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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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μεθόδου για τον έλεγχο των υπόπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή μαζών 

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η συγκριτική οικονομική αξιολόγηση της 

διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο με την 

βίντεο - καθοδηγούμενη θωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας  

Μέθοδος: Η συγκριτική αξιολόγηση των δύο αυτών μεθόδων θα γίνει από την “οπτική 

γωνία” του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η 

αξιολόγηση αυτή έγινε σε συνεκτίμηση της διαγνωστικής ικανότητας των μεθόδων και 

το κόστος. Η διαγνωστική ικανότητα των μεθόδων περιγράφηκε με βάση την διεθνή 

βιβλιογραφία και από κλινικά δεδομένα ληφθέντων διατοιχωματικών βιοψιών 

πνεύμονα καθοδηγούμενων από αξονικό τομογράφο. Το κόστος υπολογίστηκε με βάση 

τις τιμές των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσήλειων (ΚΕΝ) καθώς και τις τρέχουσες 

τιμές αγοράς βελονών βιοψίας. Η συγκριτική αξιολόγηση έγινε με βάση υποτιθέμενο 

ελληνικό πληθυσμό 1000 ατόμων.  

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την συγκριτική οικονομική αξιολόγηση των δυο 

διαγνωστικών μεθόδων με συνεκτίμηση της διαγνωστικής ικανότητας τους και του 

κόστους τέλεσης τους, αποτελεσματικότερη αποδείχθηκε η διατοιχωματική βιοψία 

πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” του τμήματος “Οργάνωσης και 

διοίκησης Επιχειρήσεων” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η διαγνωστική διαδικασία και η θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων αποτελεί 

σημαντικό τμήμα του κόστους των υγειονομικών συστημάτων παγκόσμια. 

Σύμφωνα με το Kernick (2003), από την δεκαετία του 1970 και έπειτα, παρατηρείται 

συνεχής αύξηση των απαιτήσεων όσον αφορά τα υγειονομικά συστήματα συγκριτικά 

με τις παρεχόμενες εισροές. Σημαντικό μέρος αυτού των απαιτήσεων αποτελεί το 

κόστος της διαγνωστικής διαδικασίας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

κακοηθών νεοπλασματικών νοσημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα οικονομικής αξιολόγησης των 

διαγνωστικών διαδικασιών και των θεραπειών των νοσημάτων και ειδικά των 

κακοηθών νεοπλασματικών νοσημάτων. Τμήμα των αξιολογήσεων αυτών αποτελεί η 

ανάδειξη του “κόστους ευκαιρίας”, δηλαδή του κόστους το οποίο όταν αφαιρεθεί ή 

μειωθεί από ένα αξιολογούμενο πρόγραμμα προστίθεται σε ένα παρόμοιο 

αξιολογούμενο πρόγραμμα. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των διαγνωστικών μεθόδων των 

κακοηθών νεοπλασματικών μεθόδων του πνεύμονα. 

Αναλυτικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της 

πρόσφατης βιβλιογραφίας. 

 Στο πρώτο μέρος αυτής γίνεται σύντομη αναφορά στα κακοήθη νεοπλασματικά 

νοσήματα και στην οικονομική επιβάρυνση που προέρχεται από αυτά.  

Στην δεύτερο μέρος αυτής γίνεται ειδική αναφορά στα νεοπλασματικά νοσήματα του 

πνεύμονα, στην οικονομική επιβάρυνση από αυτά, στην διαγνωστική διαδικασία αυτών 

και περιγραφή των διαφόρων μοντέλων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την έγκαιρη και 

έγκυρη διάγνωση αυτών. 

Στο τρίτο μέρος αυτής γίνεται μια σύντομη αναφορά στην οικονομική αξιολόγηση των 

προγραμμάτων υγείας  και στα είδη της οικονομικής αξιολόγησης. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα ο σκοπός της συγκεκριμένης 

μελέτης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα περιγραφεί η μεθοδολογία θα γίνει η συγκριτική οικονομική 

αξιολόγηση των δύο διαγνωστικών μεθόδων κακοηθών νεοπλασματικών νοσημάτων 

πνεύμονα. 

Στα δύο τελευταία κεφάλαια, θα αναλυθούν τα κλινικά δεδομένα όσον αφορά τις δύο 

διαγνωστικές μεθόδους, θα γίνει συγκριτική οικονομική αξιολόγηση όσον αφορά το 

κόστος πραγματοποίησης του σε συσχέτιση με την διαγνωστική τους ικανότητα, θα 

εξαχθούν τα συμπεράσματα από την παραπάνω ανάλυση και θα τεθούν οι προτάσεις 

για  την πραγματοποίηση παρόμοιων μελετών στο μέλλον.  
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2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Ο καρκίνος είναι μια διαγνωστική οντότητα, η οποία αποτελεί μια συλλογή πολλών, 

διαφορετικών νοσημάτων (National Cancer Institute – Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 2015).  Άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν αυτήν την ομάδα νοσημάτων είναι κακοήθεις όγκοι ή κακοήθεις 

νεοπλασίες (World Health Organisation – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2015). 

Κατά την φυσιολογική πορεία κυτταρογένεσης, τα κύτταρα ακολουθούν μια διαδρομή 

ωρίμανσης και, τελικά, απόπτωσης (θανάτου) (National Cancer Institute, 2015) Σε όλα 

τα είδη καρκίνου, παρατηρείται διακοπή των φυσιολογικών αυτών διαδικασιών. 

Το αποτέλεσμα αυτής της διακοπής είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός μη 

λειτουργικών, κυρίως (καρκινικών) κυττάρων πέρα από τα φυσιολογικά όρια, 

δημιουργία πλεοναζόντων κυττάρων, και στην συνέχεια, η επέκταση, αυτών, προς 

παρακείμενους ιστούς ή διασπορά, αυτών, προς  απομακρυσμένους ιστούς (Cancer, 

2016). 

Ο ανεξέλεγκτος, αυτός, πολλαπλασιασμός και η δημιουργία πλεοναζόντων, μη 

λειτουργικών κυττάρων μπορεί να εγερθεί, σχεδόν, σε οποιοδήποτε σημείο του 

ανθρώπινου σώματος (National Cancer Institute, 2015). 

Μια δεύτερη βασική διαφορά των καρκινικών κυττάρων, συγκριτικά με τα 

φυσιολογικά, είναι το γεγονός ότι τα μη λειτουργικά αυτά κύτταρα εκκρίνουν, στο 

περιβάλλον γύρω από αυτά, σηματοδοτικά μόρια. Τα μόρια αυτά επηρεάζουν την 

λειτουργικότητα των κυττάρων γύρω από αυτά και δημιουργούν τις συνθήκες 

ανάπτυξης νέων τροφοφόρων αγγείων (νεοαγγειογένεση). 

Εκτός των κακοηθών νεοπλασιών, παρατηρείται και μια δεύτερη κατηγορία. Η 

κατηγορία, αυτή, είναι οι καλοήθεις νεοπλασίες. Η βασική διαφορά αυτής της 

κατηγορίας νεοπλασιών είναι ότι, παρότι αναπτύσσονται μη λειτουργικά κύτταρα, αυτά 

δεν έχουν τάση ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού, επέκτασης προς παρακείμενους 

ιστούς ή διασποράς προς απομακρυσμένους ιστούς. Επιπλέον, συνήθως δεν εμφανίζουν 

υποτροπές και δεν αποτελούν επικίνδυνες για την ζωή του ασθενούς καταστάσεις 

(National Cancer Institute, 2015). Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, αποτελούν οι 

καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου. 
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2.1.1 Κατηγορίες 

Υπάρχουν περισσότεροι των εκατό διαφορετικοί τύποι καρκίνου, ανάλογα με το 

όργανο ή τον ιστό, στον οποίο αναπτύσσονται (National Cancer Institute, 2015). 

Καρκινώματα 

Τα καρκινώματα αποτελούν την συχνότερη μορφή καρκίνου. Αποτελούνται κύριως από 

επιθηλιακά κύτταρα τα οποία είναι καλυπτικά στις εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες του ανθρωπίνου σώματος. Στην κατηγορία αυτή του καρκίνου, εντάσσονται 

πολλές υποκατηγορίες, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι: 

Α. Αδενοκαρκινώματα: Αποτελούνται κύριως από ορογόνα ή βλεννογόνα επιθηλιακά 

κύτταρα. Οι ιστοί από τους οποίους προέρχονται τα κύτταρα αυτά, ονομάζονται συχνά 

αδενικοί ιστοί. 

Β. Καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων: Αποτελούνται από επιθηλιακά κύτταρα τα 

οποία βρίσκονται σε καλυπτήριες επιφάνειες εσωτερικά, καθώς και στην επιδερμίδα. 

Μια άλλη ονομασία των καρκινωμάτων αυτών είναι επιθηλιακά καρκινώματα. 

Γ. Βασικοκυτταρικά καρκινώματα: Αποτελούνται από επιθηλιακά κύτταρα της βασικής 

μεμβράνης της επιδερμίδας. 

Δ. Καρκινώματα εκ κυττάρων μεταβατικού επιθηλίου: Αποτελούνται από μεταβατικά 

επιθηλιακά κύτταρα, δηλαδή τα καλυπτήρια κύτταρα του ουροποιητικού συστήματος. 

Σαρκώματα 

Αποτελούνται κυρίως από κύτταρα τα οποία σχηματίζουν τα “μαλακά μόρια” του 

ανθρώπινου οργανισμού δηλαδή τους μύες, τα οστά και του τένοντες. Η κυριότερη 

μορφή αυτού του τύπου των καρκινωμάτων είναι τα οστεοσαρκώματα. 

Νευροενδοκρινικοί όγκοι 

Αποτελούνται κυρίως από κύτταρα τα οποία εκκρίνουν και απελευθερώνουν ορμόνες 

στο αίμα, ως απάντηση σε κάποιο “σήμα” από το νευρικό σύστημα. Οι κυριότερες 

κατηγορίες αυτών των όγκων είναι οι καρκινοειδείς όγκοι, κυρίως του γαστρεντερικού 

συστήματος και οι μικροκυτταρικοί όγκοι των πνευμόνων. 
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Λεμφώματα 

Αποτελούν μια ομάδα όγκων του αιμοποιητικού συστήματος του ανθρώπινου 

οργανισμού. Αποτελούνται κυρίως από Β και Τ λεμφοκύτταρα (είδη λευκών 

αιμοσφαιρίων). Περιλαμβάνουν πληθώρα υποτύπων, οι οποίοι εντάσσονται σε δύο 

κατηγορίες: τα Hodgkin και τα non-Hodgkin λεμφώματα. Αποτελούν κυρίως 

λεμφαδενική νόσο αλλά αναπτύσσονται και οπουδήποτε στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Λευχαιμίες 

Αποτελούν μια ομάδα όγκων του αιμοποιητικού συστήματος του ανθρώπινου 

συστήματος ιδίως του μυελού των οστών και του λεμφικού συστήματος. 

