μελέτη, n=18, MD (95% CI) –8,83
(-17,32 έως -0,34)

Συμπτώματα Κατάθλιψης μετά τη θεραπεία 5 μελέτες, n=425, SMD (95% CI) –0,61 (-1,17 έως -0,05) 2 μελέτες, n=84, SMD (95% CI) –0,08 (-0,53 – 0,37)

Συμπτώματα Κατάθλιψης σε διάστημα επαναξιολόγησης 
μικρότερο των 6 μηνών

1 μελέτη, n=42, MD (95% CI) –8,95
(-15,57 έως -2,33)

2 μελέτες, n=61, SMD (95% CI) 0,20
(-0,31 – 0,71)

Συμπτώματα Κατάθλιψης σε διάστημα επαναξιολόγησης 6-
12 μηνών

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 1 μελέτη, n=18, MD (95% CI) –8,34
(-15,83 έως -0,85)

Συμπτώματα Άγχους μετά τη θεραπεία 4 μελέτες, n=305, SMD (95% CI) –0,67 (-0,98 έως -0,36) 2 μελέτες, n=74, SMD (95% CI) 0,08
(-0,78- 0,95)

Συμπτώματα Άγχους σε διάστημα επαναξιολόγησης 
μικρότερο των 6 μηνών

1 μελέτη, n=42, MD (95% CI) –12,59 (-20,74 έως -4,44) 2 μελέτες, n=60, SMD (95% CI) –0,16
(-O,67 – 0,35)

Συμπτώματα Άγχους σε διάστημα επαναξιολόγησης 6-12 
μηνών

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 1 μελέτη, n=18, MD (95% CI) –8,05
(-15,20 έως -0,90)

Ποιότητα ζωής μετά τη θεραπεία 2 μελέτες, n=221, SMD (95% CI) 0,60
(0,08 – 1,12)

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα

Αποχωρήσεις από τη θεραπεία 8 μελέτες, n=585, RR (95% CI) 1,39
(1,03-1,88)

2 μελέτες, n=132, RR (95% CI) 2,14
(0,97 – 4,73)



Κλινική χρησιμότητα των i-CBT
θεραπειών

Απαιτείται λιγότερος χρόνος από τον θεραπευτή, ενώ η αποτελεσματικότητα εξαρτάται 
λιγότερο από τις ικανότητες και την εμπειρία του θεραπευτή

Χρησιμότητα σε θεραπευόμενους με δυσκολία δέσμευσης σε εβδομαδιαία ραντεβού

Ελάττωση του μεσοδιαστήματος μέχρι να λάβει την ενδεδειγμένη θεραπεία ο ασθενής

Πρόσβαση στη θεραπεία ασθενών σε απομονωμένες περιοχές



Προτάσεις από τους 
συγγραφείς

Χρήση i-CBT ως αρχική παρέμβαση 
σε ένα στρωματοποιημένο σύστημα φροντίδας. 

Δηλαδή παροχή επιπλέον φροντίδας σε 
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε i-CBT 

θεραπείες.

Χρήση i - CBT σε θεραπευόμενους με λιγότερο 
σοβαρά συμπτώματα



Ερευνητικά συμπεράσματα των συγγραφέων

❖Ανάγκη σύγκρισης των i-CBT θεραπειών με θεραπείες παρεχόμενες από 

θεραπευτή

❖Ανάγκη συλλογής δεδομένων για τα διαστήματα επαναξιολόγησης

❖Αναγνώριση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των θεραπειών που καθιστούν 

αποτελεσματικότερες τις i-CBT θεραπείες

❖Καθορισμός απαιτούμενης "δόσης" τεχνικών έκθεσης

❖Προσδιορισμός θεραπευόμενων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τέτοιου 

είδους θεραπείες

❖Προσδιορισμός του βαθμού καθοδήγησης που απαιτείται



Κριτική του 
άρθρου

Πληρούνται τα κριτήρια 
PRISMA ( σύνολο 27 λημμάτων 
με στόχο την εξασφάλιση 
εγκυρότητας και διαφάνειας 
στις μετα-αναλυτικές μελέτες)

Οι στόχοι και τα κριτήρια 
συμπερίληψης μελετών έχουν 
τεθεί σαφώς

Υπάρχει λίστα με τα 
χαρακτηριστικά των μελετών 
που συμπεριλήφθηκαν







Θετικά χαρακτηριστικά του άρθρου

Κείμενο εύκολα 
κατανοητό

Αναλυτικό ως προς τον 
τρόπο που διεξήχθη η 

μετα-ανάλυση

Αναφορά σε 
περιορισμούς της 

μελέτης και σε 
προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα



Περιορισμοί του 
άρθρου ❖Πολύ σύντομη αναφορά στα μέχρι τώρα δεδομένα : 

μετα-αναλύσεις των τελευταίων ετών που αφορούν 

τις i-CBT θεραπείες για την ΔΜΤΣ (Kuester et al. 2016, 

Sijbrandij et al. 2016, Olthius et al. 2016)

❖Χρειάζεται αναλυτικότερη περιγραφή του τρόπου 

αναζήτησης μελετών (δεν αναφέρονται στο άρθρο οι 

όροι που αναζητήθηκαν)

❖Τα συμπεράσματα δεν είναι κλινικά εφαρμόσιμα

❖Δεν αναδείχτηκαν νέα δεδομένα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της i-CBT για την ΔΜΤΣ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

1. Δεν προστέθηκαν νέα σημαντικά δεδομένα όσον αφορά τις i-CBT θεραπείες για την 

ΔΜΤΣ.

2. Χρήσιμη μελλοντικά η διερεύνηση i-CBT θεραπειών συγκριτικά με άλλου είδους εξ 

αποστάσεως θεραπείες.

3. Χρήσιμη η διερεύνηση των i-CBT θεραπειών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το 

είδος του τραύματος, το μορφωτικό επίπεδο, την εξοικείωση των θεραπευόμενων

με την τεχνολογία και τη συννόσηση με άλλες ψυχικές διαταραχές (για τα οποία 

δεν υπάρχουν μέχρι τώρα δεδομένα)

4. Τέλος θα ήταν χρήσιμο να προταθούν τρόποι εφαρμογής i-CBT θεραπειών σε 

θεραπευόμενους από απομονωμένες περιοχές



Οι i-CBT θεραπείες θα μπορούσαν να λύσουν 
σημαντικά προβλήματα στους πάσχοντες από ΔΜΤΣ. 
Περαιτέρω έρευνα για τη βελτιστοποίησή τους είναι 
σημαντική ώστε να παρέχονται με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα.

Ευχαριστώ πολύ