Περιλαμβάνουν πληθώρα υποτύπων οι οποίοι κυρίως αφορούν παθολογία των λευκών 

αιμοσφαιρίων, δηλαδή των υπευθύνων για την άμυνα του οργανισμού κυττάρων (Mayo 

Clinic, 2016). Στην κατηγορία των λευχαιμιών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και το 

πολλαπλούν μυέλωμα. Η νόσος αυτή περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία νοσημάτων, 

από υπερανάπτυξη άωρων μορφών κυττάρων του αιμοποιητικού συστήματος έως και 

την λευχαιμία των πλασματοκυττάρων (Shah, 2016). 

Όγκοι αρχέγονων κυττάρων 

Αποτελούνται κυρίως από αρχέγονα κύτταρα από τα οποία προέρχονται τα 

σπερματοζωάρια ή τα ωάρια. Μπορούν να έχουν ενδογοναδική εντόπιση ή εξογοναδική 

εντόπιση (οπουδήποτε στον ανθρώπινο οργανισμό). 

Όγκοι κυττάρων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

Αποτελούνται από κύτταρα του στηρικτικού ιστού των δομών του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) (NINDS, 2016). 

Μελανώματα 

Αποτελούνται κυρίως από μελανοκύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 

μελανίνης (Tan α, 2016). Αναπτύσσονται κυρίως στο δέρμα (National Cancer Institute, 

2015), αλλά υπάρχουν και εξωδερματικές εντοπίσεις με συχνότερη την ενδοφθάλμια 

εντόπιση. 

2.1.2 Επιδημιολογία 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2015), τα νεοπλασματικά νοσήματα 

αποτελούν τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. 
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Υπολογίστηκε ότι παγκοσμίως το 2013 υπήρξαν 14,9 εκατομμύρια νέων περιπτώσεων 

και 8,2 εκατομμύρια θανάτων που σχετίζονταν με νεοπλασματικά νοσήματα 

(Fitzmaurice και συν, 2013), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίστηκε ότι το 2008 

υπήρξαν 2,45 εκατομμύρια νέων περιπτώσεων και 1,23 εκατομμύρια θανάτων που 

σχετίζονταν με νεοπλασματικά νοσήματα (Luengo – Fernandez και συν, 2013). 

Οι κυριότεροι αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως όσον αφορά τα νεοπλασματικά 

νοσήματα και στα δύο φύλα το 2012 (World Health Organisation, 2015), ήταν ο 

καρκίνος πνευμόνων (1,59 εκατομμύρια θάνατοι), ο καρκίνος ήπατος (745.000 

θάνατοι), ο καρκίνος στομάχου (723.000 θάνατοι), ο ορθοκολικός καρκίνος (694.000 

θάνατοι), o καρκίνος μαστού (521.000 θάνατοι) και ο καρκίνος οισοφάγου (400.000 

θάνατοι). 

Αναφορικά με το ανδρικό φύλο (WHO, 2015), τα 5 όργανα στα οποία συνηθέστερα 

διαγιγνώσκονται νεοπλασματικά νοσήματα είναι κατά σειρά συχνότητας: οι πνεύμονες, 

ο προστατικός αδένας, το παχύ έντερο, ο στόμαχος και το ήπαρ. 

Αναφορικά με το γυναικείο φύλο (WHO, 2015), τα 5 όργανα στα οποία συνηθέστερα 

διαγιγνώσκονται νεοπλασματικά νοσήματα είναι κατά σειρά συχνότητας: ο μαστός, το 

παχύ έντερο, οι πνεύμονες, ο τράχηλος της μήτρας και ο στόμαχος. 

Αναφορικά με την Ελλάδα (EUCAN, 2013), υπολογίστηκε ότι το 2012 τα 5 όργανα στα 

οποία συνηθέστερα διαγιγνώσκονται νεοπλασματικά νοσήματα και στα δύο φύλα είναι 

κατά σειρά συχνότητας: ο μαστός, ο το παχύ έντερο, ο προστατικός αδένας, η 

ουροδόχος κύστη και οι πνεύμονες. 

2.1.3 Οικονομική επιβάρυνση του καρκίνου 

Σύμφωνα με τους Yang & Czernin (2011), οι δαπάνες για την υγεία ανερχόταν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες σε 2 τρισεκατομμύρια ετησίως και υπολογιζόταν ότι το 2015 θα 

αποτελούσαν το 20% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος του κράτους. 

Στα πλαίσια αυτά, η οικονομική επιβάρυνση για την διάγνωση και την θεραπεία των 

νεοπλασματικών νοσημάτων είναι συνεχώς αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια και 

αποτελεί μια σημαντική δαπάνη για όλες τις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών 

(Φραγκουλάκης, 2012). 

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου (National Audit Office, 2015) της Αγγλίας, 

 το υπολογιζόμενο κόστος για τα έτη 2012 – 2013 όσον αφορά την διάγνωση και 
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θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων ανερχόταν σε 6,9 δισεκατομμύρια λίρες , 

ενώ σύμφωνα με τους Luengo – Fernandez και συν (2013), το αντίστοιχο κόστος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2009 ανερχόταν σε 126 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 

106 ευρώ ετησίως ανά κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τους Mariotto και συν (2011), το υπολογιζόμενο κόστος για το έτος 2010 

όσον αφορά την διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ανερχόταν σε 124,57 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Το ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για δαπάνες αναφορικά με την 

διάγνωση και την θεραπεία νεοπλασματικών νοσημάτων στην Ουγγαρία είναι 1,73% 

(The American Cancer Society & LiveStrong 2010). 
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2.2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Ο καρκίνος είναι μια νοσολογική οντότητα η οποία αποτελεί μια συλλογή πολλών 

διαφορετικών νοσημάτων των πνευμόνων. Όπως αναφέρθηκε, προκαλούνται από τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων μη λειτουργικών των πνευμόνων (American 

Lung Association, 2016). 

Τα νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (American 

Lung Association, 2016): τους μικροκυτταρικούς και τους μη-μικροκυτταρικούς 

καρκίνους πνεύμονα. 

Οι μη - μικροκυτταρικοί καρκίνοι πνεύμονα (NSCLC) (Lungcancer,2016) είναι ομάδα 

καρκινωμάτων πνεύμονα και αποτελούν την ομάδα των νεοπλασματικών νοσημάτων 

πνεύμονα με τον μεγαλύτερο επιπολασμό (85% των νεοπλασματικών νοσημάτων 

πνεύμονα) συγκριτικά με τα λοιπά νεοπλασματικά νοσήματα πνεύμονα. 

Περιλαμβάνει κυρίως τρείς καταστάσεις (Lungcancer, 2016): 

Α) Τα αδενοκαρκινώματα αποτελούν την ομάδα νεοπλασματικών νοσημάτων 

πνεύμονα με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. 

Β) Τα καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων εμφανίζονται με συχνότητα 25% των 

νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα. 

Γ) Οι μεγαλοκυτταρικοί καρκίνοι πνεύμονα εμφανίζονται με συχνότητα 10% των μη-

μικροκυττάρων καρκίνων πνεύμονα. 

Οι μικροκυτταρικοί καρκίνοι πνεύμονα είναι μια ομάδα νεοπλασματικών ομάδων με 

συχνότητα εμφάνισης 15%. 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και τα διαφόρων σταδίων καρκινοειδή πνεύμονα 

(Travis και συν, 2015). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Travis και συν, 2015) στα 

νεοπλασματικά νοσήματα πνεύμονα περιλαμβάνονται εκτός από τις προαναφερθείσες 

ευρείες ομάδες και άλλες ομάδες νοσημάτων με σημαντικά μικρότερη συχνότητα 

εμφάνισης. Τέτοιες ομάδες είναι τα αμαρτώματα, τα σαρκώματα καθώς και όγκοι 

αρχέγονων κυττάρων πνεύμονα. 

 



 9 

2.2.1 Οικονομική επιβάρυνση του καρκίνου του πνεύμονα 

Η διαγνωστική διαδικασία και η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου έχει υψηλό 

άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος στα Συστήματα Υγείας (Φραγκουλάκης, 2012). 

Το υψηλό άμεσο οικονομικό κόστος, που επιβαρύνει τα Συστήματα Υγείας, προκύπτει 

από την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις 

διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής ακρίβειας και κόστους αλλά κυρίως από τους 

θεραπευτικούς χειρισμούς που περιλαμβάνουν την ιδιαίτερα ακριβή φαρμακευτική 

αγωγή (Φραγκουλάκης, 2012). 

Σύμφωνα με τους Mariotto και συν (2011), το υπολογιζόμενο κόστος για το έτος 2010 

για την διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων του πνεύμονα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ανερχόταν σε 12,12 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας την 

τέταρτη ακριβότερη ομάδα νεοπλασματικών νοσημάτων όσον αφορά την διάγνωση και 

την θεραπεία. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τους τους Luengo – Fernandez και συν (2013), στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το έτος 2009  τα νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα αποδείχθηκαν τα 

ακριβότερα όσον αφορά την διάγνωση και την θεραπεία με εκτίμηση 18,8 

δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 15 % του κόστους για την διάγνωση και την θεραπεία 

των νεοπλασματικών νοσημάτων. 

Όσον αφορά το κόστος της διαγνωστικής διαδικασίας των νεοπλασματικών νοσημάτων 

του πνεύμονα, σύμφωνα με τους Lanuti και συν, αποτελεί το 5 % του συνολικού 

κόστους της διαγνωστικής διαδικασίας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα. 

2.2.2 Διαγνωστική διαδικασία καρκίνου πνεύμονα 

Η διαγνωστική διαδικασία του καρκίνου του πνεύμονα εγείρεται στην περίπτωση 

εμφάνισης συμπτωμάτων σχετιζόμενων με την αναπνευστική λειτουργία ή γενικών 

συμπτωμάτων, σε ποσοστό 90 - 93% (Tan β, 2016, 2016, Corner και συν, 2005). 

Στην ομάδα των συμπτωμάτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Βήχας 

• Θωρακαλγία 

• Δύσπνοια 

• Αιμόπτυση 



 10 

• Συριγμός 

• Βράγχος Φωνής 

• Επαναλαμβανόμενες φλεγμονές κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

(βρογχίτιδες, πνευμονίες) 

• Απώλεια βάρους – αλλαγή διατροφικών συνηθειών 

• Εύκολη κόπωση 

Κατά την αρχική διάγνωση, 20% των ασθενούντων παρουσιάζουν τοπική νόσο, 25% 

των ασθενούντων  παρουσιάζουν επέκταση προς παρακείμενους ιστούς και 55% 

εμφανίζουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. 

Σύμφωνα με το SEER πρόγραμμα (SEER, 2016), η πενταετής επιβίωση των ασθενών, 

οι οποίοι διαγιγνώσκονται με νεοπλασματική νόσο των πνευμόνων σε εντοπισμένη 

μορφή,  είναι 55%, σημαντικά αυξημένη συγκριτικά με τον μέσο όρο της πενταετούς 

επιβίωσης σε ασθενείς διαγνωσμένους με νεοπλασματικό νόσημα του πνεύμονα 

(17,7%). 

Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν προγράμματα μαζικού προληπτικού ελέγχου 

νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα (Doria-Rose και συν, 2012), ιδιαίτερα σε άτομα 

υψηλού κινδύνου (καπνιστές, άτομα με οικογενειακό ιστορικό νόσου). Τα 

προγράμματα περιλάμβαναν έλεγχο με την χρήση απλών ακτινογραφιών θώρακα, 

χωρίς να έχουν θετικά σημαντική επίπτωση στην επιβίωση των ασθενών (Oken και 

συν, 2011). 

Στην συνέχεια, εφαρμόστηκε στην Mayo Clinic πρόγραμμα μαζικού προληπτικού 

ελέγχου νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα με την χρήση απλών ακτινογραφιών 

θώρακα σε συνδυασμό με κυτταρολογική εξέταση πτυέλων. Τα αποτελέσματα αυτού 

του προγράμματος δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της επιβίωσης της 

ομάδας παρέμβασης (Marcus και συν, 2000). 

Από την δεκαετία του 1990, τα προγράμματα μαζικού προληπτικού ελέγχου 

νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα έγιναν μέσω εξέτασης των ατόμων υψηλού 

κινδύνου με αξονική – υπολογιστική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Doria-

Rose και συν, 2012). Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί δύο προγράμματα μαζικού 

προληπτικού ελέγχου ευρείας έκτασης. 
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Το ένα πρόγραμμα μαζικού προληπτικού ελέγχου ευρείας έκτασης (NLST) 

εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελέγχοντας περίπου 

100000 εξεταζόμενους (Doria-Rose και συν, 2012). Το δεύτερο πρόγραμμα μαζικού 

προληπτικού ελέγχου ευρείας έκτασης (NELSON) εφαρμόζεται στο Βέλγιο και την 

Ολλανδία, ελέγχοντας περίπου 20000 εξεταζόμενους (Kauczor και συν, 2015, Shlomi 

και συν, 2014, Xu και συν, 2006). Παρόμοια προγράμματα μαζικού προληπτικού 

ελέγχου μικρότερης έκτασης έχουν αναπτυχθεί στην Δανία (DLCST), στην Ιταλία 

(DANTE, ITALUNG, MILD), στην Γαλλία (Depicscan), στην Μεγάλη Βρετανία 

(UKLS)  καθώς και στην Γερμανία (LUCI) (Shlomi και συν, 2014, Prokop, 2014). 

Στα προγράμματα αυτά τέθηκαν διάφορα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένας 

απεικονιζόμενος όζος ή μια απεικονιζόμενη μάζα πνεύμονα, θεωρούνται ύποπτα για 

κακοήθεια (Shlomi και συν, 2014, Table 2).  

Στην διαγνωστική των νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα, όζος θεωρείται μια 

μικρή, στρογγυλή, ακτινοσκιερή εστία στο πνευμονικό παρέγχυμα μεγίστης διαμέτρου 

μικρότερης των 3 εκατοστών. Μάζα θεωρείται μια μικρή, στρογγυλή, ακτινοσκιερή 

εστία στο πνευμονικό παρέγχυμα μεγίστης διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 εκατοστών 

(Jones, 2016 β) 

Στο NLST πρόγραμμα, όζος μεγίστης διαμέτρου μεγαλύτερης των 4 χιλιοστόμετρων 

(mm) θεωρείται ύποπτος για κακοήθεια, ενώ στο πρόγραμμα NELSON καθώς και σε 

άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα μαζικού προληπτικού ελέγχου για νεοπλασματικά 

νοσήματα πνεύμονα, η μέγιστη διάμετρος όζου πέραν της οποίας ο όζος θεωρήθηκε 

ύποπτος για κακοήθεια είναι τα 10 χιλιοστόμετρα (ή σε όγκο τα 50 κυβικά 

χιλιοστόμετρα – mm3). 

Σύμφωνα με τους Field και συν, 2013,  η περαιτέρω διερεύνηση ενός ύποπτου όζου 

πνεύμονα αποτελεί αντικείμενο ευρέων συζητήσεων στην βιβλιογραφία. Με το 

παραπάνω συμφωνεί και ο Prokop (2014). Περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος 

διαγνωστικών εξετάσεων: μη επεμβατικών, ελάχιστα επεμβατικών καθώς και 

επεμβατικών (Callister και συν, 2015, Field και συν, 2013, National Collaborating 

Centre for Cancer, 2011). 

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: 

Α) Μη επεμβατικές: Ακτινογραφία Θώρακα, Κυτταρολογική Εξέταση Πτυέλου, 

Αξονική – Υπολογιστική Τομογραφία (CT) , Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων 
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(PET), Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων σε συνδυασμό με Αξονική Τομογραφία 

(PET – CT), Υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλών φωτονίων (SPECT), 

Υπερηχογράφημα (US). 

B) Ελάχιστα επεμβατικές: Βρογχοσκόπηση με λήψη βιοψίας, Διατοιχωματική βιοψία 

με την χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης από Αξονική Τομογραφία (CT – 

Quided TFNA), Διατοιχωματική βιοψία καθοδηγούμενης υπό έλεγχο Αξονικής 

Τομογραφίας (CT – Quided TFCB), Βιοψία με την χρήση βελόνας αναρρόφησης 

καθοδηγούμενης από ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS-FNA), Διαβρογχική βιοψία 

με την χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης από ενδοβρογχικό 

υπερηχογράφημα (EBUS-TBNA), Βρογχοσκόπηση Ηλεκτρομαγνητικής Καθοδήγησης 

(ENB) 

Γ) Επεμβατικές: Μεσαυλιοσκόπηση, Βίντεο-υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση 

(VATS), Θωρακοτομή 

Αναλυτικά: 

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET), Τομογραφία Εκπομπής 
Ποζιτρονίων σε συνδυασμό με Αξονική Τομογραφία (PET – CT) 

Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ενός 

πρωτοανακαλυφθέντος όζου ή μάζας πνεύμονα υπόπτου για κακοήθεια. Άλλες 

ενδείξεις της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων θώρακα είναι η ανάδειξη τοπικής 

επέκτασης προς ενδοθωρακικούς λεμφαδένες και η ανάδειξη απομακρυσμένων 

μεταστάσεων (National Collaborating Centre for Cancer, 2011). Παράλληλα, στους 

μικροκυτταρικούς καρκίνους αναδεικνύονται απομακρυσμένοι μεταστατικοί 

λεμφαδένες, οι οποίοι δεν είχαν αναδειχθεί με προηγούμενη μέθοδο εξέτασης. 

Η διαγνωστική ικανότητα της εξέτασης αυτής για όζους ή μάζες πνεύμονα μεγίστης 

διαμέτρου μεγαλύτερης των 10 χιλιοστομέτρων, σύμφωνα με τους Ost και Gould 

(2012), είναι 87% όσον αφορά την ευαισθησία και 83% όσον αφορά την ειδικότητα. Σε 

όζους πνεύμονα μικρότερης μεγίστης διαμέτρου η εξέταση  εμφανίζεται λιγότερο 

ευαίσθητη.  Σύμφωνα με τους Callister και συν (2015), η διαγνωστική ακρίβεια της 

μεθόδου αυξάνει με τον περαιτέρω έλεγχο των υπό εξέταση όζων ή μαζών πνεύμονα 

ύποπτων για κακοήθεια με άλλες μεθόδους, κυρίως επεμβατικών. 
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Υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλών φωτονίων (SPECT) 

Η διαγνωστική αυτή εξέταση έχει τις ίδιες ενδείξεις με την Τομογραφία Εκπομπής 

Ποζιτρονίων όσον αφορά την διάγνωση και την σταδιοποίηση νεοπλασματικών 

νοσημάτων πνεύμονα, αλλά δεν εμφανίζει την ίδια ευρεία χρήση (National 

Collaborating Centre for Cancer, 2011). 

Βρογχοσκόπηση 

Η βρογχοσκόπηση με την χρήση εύκαμπτου βρογχοσκοπίου οπτικών ινών αποτελεί μια 

ασφαλή και σχετικά αποτελεσματική μέθοδο για την διάγνωση κυρίως των όζων ή των 

μαζών σε κεντρική – παραπυλαία ή ενδοβρογχική θέση (Winokur et al, 2013) και την 

σταδιοποίηση των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα πνεύμονα (National 

Collaborating Centre for Cancer, 2011). Παρόλα αυτά, η χρήση της θα πρέπει να 

γίνεται με φειδώ στα πλαίσια της διαγνωστικής διαδικασίας σύμφωνα με τους van’t 

Westeinde και συν (2012). Η ερευνητική αυτή ομάδα αξιολόγησε την χρήση αυτής της 

διαγνωστικής μεθόδου στα πλαίσια του προγράμματος NELSON. Η μέθοδος 

αποδείχθηκε ελάχιστα ευαίσθητη (13,6 %) με αρνητική προγνωστική αξία 47.6%. 

Η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου αυξάνει σε περίπτωση βρογχοσκοπικού ελέγχου 

ενός ύποπτου για κακοήθεια πνευμονικού όζου ή μιας πνευμονικής μάζας με λήψη 

υλικού βιοψίας υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τους Schwarz και συν (2013). 

Διαβρογχική βιοψία με την χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης 
από ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα (EBUS-TBNA ) 

Η διαγνωστική αυτή τεχνική περιλαμβάνει τον βρογχοσκοπικό έλεγχο ενός ύποπτου για 

κακοήθεια πνευμονικού όζου ή μιας πνευμονικής μάζας υπό ενδοβρογχικό 

υπερηχογραφικό έλεγχο με λήψη βιοψίας. Όπως και στην περίπτωση του 

βρογχοσκοπικού ελέγχου υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, έτσι και σε αυτήν την 

διαγνωστική, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, παρατηρείται αυξημένη διαγνωστική 

ακρίβεια συγκριτικά με την βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο οπτικών ινών 

(Callister και συν, 2015). 

Σύμφωνα με μεταανάλυση των Steinfort και συν (2011), η ευαισθησία της μεθόδου 

είναι 73 % με αρνητική προγνωστική αξία 0,28. 
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Παράλληλα, σύμφωνα με το National Collaborating Centre for Cancer (2011), η 

βρογχοσκόπηση επικουρούμενη από ενδοβρογχικό υπερηχογραφικό έλεγχο προσφέρει 

σχετικά ασφαλή πρόσβαση σε μεσοθωρακικούς λεμφαδένες και λήψη βιοψίας από 

αυτούς. 

Βρογχοσκόπηση Ηλεκτρομαγνητικής Καθοδήγησης (ENB) 

Η διαγνωστική αυτή τεχνική αποτελεί μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα μέθοδο για τον 

έλεγχο των ύποπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή μαζών. 

Κατά την τεχνική αυτή πριν τον βρογχοσκοπικό έλεγχο, ο εξεταζόμενος υποβάλλεται 

σε πολυτομική αξονική τομογραφία – αξονική εικονική βρογχοσκόπηση και 

δημιουργείται ένα μοντέλο τριών διαστάσεων για την απεικόνιση του υπό εξέταση όζου 

ή μάζας. Στην συνέχεια, με βάση το μοντέλο αυτό, ο ασθενής υπόκειται σε 

βρογχοσκοπικό έλεγχο με εικονική καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο (Callister και 

συν, 2015). 

Όπως και στις προηγούμενες δύο διαγνωστικές τεχνικές,  η διαγνωστική ακρίβεια της 

μεθόδου υπερτερεί συγκριτικά με την την βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο 

οπτικών ινών για τον εντοπισμό και την βιοψία ύποπτων για κακοήθεια πνευμονικών 

όζων ή μαζών σύμφωνα με την μεταανάλυση των Zhang W. και συν  (2015). H 

διαγνωστική ικανότητα της μεθόδου αυτής είναι 82 % ευαισθησία, 100 % ειδικότητα, 

19.36 θετική προγνωστική και 0.23 αρνητική προγνωστική αξία. 

Διατοιχωματική βιοψία καθοδηγούμενης υπό έλεγχο Αξονικής Τομογραφίας 
(CT – Quided TFCB) 

Η διαγνωστική αυτή τεχνική αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση 

των ύποπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή μαζών λόγω της υψηλής διακριτικής 

ικανότητας της. Συμβάλει στην ανάδειξη των κακοηθών ενδοθωρακικών και 

εξωθωρακικών βλαβών, στην καθοδηγούμενη σταδιοποίηση καθώς και στον σχεδιασμό 

της θεραπευτικής αγωγής (Winokur και συν, 2013). 

Κατά την τεχνική αυτή, αφού ο ασθενής τοποθετηθεί στο τραπέζι του αξονικού 

τομογράφου, στην συνέχεια εξετάζεται η ανατομική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο 

ύποπτος για κακοήθεια πνευμονικός όζος ή μάζα. Με βάση αυτήν την εικόνα 

σχεδιάζεται η βέλτιστη διαδρομή πρόσβασης στον ύποπτο για κακοήθεια πνευμονικό 

όζο ή μάζα, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάττωση των παρενεργειών της 

εξέτασης (Winokur και συν, 2013). Στο πλαίσιο αυτό κατά το σχεδιασμό της βέλτιστης 
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διαδρομής πρόσβασης πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι παρακάτω ανατομικές δομές ή 

νοσολογικές οντότητες πνεύμονα: πνευμονικά αγγεία, κεντρικοί βρόγχοι, μεσολόβιες 

σχισμές, πνευμονικές φυσαλίδες και πνευμονικές εμφυσηματικές κύστεις (Jones, 2016 

α).  

Στην συνέχεια με την χρήση ειδικής βελόνης βιοψίας, λαμβάνονται ιστικά τεμάχια, τα 

οποία αποστέλλονται για ιστοπαθολογική εκτίμηση (Winokur και συν, 2013). Η 

εξέταση γίνεται υπό ελαφριά μέθη του εξεταζόμενου και με διαδερμική χορήγηση 

τοπικού αναισθητικού πριν την λήψη βιοψίας. 

Η διαγνωστική αξία της μεθόδου σύμφωνα με την μεταανάλυση των Zhang H. F. και 

συν (2016), είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 95 %, η 

ειδικότητα 99 %, η θετική προγνωστική αξία είναι 0,06 και η αρνητική προγνωστική 

αξία είναι 821,9. 

Οι παρενέργειες της μεθόδου σύμφωνα με την Εταιρία Επεμβατικής Ακτινολογίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών (Society of Interventional Radiology -  SIR) χωρίζονται σε 

ελάσσονες και μείζονες (Sacks και συν, 2003). 

Στις ελάσσονες παρενέργειες περιλαμβάνονται οι παρενέργειες της μεθόδου, οι οποίες 

είτε δεν απαιτούν καμία θεραπευτική παρέμβαση, είτε απαιτούν μικρής κλίμακας 

θεραπευτική παρέμβαση και παραμονή μιας νύχτας του εξεταζόμενου στο νοσοκομείο 

(μικρής έκτασης πνευμοθώρακας μη χρήζων θεραπευτικής παρέμβασης, ήπιο 

ενδοπνευμονικό αιμάτωμα και παροδική αιμόπτυση) (Sacks και συν, 2003, Heerink και 

συν, 2016) 

Στις μείζονες παρενέργειες απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη του εξεταζόμενου για 

διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών. Επίσης περιλαμβάνονται παρενέργειες που έχουν 

ως αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία ή  και τον θάνατο του εξεταζόμενου (Sacks και συν, 

2003). 

Αυτές είναι ο πνευμοθώρακας και ο αιμοθώρακας, οι οποίοι χρήζουν θεραπευτικής 

παρέμβασης με τοποθέτηση ενδοθωρακικού σωλήνα αναρρόφησης, η εμβολή αέρα, η 

διασπορά της νόσου διαμέσου της βελόνης λήψης βιοψίας και ο θάνατος (Heerink και 

συν, 2016). 

Πνευμοθώρακας ορίζεται η παρουσία αέρα εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας του 

θώρακα (ο νοητός χώρος μεταξύ του περισπλάχνιου και του περίτονου πετάλου του 
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θώρακα), ο οποίος ενδέχεται να απαιτήσει χορήγηση οξυγόνου ή τοποθέτηση 

ενδοθωρακικού καθετήρα (Daley, 2016).  

Αιμοθώρακας είναι η παρουσία αίματος στην υπεζωκοτική κοιλότητα (Mancini, 2015) 

Εμβολή αέρα είναι η κατάσταση στην οποία φυσαλίδες αέρα εισέρχονται στην φλεβική 

κυκλοφορία ιατρογενώς. Η κατάσταση έχει ιδιαιτέρως υψηλή νοσηρότητα και 

θνητότητα (Natal, 2016). 

Σύμφωνα με την μεταανάλυση των Heerink και συν (2016), το ποσοστό των 

παρενεργειών της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης υπό έλεγχο 

Αξονικής Τομογραφίας είναι 38,8 %. Το ποσοστό των μείζονων επιπλοκών είναι 5,7 %. 

Πιο ειδικά, το ποσοστό εμφάνισης πνευμοθώρακα είναι 25,3 %, πνευμοθώρακα 

χρήζοντα θεραπευτικής παρέμβασης 5,6 %, ενδοπνευμονικού αιματώματος 18,0 % και 

αιμόπτυσης 4.1 %. Σύμφωνα με τους Cox (1999) και συν, η ύπαρξη εμφυσηματικών 

κύστεων αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης πνευμοθώρακα χρήζοντα θεραπευτικής 

παρέμβασης κατά τρεις φορές. 

Διατοιχωματική βιοψία με την χρήση βελόνας αναρρόφησης 
καθοδηγούμενης από Αξονική Τομογραφία (CT – Quided TFNA) 

Η διαγνωστική αυτή μέθοδος είναι παρόμοια με την προηγούμενη διαγνωστική 

εξέταση, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Zhang H.-F. και συν, 2016) καθώς 

και τις παρενέργειες (Heerink και συν, 2016) της εξέτασης. 

Η διαφορά μεταξύ των τεχνικών είναι το διαφορετικό είδος βελονών, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την λήψη βιοψίας. Στην συγκεκριμένο μέθοδο εξέτασης, κατά 

την λήψη βιοψίας, γίνεται αναρρόφηση κυτταρολογικού υλικού από τον ύποπτο για 

κακοήθεια όζο ή μάζα το οποίο στην συνέχεια αποστέλλεται για κυτταρολογικό έλεγχο 

(Winokur και συν, 2013). 

Η διαγνωστική αξία της μεθόδου είναι ελαφρώς μικρότερη συγκρινόμενη με την 

προηγούμενη μέθοδο. Σύμφωνα με την μεταανάλυση των Zhang H.-F. και συν (2016), 

η ευαισθησία της μεθόδου είναι 90 %, η ειδικότητα 99 %, η θετική προγνωστική αξία 

είναι 0,14 και η αρνητική προγνωστική αξία είναι 210, 72. Σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα μεταανάλυση, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

διαγνωστική ικανότητα της μεθόδου μεταξύ των καλοηθών και των κακοηθών 

νοσημάτων πνεύμονα. Σε παλαιότερη βιβλιογραφία (Winokur και συν, 2013), 
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αναφερόταν σημαντικά μικρότερη διαγνωστική ικανότητα όσον αφορά την διάγνωση 

καλοηθών νοσημάτων πνεύμονα. 

Τα είδη των παρενεργειών είναι παρόμοια με την προηγούμενη μέθοδο, με μικρότερη 

όμως συχνότητα εμφάνισης σύμφωνα με την μεταανάλυση των Heerink και συν (2016). 

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών είναι 24 % και των μείζονων 

επιπλοκών είναι 4,4 %. Πιο ειδικά, το ποσοστό εμφάνισης πνευμοθώρακα είναι 18,8 %, 

πνευμοθώρακα χρήζοντα θεραπευτικής παρέμβασης 4,3 %, ενδοπνευμονικού 

αιματώματος 6,4% και αιμόπτυσης 1,7 %. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου 

πρόκλησης παρενεργειών στην μέθοδο αυτή είναι η μεγάλη διάμετρος των βελονών 

αναρρόφησης και η μικρή μεγίστη εγκάρσια διάμετρος του προς εξέταση όζου ή μάζας. 

Μεσαυλιοσκόπηση (Mediastinoscopy) 

Η διαγνωστική αυτή εξέταση περιλαμβάνεται στις επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις 

των νοσημάτων του θώρακα. Με την τεχνική αυτή, δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί 

υλικό βιοψίας από μεσαυλικούς λεμφαδένες ύποπτους για τοπική επέκταση (National 

Collaborating Centre for Cancer, 2011). Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η τεχνική αυτή 

έχει ρόλο στην σταδιοποίηση ασθενών διαγνωσθέντων με κακοήθη νεοπλασία 

πνεύμονα και στην επιλογή κατάλληλης θεραπείας (De Leyn & Lerut, 2005). 

Βίντεο-υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση (VATS) 

Η Βίντεο-υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση είναι μια διαγνωστική μέθοδος, η οποία 

χρησιμοποιείται για την έλεγχο ασθενών με ύποπτο για κακοήθεια περιφερικό 

πνευμονικό όζο, στα οποία είναι δύσκολη η λήψη διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα 

καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο (Jeong και συν, 2007). 

Πριν τον έλεγχο του υπόπτου για κακοήθεια πνευμονικού όζου προηγείται έλεγχος 

αυτού με αξονική τομογραφία και επισήμανση αυτού στο δέρμα του ασθενούς για την 

ευκολότερη πρόσβαση κατά την τέλεση της βιοψίας (Cardillo και συν, 2003).  

Κατά την τέλεση αυτής της διαγνωστικής μεθόδου ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική 

αναισθησία. Δημιουργούνται τρεις οπές στο θωρακικό τοίχωμα του εξεταζόμενου 

διαμέσου των οποίων εισέρχεται το θωρακοσκόπιο, στο οποίο έχει προσαρμοστεί η 

κάμερα παρακολούθησης της διαδικασίας καθώς και οι βελόνες διατομής. Στην 

συνέχεια με την χρήση της κάμερας σαρώνεται ο πνεύμονας για την ανεύρεση του 

υπόπτου για κακοήθεια όζου ή μάζας. Τέλος, αποκόπτεται σφηνοειδές πνευμονικό 
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ιστοτεμάχιο στο οποίο περιλαμβάνεται και ο προς εξέταση περιφερικός πνευμονικός 

όζος (Cardillo και συν, 2003) 

Η διαγνωστική ικανότητα της μεθόδου είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Υπολογίστηκε ότι η 

ευαισθησία και η ειδικότητα της επεμβατικής αυτής διαγνωστικής μεθόδου είναι 100 % 

(Cardillo και συν, 2003, Swanson και συν, 1999) 

Οι Łochowski και Kozak (2014) ανέφεραν τα είδη των παρενεργειών οι οποίες 

παρατηρούνται κατά την διενέργεια της βίντεο – υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης. Η 

πλέον επικίνδυνη και με σοβαρή νοσηρότητα παρενέργεια της μεθόδου είναι η 

ακατάσχετη αιμορραγία, συνήθως από ιατρογενή τρώση  μεσοπλεύριων ή 

ενδοπνευμονικών αγγείων και εμφανίζεται σε ποσοστό 8 -12 % των περιπτώσεων. 

Μια δεύτερη παρενέργεια της μεθόδου είναι παρατεταμένη διαρροή αέρα από τις θέσεις 

εισόδου του θωρακοσκοπίου και των βελονών διατομής. Παρατεταμένη θεωρείται η 

διαρροή αέρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών σε ποσοστό 3,2 – 6,7 % 

(Łochowski & Kozak, 2014, Imperatori, 2008).  

Άλλες παρενέργειες της μεθόδου είναι οι μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις νόσοι καθώς 

και το μετεγχειρητικό άλγος στις θέσεις των οπών, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την 

τέλεση της εξέτασης (Imperatori, 2008) 

2.2.2.1 Επιλογή Διαγνωστικής Μεθόδου 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου κατά την πορεία της διαγνωστικής διαδικασίας 

αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στην βιβλιογραφία. Συμφώνα με τους Prosch και συν 

(2006), η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τον έλεγχο ενός υπόπτου για κακοήθεια 

όζου ή μάζας συσχετίζεται σημαντικά με την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού. Οι 

ακτινοδιαγνωστές σε σημαντικό ποσοστό επέλεξαν συντηρητική πορεία διάγνωσης 

μέσω επανελέγχου με αξονική τομογραφία, ενώ οι πνευμονολόγοι και οι 

θωρακοχειρουργοί επέλεξαν πιο επιθετική πορεία διάγνωσης μέσω ελέγχου με βιοψία 

του υπόπτου για κακοήθεια όζου ή μάζας. Οι πνευμολόγοι επέλεξαν κυρίως 

βρογχοσκοπικό έλεγχο και λήψη υλικού βιοψίας και λιγότερο βιοψία υπό έλεγχο 

αξονικού τομογράφου. Οι θωρακοχειρουργοί επέλεξαν την βίντεο-υποβοηθούμενη 

θωρακοσκόπηση με λήψη υλικού βιοψίας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Murrmann και συν (2014), σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή της κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου κατέχει ο επιπολασμός των 
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νοσολογικών οντοτήτων του πνεύμονα ανά περιοχή. Σε χώρες με υψηλό επιπολασμό 

κακοηθών νεοπλασματικών νοσημάτων θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί ο ύποπτος για 

κακοήθεια όζος ή μάζα, με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων και στην συνέχεια με 

μία εκ των επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων για την λήψη υλικού βιοψίας. Σε χώρες 

με υψηλό επιπολασμό φλεγμονωδών νοσημάτων πνεύμονα, θα πρέπει να επιλεγεί 

απευθείας μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδος λόγω της χαμηλής διαγνωστικής αξίας 

της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων σε φλεγμονώδη νοσήματα πνεύμονα 

(Murrmann και συν, 2014). 

Στην βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα για την λήψη αποφάσεων και 

την διαχείριση των ύποπτων για κακοήθεια όζων ή μαζών, τα οποία περιλαμβάνουν 

μερικές εκ των προαναφερθέντων διαγνωστικών τεχνικών καθώς και τα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά των προς εξέταση αυτών όζων (Jeong και συν, 2007). 

Αρχικά αναπτύχθηκε από τους Gambhir και συν (1998) μοντέλο λήψης αποφάσεων 

κατά το οποίο ο θεράπων ιατρός επιλέγει μεταξύ τεσσάρων διαγνωστικών 

στρατηγικών: την στρατηγική της αναμονής και του επανελέγχου, την στρατηγική του 

ελέγχου με αξονική τομογραφία σε συνδυασμό με διατοιχωματική βιοψία 

καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο, την στρατηγική του ελέγχου με αξονική 

τομογραφία σε συνδυασμό με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων και την στρατηγική 

της άμεσης χειρουργικής εξαίρεσης του ύποπτου πνευμονικού όζου ή μάζας. 

Το 2004, οι Tsushima και Endo ανέπτυξαν μοντέλο λήψης αποφάσεων κατά το οποίο ο 

θεράπων ιατρός επιλέγει μεταξύ τεσσάρων διαγνωστικών στρατηγικών: την στρατηγική 

του ελέγχου μόνο με αξονικό τομογράφο, την στρατηγική του συνδυασμού αξονικής 

τομογραφία με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων, την στρατηγική του συνδυασμού 

αξονικής τομογραφίας με διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από 

αξονικό τομογράφο και την συνδυαστική στρατηγική, δηλαδή τον συνδυασμό αξονικής 

τομογραφίας, Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων και της διατοιχωματικής βιοψίας 

πνεύμονα καθοδηγούμενης από από αξονικό τομογράφο. 

Το 2007, οι Jeong και συν πρότειναν ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων με βάση τα 

απεικονιστικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση όζου ή μάζας. Σε αυτά περιλαμβάνεται 

συνδυασμός Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων με κάποια επεμβατική διαγνωστική 

μέθοδο (διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο, 

βίντεο – υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση). 
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Το 2014, οι Deppen και συν ανέπτυξαν μοντέλο λήψης αποφάσεων με βάση την αρχική 

διαγνωστική μέθοδο εξέτασης ενός υπόπτου προς κακοήθεια πνευμονικού όζου ή 

μάζας. Το μοντέλο περιλάμβανε δενδροειδές διάγραμμα το οποίο ως αρχικούς κλάδους 

είχε τις εξής διαγνωστικές τεχνικές: την βίντεο – υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση, την 

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων, την διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα με την 

χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης από αξονική τομογραφία και την 

βρογχοσκόπηση ηλεκτρονικής καθοδήγησης. 

Παράλληλα η επιλογή κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου αποτελεί σημαντικό τμήμα 

κατευθυντήριων οδηγιών από πολλές επιστημονικές εταιρίες ανά τον κόσμο. 

Σύμφωνα με την Βρετανική Εταιρία Θώρακα (Callister και συν, 2015), η διαγνωστική 

διαδικασία για τον έλεγχο ενός υπόπτου όζου ή μάζας θα πρέπει να ξεκινάει με 

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων και στην συνέχεια να ελέγχεται ανάλογα με την 

πιθανότητα κακοήθειας είτε με διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενης από 

αξονικό τομογράφο είτε με χειρουργική εξαίρεση. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής Εταιρίας Θώρακα 

(παλαιότερα αναφερόμενη ως κοινωνία Fleischner), οι οποίες εκδόθηκαν τον Αύγουστο 

του 2015, συνιστάται επανέλεγχος των ύποπτων για κακοήθεια όζων, μεγίστης 

εγκαρσίας διαμέτρου μεγαλύτερης των 5 χιλιοστόμετρων, ή μαζών με αξονική 

τομογραφία σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, 1 έτους, 2 και 4 ετών (Sheikh, 2016).  

Στις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες γίνεται αναφορά και στον χρόνο διπλασιασμού του 

υπόπτου για κακοήθεια πνευμονικού όζου ή μάζας. Ως χρονική τιμή αναφοράς 

ορίστηκαν οι 400 ημέρες (Sheikh, 2016). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο επανέλεγχος 

με αξονική τομογραφία σε 3 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια καλύπτει πλήρως την 

πιθανότητα ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος της αρχικής αξονικής τομογραφίας ή της 

διατοιχωματικής βιοψίας του υπόπτου για κακοήθεια πνευμονικού όζου ή μάζας. 

Παρόμοια διαγνωστική διαδικασία προτείνει το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής 

Αριστείας της Μεγάλη Βρετανίας (NICE pathways, 2016). Στην κατευθυντήριες αυτές 

οδηγίες περιλαμβάνεται και η διαβρογχική βιοψία με την χρήση βελόνας αναρρόφησης 

καθοδηγούμενης από ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού Cancer Care (2015) του 

Οντάριο του Καναδά, ένας ύποπτος για κακοήθεια πνευμονικός όζος ή μάζα με 

περιφερική εντόπιση, θα πρέπει να ελέγχεται με διατοιχωματική βιοψία κατευθυνόμενη 
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από αξονικό τομογράφο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης αυτής της ελάχιστα 

επεμβατικής εξέτασης θα πρέπει να ελέγχεται με Τομογραφία Εκπομπή Ποζιτρονίων. 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για κακοήθεια ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί 

σε περαιτέρω εξετάσεις για την σταδιοποίηση της νόσου και την εφαρμογή κατάλληλης 

θεραπευτικής αγωγής. Στις εξετάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η Μαγνητική 

Τομογραφία Εγκεφάλου, σπινθηρογράφημα οστών, αξονική τομογραφία κοιλίας 

(Cancer Care 2015). 

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος σε πνευμονικό όζο ή μάζα με απεικονιστικά 

και κλινικά χαρακτηριστικά με υψηλή πιθανότητα κακοήθειας συνιστάται επανάληψη 

της διατοιχωματικής βιοψίας καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο ή βίντεο – 

υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση (Cancer Care 2015). 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε πνευμονικό όζο ή μάζα με απεικονιστικά και 

κλινικά χαρακτηριστικά με υψηλή πιθανότητα κακοήθειας, συνιστάται σύντομος 

επανέλεγχος με αξονική τομογραφία (Cancer Care 2015).  
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2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Οικονομική αξιολόγηση είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από τους οικονομολόγους 

για να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από ανθρώπους ή οργανισμούς σε περιπτώσεις 

ύπαρξης πολλαπλών επιλογών (Robinson, 1993).  

Σύμφωνα με τους Drummond και συν (1997, κεφάλαιο 2) η οικονομική αξιολόγηση 

έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων στις οποίες 

εφαρμόζεται. 

Το πρώτο γνώρισμα είναι ότι συνεπάγεται την κατάρτιση του ισολογισμού στο 

σύστημα εισροών – εκροών (Robinson, 1993).  Συνώνυμο της λέξης εισροές είναι η 

λέξη κόστη, ενώ συνώνυμο της λέξης εκροές είναι τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο όρος μετατρέπεται σε σύνδεση κόστους – αποτελεσματικότητας. 

Δεύτερον, η οικονομική αξιολόγηση αφορά επιλογές. Επειδή οι οικονομικοί πόροι – 

εισροές σπανίζουν, είναι απαραίτητο να γίνονται οι κατάλληλες επιλογές σε κάθε τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας, των προγραμμάτων υγείας συμπεριλαμβανομένων. Με 

την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Haycox (2009), ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

«η οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη της ένδειας». Παράλληλα, αναφέρει ότι στα 

πλαίσια της οικονομικής επιστήμης, αναλύεται η δομή και η προτεραιότητα των 

επιλογών με στόχο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο των 

προαναφερθέντων περιορισμένων πόρων – εισροών.  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τον Ματσαγγάνη (2002)  “ο ρόλος της 

οικονομικής αξιολόγησης είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την επιλογή και την χρηματοδότηση εκείνων των προγραμμάτων υγείας, τα 

οποία μπορούν να προέλθουν από τη δαπάνη συγκεκριμένης ποσότητας πόρων”. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ανεύρεση μηχανισμών μέσω των οποίων οι αποφάσεις που 

αναφέρθηκαν θα αποτελέσουν προϊόν ορθολογικής σκέψης με την χρήση απαραίτητων 

πληροφοριών (Αλετράς, 2002). 

Συγκεκριμένα, κάθε κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο υιοθετείται σημαίνει ότι κάποιο 

άλλο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί δεν υιοθετείται (κόστος ευκαιρίας) 

(Αλετράς, 2002). Για την σωστή επιλογή του κατάλληλου προγράμματος θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κριτήρια όπως είναι η οικονομική αποδοτικότητα και η 

κοινωνική δικαιοσύνη (Αλετράς, 2002). 
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Οικονομική αποδοτικότητα αφορά την επίτευξη ή όχι του στόχου της μεγιστοποίησης 

των βελτιώσεων στην υγεία οι οποίες παράγονται με ένα δεδομένο σύστημα δημόσια 

δαπάνης (Ματσαγγάνης, 2002). 

Κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί την δίκαιη κατανομή των βελτιώσεων αυτών στο 

σύνολο του πληθυσμού. 

Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό των οικονομικών αξιολογήσεων (των 

προγραμμάτων υγείας συμπεριλαμβανόμενων) είναι η “οπτική γωνία” σύμφωνα με την 

οποία γίνεται. Αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα από το αν η αξιολόγηση αφορά μια 

ιδιωτική κλινική, μια ιδιωτική ασφάλεια, το υπουργείο υγείας μιας χώρας ή ένα 

παγκόσμιο οργανισμό, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ματσαγγάνης, 2002). 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Ποιότητα και την Αποτελεσματικότητα στον Τομέα 

της Υγείας της Γερμανίας (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen – IQWIQ, 2009), η “οπτική γωνία” της οικονομικής αξιολόγησης 

προγραμμάτων υγείας καθορίζει την διαδικασία της εκτίμησης του κόστους, δηλαδή όχι 

μόνο την αναγνώριση της συσχετιζόμενης κατανάλωσης πόρων (κόστος ευκαιρίας) 

αλλά και την ποσοτικοποίηση και αποτίμηση των εντοπισθέντων πόρων οι οποίοι 

καταναλώνονται. 

Έτσι, κατά τον προσδιορισμό του κόστους για κάθε “οπτική γωνία” θα πρέπει να 

αξιολογείται αν οι καταναλισκόμενοι πόροι, και κατά περίπτωση η εξοικονόμηση 

αυτών, είναι σημαντικοί για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στις ομάδες ασθενών οι 

οποίες περιλαμβάνονται στην παρέμβαση (IQWIQ, 2015). 

Κατά τον προσδιορισμό του κόστους στις οικονομικές αξιολογήσεις προγραμμάτων 

υγείας, χρησιμοποιούνται στην οικονομική βιβλιογραφία διάφορα είδη κόστους.  

Σύμφωνα με το IQWIQ (2015), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξής είδη κόστους 

(πόρων): 

Α) Άμεσο κόστος:  Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι καταναλισκόμενοι πόροι κατά την 

τρέχουσα και τη μελλοντική παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

Το άμεσο κόστος διαχωρίζεται περαιτέρω στο άμεσο ιατρικό κόστος και στο άμεσο μη-

ιατρικό κόστος. 
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Όπως γίνεται κατανοητό, το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει τους 

καταναλισκόμενους πόρους οι οποίοι προκύπτουν από την παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης στον τομέα της υγείας. Παραδείγματα τέτοιου κόστους αποτελούν το 

κόστος παραμονής στο νοσοκομείο, τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, τα φάρμακα 

καθώς και τα ιατρικά βοηθήματα.  

Το άμεσο μη – ιατρικό κόστος περιλαμβάνει τους καταναλισκόμενους πόρους που 

ανακύπτουν πέριξ της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών. Παραδείγματα τέτοιου 

κόστους αποτελούν τα έξοδα μετακίνησης από και προς τους χώρους, στους οποίους 

παρέχεται υγειονομική περίθαλψη ή ο απολεσθείς χρόνος  των ασθενών καθώς και των 

συγγενών οι οποίοι παρέχουν φροντίδα. 

B) Έμμεσο κόστος: Περιλαμβάνει την απώλεια παραγωγικότητας λόγω ασθένειας ή 

ιατρικής παρέμβασης και περιλαμβάνει τις περιπτώσεις προσωρινής ανικανότητας προς 

εργασία, της μακροχρόνιας ανικανότητας προς εργασία (σε περίπτωση μακροχρόνιας 

ασθένειας ή αναπηρίας) και τον πρόωρο θάνατο. 

Γ) Μεταβιβαστικές πληρωμές: Περιλαμβάνει τις μεταβιβάσεις εισοδήματος από μια 

ομάδα σε μια άλλη χωρίς όμως να υποδηλώνεται πραγματική ανάλωση πόρων από την 

κοινωνική σκοπιά. Σύμφωνα με το IQWIQ (2015), δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε 

περιπτώσεις όπου το κόστος αυτό αναδιανέμεται όπως για παράδειγμα σε περίπτωση 

οικονομικής αξιολόγησης με “οπτική γωνία” το υπουργείο υγείας ή κάποιο ταμείο 

παροχής κοινωνικής πρόνοιας. 

Δ) Άυλο κόστος: Περιλαμβάνει  εμπειρίες οι οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν και 

να να αποτιμηθούν σε νομισματικές μονάδες. Παραδείγματα τέτοιων εμπειριών 

αποτελούν ο πόνος ή το άγχος των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία και των 

συγγενών τους οι οποίοι τους παρέχουν φροντίδα. Εφόσον τα δεδομένα σχετικά με 

αυτά τα είδη κόστους είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πλευρά των 

παροχών. Λόγω του γεγονότος ότι είναι δύσκολο να αποτιμηθούν συχνά δεν 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές αξιολογήσεις 

Ε) Μελλοντικό κόστος: Περιλαμβάνει τα κόστη τα οποία ανακύπτουν σε μελλοντικό 

χρόνο από την εμφάνιση της ασθένειας ή από την θεραπευτική παρέμβαση η οποία 

αξιολογείται.  
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Στην βιβλιογραφία των οικονομικών της υγείας  προτείνεται συχνά διάκριση μεταξύ 

του μελλοντικού κόστους που σχετίζεται με την παρέμβαση και του μελλοντικού 

κόστους που δεν σχετίζεται με την παρέμβαση. 

Παράδειγμα μελλοντικού κόστους σχετιζόμενου με την παρέμβαση είναι οι δαπάνες για 

φάρμακα και επανελέγχου μετά από καρδιακή προσβολή. 

Παράδειγμα μελλοντικού κόστους μη - σχετιζόμενου με την παρέμβαση είναι το 

κόστος της θεραπείας καρκίνου ο οποίος εμφανίζεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά 

από καρδιακή προσβολή. 

Οι Drummond και συν (1997, κεφάλαιο 2) προτείνουν διαφορετικές κατηγορίες 

κόστους. Αυτές είναι οι εξής: 

Α) Κόστος σχετιζόμενο με την υγεία – περίθαλψη: Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται τα φάρμακα, ο ιατρικός εξοπλισμός, το κόστος νοσηλείας και οι 

ιατρικές επισκέψεις. 

Β) Κόστος σχετιζόμενο με τον ασθενή και την οικογένεια του: Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του ασθενή και του συνοδού από και προς το 

χώρο υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι κατ΄ οίκον δαπάνες.  

Στα κόστη αυτά περιλαμβάνεται και ο απολεσθείς χρόνος, όπως προαναφέρθηκε στα 

άμεσα μη – ιατρικά κόστη. 

Γ) Κόστος σχετιζόμενο με άλλους τομείς της οικονομίας: Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας κοινωνικών δομών, οι οποίες προσφέρουν 

βοήθεια στους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Τέτοιο κόστος είναι το κόστος 

λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι) 

ή το κόστος επισκέψεων του κοινωνικού λειτουργού (Ματσαγγάνης, 2002). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένους όρους σχετικούς με κόστος 

όπως αναφέρονται στους Drummond και συν, 1997) 

Ως μέσο κόστος ορίζεται το κόστος ανά μονάδας εκροής – αποτελέσματος. 

Ως οριακό κόστος ορίζεται το κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας παραγωγής. 
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2.3.1 Είδη Οικονομικής Αξιολόγησης  

Οι συγκριτικές οικονομικές αναλύσεις προγραμμάτων υγείας  ταξινομούνται ανάλογα 

με το είδος της σύγκρισης του κόστους και των αποτελεσμάτων (Walter και Zehetmayr, 

2006). 

Τα είδη οικονομικής αξιολόγησης είναι (Drummond και συν, 1997, Ματσαγγάνης, 

2002, Walter και Zehetmayr, 2006): 

Α) Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους (Cost-minimisation analysis) 

Η ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους είναι μια απαραίτητη μέθοδος οικονομικής 

αξιολόγησης κατά την οποία συγκρίνονται δύο ή περισσότερες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις ή διαγνωστικές μέθοδοι, οι οποίες εμφανίζουν ίδια ή παρόμοια 

θεραπευτική αποτελεσματικότητα ή διαγνωστική ικανότητα. Στην μέθοδο αυτή η 

σύγκριση αφορά αποκλειστικά το καθαρό κόστος των θεραπευτικών παρεμβάσεων ή 

των διαγνωστικών μεθόδων (Walter και Zehetmayr, 2006). 

Το πηλίκο των συγκρινόμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων ή διαγνωστικών μεθόδων 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα θα πρέπει να παρουσιάζεται με διαφάνεια και 

σαφήνεια από τον χρήση του είδους αυτού της αξιολόγησης (Walter και Zehetmayr, 

2006). 

Β) Ανάλυση Κόστους – Αποτελεσματικότητας (Cost-effectiveness analysis) 

Η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας είναι η μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης 

στην οποία το κόστος εκφράζεται σε οικονομικές μονάδες, ενώ τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σε όρους κλινικών αποτελεσμάτων (Walter και Zehetmayr, 2006). 

Παραδείγματα κλινικών αποτελεσμάτων στα οποία εκφράζονται τα αποτελέσματα 

είναι: τα κερδισμένα (gained) έτη ζωής ως απότοκος της θεραπευτικής παρέμβασης, η 

ελάττωση των ημερών νοσηλείας ως απότοκος της θεραπευτικής παρέμβασης καθώς 

και αμιγώς ιατρικοί – κλινικοί παράμετροι, όπως είναι η μείωση της τιμής του 

σακχάρου ορού μετρημένη σε mg/dl, η μείωση της τιμής της χοληστερόλης ορού 

μετρημένη σε mg/dl, η μείωση της αρτηριακής πίεσης μετρημένη σε mmHg καθώς και 

η διαγνωστική ικανότητα των διαγνωστικών μεθόδων μετρημένη σε ποσοστό 

ευαισθησίας  και ειδικότητας (Drummond και συν, 1997). 
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Γ) Ανάλυση Κόστους – Χρησιμότητας (Cost - Utility analysis) 

Η ανάλυση κόστους – χρησιμότητας είναι η μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης, η οποία 

επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα των εκβάσεων, τις οποίες προκαλούν ή 

αποτρέπουν κάποια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης ή κάποιες θεραπευτικές  

αγωγές (Drummond και συν, 1997). 

Η μέθοδος αυτή ακολουθεί τις ίδιες αρχές αξιολόγησης με την ανάλυση κόστους-

αποτελεσματικότητας (Walter και Zehetmayr, 2006). 

Το κόστος εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες ενώ τα αποτελέσματα εκφράζονται σε 

μη – νομισματικές μονάδες οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα ζωής του ασθενή. 

Παραδείγματα τέτοιων μονάδων είναι τα κερδισμένα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη ζωής 

(QALY) καθώς και το ισοδύναμο ετών υγιούς ζωής (ΗΥΕ) (Drummond και συν, 1997). 

Ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης στην μέθοδο αυτή οικονομικής αξιολόγησης είναι 

ο δείκτης επιπρόσθετου κόστους ανά μονάδα αποτελέσματος (ICER). Για παράδειγμα 

στην συστηματική ανασκόπηση των Greenberg και συν (2010) υπολογίστηκε το κόστος 

θεραπείας πέντε νεοπλασματικών νοσημάτων ανάλογα με το όργανο, με δείκτη 

επιπρόσθετου κόστους ανά μονάδα αποτελέσματος: δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών ανά 

κερδισμένο ποιοτικώς σταθμισμένο έτος ζωής (ICER = $/QALY). 

Με την αναγωγή των αποτελεσμάτων σε κοινούς όρους επιτρέπεται η σύγκριση 

προγραμμάτων ή θεραπευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν διαφορετικές 

κλινικές περιοχές ή νοσολογικές οντότητες (Ματσαγγάνης, 2002). 

Αυτή η μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης συνδυάζει προσδόκιμο ζωής και την 

ποιότητα ζωής. Εάν η ποιότητα της ζωής είναι μια σημαντική πτυχή της θεραπείας, 

αυτή η μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης είναι η πλέον κατάλληλη (Walter και 

Zehetmayr, 2006). 

Δ)  Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (Cost - benefit analysis) 

Η ανάλυση κόστους –  οφέλους είναι η μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης στην οποία 

το κόστος  και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε οικονομικές μονάδες, δίνοντας έτσι 

την δυνατότητα στον αναλυτή να συγκρίνει άμεσα το πρόσθετο κόστος με τα πρόσθετα 

αποτελέσματα με βάση ανάλογες νομισματικές μονάδες μέτρησης (εύρω, στερλίνες, 

δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών) (Drummond και συν, 1997). 
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Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο οικονομικής αξιολόγησης, η αναγωγή των 

αποτελεσμάτων σε κοινούς νομισματικούς όρους, επιτρέπει την σύγκριση 

προγραμμάτων ή θεραπευτικών παρεμβάσεων οι οποίες αφορούν διαφορετικές κλινικές 

περιοχές ή νοσολογικές οντότητες (Ματσαγγάνης, 2002). 

Το μειονέκτημα της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι η μεθοδολογική δυσκολία 

νομισματικής αξιολόγησης των κλινικών αποτελεσμάτων γι’ αυτό και δεν  

χρησιμοποιείται συχνά (Walter και Zehetmayr, 2006). 

Εκτός από τις προαναφερθείσες μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης, στην οικονομική 

βιβλιογραφία αναφέρεται και η Μελέτη Δημοσιονομικών Επιπτώσεων (Budget Impact 

Analysis). Σύμφωνα με τους Sullivan και συν (2014), η μέθοδος αυτή οικονομικής 

αξιολόγησης εξετάζει τις αναμενόμενες αλλαγές στις δαπάνες ενός συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης μετά την έγκριση ενός προγράμματος θεραπευτικής 

παρέμβασης. Με αυτό τον τρόπο εξετάζει την ικανότητα ενός συστήματος να 

αποπληρώσει την εισαγωγή μιας νέας θεραπευτικής παρέμβασης ή μιας διαγνωστικής 

μεθόδου (Leelahavarong, 2014). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ανάλυση αυτή εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες: 1) 

την εκτίμηση των οικονομικών συνέπειων της εφαρμογής μιας νέας θεραπευτικής 

παρέμβασης σε ένα καθορισμένο τμήμα του πληθυσμού 2) την παροχή στοιχείων για 

την ικανότητα συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού να αποπληρώσει την εφαρμογή 

μιας νέας θεραπευτική παρέμβασης και  3) την παροχή κατάλληλων εργαλείων 

σχεδιασμού πολιτικής στα άτομα ή τους οργανισμούς ευθύνης. 

Η Μελέτη Δημοσιονομικών Επιπτώσεων μπορεί είτε να αποτελεί μια ανεξάρτητη 

μέθοδο οικονομικής αξιολόγησης είτε να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης 

οικονομικής αξιολόγησης στα πλαίσια ανάλυσης κόστους – αποτελεσματικότητας. 
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3 ΣΚΟΠΟΣ 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας η 

διαγνωστική διαδικασία του ύποπτου για κακοήθεια πνευμονικού όζου ή μάζας, 

περιλαμβάνει και επεμβατικές μεθόδους λήψης βιοψίας. 

Δύο εκ των μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη βιοψίας είναι η 

διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο και η βίντεο 

– υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση με λήψη υλικού βιοψίας σύμφωνα με τον Prokop 

(2014) και τους Kauczor και συν (2015) στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ακτινολογικής και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας. 

Κατά την ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας δεν ανευρέθηκε οικονομική 

μελέτη η οποία να περιλαμβάνει συγκριτική μελέτη των δύο αυτών διαγνωστικών 

μεθόδων διερεύνησης νεοπλασματικών νοσημάτων πνεύμονα. 

Οι πιο συναφείς με την παρούσα μελέτη έρευνες ήταν των Deppen και συν (2016) και 

των Lee, Raval και Amir (2014). 

Η πρώτη περιλάμβανε συγκριτική οικονομική μελέτη της βρογχοσκόπησης 

ηλεκτρομαγνητικής καθοδήγησης, της βίντεο - υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με 

λήψη βιοψίας, της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα με την χρήση βελόνας 

αναρρόφησης καθοδηγούμενης από αξονική τομογραφία και την Τομογραφίας 

Εκπομπής Ποζιτρονίων. Στην μελέτη αυτή κόστους - χρησιμότητας (τιτλοφορείται 

κόστους - αποτελεσματικότητας) οι πλέον αποδοτικές όσον αφορά την συσχέτιση 

κόστους - χρησιμότητας αποδείχθηκαν  η διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα με την 

χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης από Αξονική Τομογραφία και η 

βρογχοσκόπηση ηλεκτρομαγνητικής καθοδήγησης. 

Στη έρευνα των Lee, Raval και Amir (2014) έγινε συγκριτική οικονομική μελέτη της 

διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονική τομογραφία και της 

διαβρογχικής βιοψίας με την χρήση βελόνας αναρρόφησης καθοδηγούμενης από 

ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα / ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση. Σύμφωνα με την 

μελέτη αποδοτικότερη όσον αφορά τη σχέση κόστους - διαγνωστικής 

αποτελεσματικότητας αποδείχθηκε η δεύτερη τεχνική. 
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Κεντρικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκριτική οικονομική αξιολόγηση της 

διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο με την 

βίντεο – υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση με λήψη υλικού βιοψίας.  

Η συγκριτική αξιολόγηση των δύο μεθόδων θα γίνει με την οικονομική μέθοδο κόστους 

– αποτελεσματικότητας για την εκτίμηση της διαγνωστικής ικανότητας της μεθόδου 

συγκριτικά με το κόστος τέλεσης της. 

Πιο συγκεκριμένα, θα ελεγχθεί ποια από τις δύο μεθόδους είναι η πλέον συμφέρουσα 

διαγνωσττική επιλογή. Ο έλεγχος των διαγνωστικών αυτών μεθόδων θα γίνει από την 

“οπτική γωνία” του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Αρχικά, θα γίνει αναφορά στα άμεσα κόστη κατά την διαγνωστική διαδικασία των δύο 

διαγνωστικών μεθόδων. 

Στην συνέχεια θα γίνει η σύγκριση των μεθόδων με βάση την βιβλιογραφία όπως 

αναφέρθηκε στο γενικό μέρος (Deppen και συν, 2014, Tsushima και Endo, 2004). 

Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη του συνδυασμού αποτελεσματικής διαγνωστικής 

μεθόδου με την μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση του κόστους. 
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4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην παρούσα μελέτη έγινε συγκριτική ανάλυση των δύο διαγνωστικών μεθόδων για 

τον έλεγχο του κόστους για την οριστική διάγνωση του υπόπτου για κακοήθεια 

πνευμονικού όζου ή μάζας. 

Η ανάλυση έγινε με βάση τα διεθνώς καθορισμένα πρότυπα ανάλυσης των δεδομένων, 

όπως αυτά αναφέρονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ινστιτούτου 

Φαρμακοοικονομικής Έρευνας της Αυστρίας (IPF) (Walter και Zehetmayr, 2006), από 

το οδηγό ανάλυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Edejer και συν, 2002) και 

από τους Drummond και συν (1997). 

Με βάση της προαναφερόμενες κατευθυντήριες οδηγίες δημιουργήθηκε ένα 

δενδροειδές διάγραμμα, το οποίο βασίστηκε σε δενδροειδή διαγράμματα λήψης 

αποφάσεων όπως αυτά αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ως τελικό σημείο λήψης απόφασης ορίστηκε η τελική διάγνωση της κακοήθους 

νεοπλασίας πνεύμονα και η έναρξη θεραπείας ή σε περίπτωση αληθούς αρνητικού 

αποτελέσματος, η διακοπή των επανελέγχων του ασθενή όσον αφορά τον ύποπτο για 

κακοήθεια πνευμονικό όζο ή μάζα. 

Για το σκέλος του διαγράμματος, το οποίο αναφέρεται στην βίντεο – υποβοηθούμενη 

θωρακοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε τμήμα του διαγράμματος των Deppen και συν, 

2014. 

Για το σκέλος του διαγράμματος, το οποίο αναφέρεται στην διατοιχωματική βιοψία 

πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο, χρησιμοποιήθηκε τμήμα του 

διαγράμματος των Tsushima και Endo, 2004. Με βάση το διάγραμμα αυτό, 

δημιουργήθηκε ένα δενδροειδές διάγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις 

ψευδώς ή αληθώς, θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος αναφορικά με την τελική 

διάγνωση της κακοήθους νεοπλασίας πνεύμονα σε συνάρτηση με την εμφάνιση 

επιπλοκών (πνευμοθώρακα ή αιμοθώρακα χρήζοντα θεραπευτικής παρέμβασης) της 

μεθόδου. 

Ως χρονικό ορίζοντας της μελέτης ορίστηκαν τα 2 χρόνια, σύμφωνα και με τις 

προαναφερθείσες κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής Κοινότητας Θώρακα για τον 

επανέλεγχο σε περίπτωση ψευδώς ή αληθώς αρνητικού αποτελέσματος από την 

διατοιχωματική βιοψία καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο. 
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Όπου χρειάστηκαν αριθμητικοί υπολογισμοί, έγιναν με το υπολογιστικό πακέτο 

Microsoft Excel . 
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5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το υποθετικό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη αναφέρεται σε 

ελληνικό πληθυσμό από την “οπτική γωνία” του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην διαγνωστική διαδικασία του ελέγχου των περιφερικών 

υπόπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή μάζας δεν υπάρχει διαγνωστική μέθοδος 

αναφοράς (gold standard).  

Η επιλογή της διαγνωστικής μεθόδου εξαρτάται από την ειδικότητα του υπευθύνου για 

επιλογή ιατρού (Prosch και συν, 2006) ή τον επιπολασμό της νόσου στην κάθε χώρα 

(Murrmann και συν, 2014). 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από διενεργηθείσες βιοψίες στο 

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν. «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης σε χρονικό 

διάστημα από τον Μάρτιο 2016 έως τον Νοέμβριο του 2016. Σε περίπτωση έλλειψης 

κλινικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την καλή πρακτική όπως αυτή 

εφαρμόζεται στο Ακτινολογικό Τμήμα και στην Πνευμονολογική Κλινική του Γ. Ν. 

«Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την διεθνή 

βιβλιογραφίας όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της 

παρούσας μελέτης. 

Κύρια μονάδα αποτελεσματικότητας της μελέτης είναι οι τιμές της διαγνωστικής 

ικανότητας δηλαδή η ευαισθησία και η ειδικότητα των συγκρινόμενων διαγνωστικών 

μεθόδων. 

Η διαγνωστική ικανότητα της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης θα 

περιγραφεί με βάση τα κλινικά δεδομένα των βιοψιών οι οποίες τελέστηκαν στο «Γ. Ν. 

Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης καθώς και δεδομένα από την διεθνή βιβλιογραφία. 

Η διαγνωστική ικανότητα της βίντεο – καθοδηγούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη 

βιοψίας θα γίνει αποκλειστικά με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα όπως προαναφέρθηκε η διαγνωστική 

ικανότητα της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό 

τομογράφο είναι: ευαισθησία 95 % και ειδικότητα 99 % (Zhang H. F. και συν, 2016).  
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Με βάση το δενδροειδές διάγραμμα των Tsushima και Endo (2004), την διαγνωστική 

ικανότητα της μεθόδου και την εμφάνιση επιπλοκών δημιουργήθηκαν 8 πιθανά 

σενάρια. 

Τα σενάρια αυτά παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 1. Πιθανά Σενάρια 

Αναλυτικά: 

Αληθώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Έναρξη 

θεραπείας 

Αληθώς θετικό με επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Θεραπευτική αντιμετώπιση των 

επιπλοκών και έναρξη θεραπείας. 

Αληθώς αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Επανέλεγχος 

με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια. 

Αληθώς αρνητικό αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Θεραπευτική 

αντιμετώπιση των επιπλοκών και επανέλεγχος με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 

μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια. 

Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: Βίντεο – 

Υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας (VATS). 
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Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: Θεραπευτική 

αντιμετώπιση των επιπλοκών και Βίντεο – Υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση με λήψη 

βιοψίας (VATS) 

Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Επανέλεγχος 

με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 μήνες και 1 χρόνο και Βίντεο – Υποβοηθούμενη 

Θωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας (VATS) . 

Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: Θεραπευτική 

αντιμετώπιση των επιπλοκών, επανέλεγχος με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 μήνες 

και 1 χρόνο και Βίντεο – Υποβοηθούμενη Θωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας (VATS) . 

Οι πιθανότητες εμφάνισης των ανωτέρω πιθανών σεναρίων με βάση της 

προαναφερόμενη βιβλιογραφία (διαγνωστική ικανότητα, εμφάνιση επιπλοκών) είναι οι 

εξής:  

Αληθώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: 80,1 % 

Αληθώς θετικό αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: 9,9 %  

Αληθώς αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: 4,45 % 

Αληθώς αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβασης: 0,55 %. 

Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: 3,2 % 

Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: 0,8 % 

Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: 0,09 % 

Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες παρέμβαση: 0,01 % 

Η διαγνωστική ικανότητα της βίντεο – καθοδηγούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη 

βιοψίας αναφέρεται ως εξής: ευαισθησία και ειδικότητα 100 % (Cardillo και συν, 2003, 

Swanson και συν, 1999). 

Λόγω της αναφερόμενης διαγνωστικής ικανότητας της μεθόδου υπάρχουν μόνο δύο 

πιθανότητες, αυτή του αληθούς θετικού και αυτή του αληθώς αρνητικού. Και οι δύο 

περιπτώσεις αποτελούν τελικά σημεία λήψης απόφασης. 
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Στην πρώτη πιθανότητα εφόσον είναι απαιτούμενο γίνεται έναρξη θεραπείας ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση σταματάει η διαγνωστική διαδικασία όσον αφορά τον ύποπτο για 

κακοήθεια όζο ή μάζα. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Κολλεγίου Πνευμονολόγων 

(American College of Chest Physicians) (Gould και συν, 2013), η διατοιχωματική 

βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο θα πρέπει να επιλέγεται σε 

πιθανότητα κακοήθους νεοπλασίας μικρότερης του 68 %. Σε μεγαλύτερη πιθανότητα 

κακοήθους νεοπλασίας θα πρέπει να επιλέγεται η βίντεο - υποβοηθούμενη 

θωρακοσκόπηση με λήψη βιοψίας. 

5.1 Κόστη 

Η παρούσα μελέτη έγινε από την “οπτική γωνία” του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με τον Κυριόπουλο (2012), ο Εθνικός 

Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί τον μοναδικό αγοραστή υπηρεσιών 

υγείας (μονοψώνιο). 

Η “οπτική γωνία” επιλέχθηκε λόγω του γεγονότος ότι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει σε ποσοστό 100 % την τιμή των Κλειστών Ενοποιημένων 

Νοσήλειων καθώς και την τιμή της αξονικής τομογραφίας. 

5.1.1 Κατηγορίες Κόστους 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται κατανομή του κόστους ανάλογα με την διαγνωστική 

μέθοδο που περιλαμβάνεται στα πλαίσια της σύγκρισης. 

Τα κόστη τα οποία περιλαμβάνονται στην μελέτη αποτελούν άμεσα κόστη και 

απεικονίζονται στον Πίνακα 1. 

Πιο συγκεκριμένα τα άμεσα κόστη ανά διαγνωστική μέθοδο είναι τα εξής: 

Α) Υπολογισμός κόστους διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από 

αξονικό Τομογράφο 

Το κόστος της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό 

τομογράφο προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 81/16. Το κόστος της βελόνης 

βιοψίας προκύπτει από την τρέχουσα τιμή αγοράς της από το τμήμα προμηθειών του 

“Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης”. 
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Το κόστος θεραπευτικής αντιμετώπισης των μείζονων επιπλοκών (πνευμοθώρακας, 

αιμοθώρακας) προκύπτει από την τιμή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλείου (ΚΕΝ) 

Α28Χ στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως  946 (27/3/2016) (αναφερόμενες 3 ημέρες 

θεραπευτικής παρέμβασης). Το κόστος των αξονικών τομογραφιών προκύπτει από 

ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με αριθμό 

πρωτοκόλλου 49976 (05/12/2012).  

Πίνακας 1. Αναφερόμενα στην εργασία άμεσα κόστη. 

 

Είδος Τιμή (σε 

ευρώ) 

Αναφορά 

Παρακέντηση υπό αξονικό 

τομογράφο 

23,71 ΠΔ 81/16 

Βελόνη Βιοψίας 28 Τιμή Αγοράς  

Κόστος επιπλοκής (πνευμοθώρακας) 566 ΚΕΝ Α28Χ (ΦΕΚ 946 – 

27/3/2012) 

Κόστος CT Θώρακα για 

περισσότερες των 64 τομών 

65  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ  

05/12/2012 

Βίντεο Υποβοηθούμενη 

Θωρακοσκόπηση 

2.169 ΚΕΝ ΚΟ9 Χ (ΦΕΚ 946-

27/3/2012) 

Τέλος, το κόστος της Βίντεο – Υποβοηθούμενης Θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας 

προκύπτει από την τιμή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλείου (ΚΕΝ) ΚΟ9 Χ στο 

Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως  946 (27/3/2016). Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται 

και η θεραπευτική παρέμβαση των επιπλοκών της θεραπευτικής μεθόδου 

(αναφερόμενες 4 ημέρες θεραπευτικής παρέμβασης). 

Β) Υπολογισμός Κόστους Βίντεο – Υποβοηθούμενης Θωρακοσκόπησης με λήψη 

βιοψίας 

Όπως, ήδη αναφέρθηκε, το κόστος της Βίντεο – Υποβοηθούμενης Θωρακοσκόπησης 

με λήψη βιοψίας προκύπτει από την τιμή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλείου 

(ΚΕΝ) ΚΟ9 Χ στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως  946 (27/3/2016), στο οποίο 

περιλαμβάνεται και η θεραπευτική παρέμβαση των επιπλοκών της μεθόδου . 
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5.2 Ανάλυση Ευαισθησίας 

Για την καλύτερη τεκμηρίωση και την ισχυροποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει 

ανάλυση ευαισθησίας  με βάση της κατευθυντήριες οδηγίες για τις αναλύσεις κόστους - 

αποτελεσματικότητας  

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα προαναφερθέντα κόστη, ανάλυση ευαισθησίας θα 

γίνει αναφορικά με την τιμή της βελόνης βιοψίας. Τα λοιπά αναφερόμενα – 

χρησιμοποιημένα κόστη είναι σταθερά, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους (τιμές 

Κλειστών Ενοποιημένων Νοσήλειων) και με αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.  

Η ανάλυση αυτή ευαισθησίας όσον αφορά τα καταμετρούμενα κόστη, περιλαμβάνει 

αποκλειστικά το σκέλος της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από 

αξονικό έλεγχο. Παράλληλα, θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας σε υποτιθέμενο ελληνικό 

πληθυσμό 1000 ατόμων, για τον έλεγχο του μικρότερου από πλευράς κόστους 

συνδυασμού των δύο διαγνωστικών τεχνικών. 

5.3 Αποτελέσματα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ανάλυση της σχέσης κόστους με την διαγνωστική 

αποτελεσματικότητα θα γίνει κυρίως με βάση τα διαφορετικά πιθανά σενάρια της 

διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο. 

Στην άλλη μέθοδο με δεδομένη την τιμή της ευαισθησίας και της ειδικότητας (100 % ) 

αναφορικά με την τελική διάγνωση της κακοήθους νεοπλασίας, ο λόγος του κόστους 

προς την ευαισθησία ή την ειδικότητα είναι η τιμή του Κλειστού Ενοποιημένου 

Νοσήλειου (2169 ευρώ). 

 

Εικόνα 1. Άμεσα Ιατρικά Κόστη Βιοψίας (σε ευρώ) με την τρέχουσα τιμή αγοράς 

βελόνης βιοψίας 

Τα διάφορα κόστη ανά πιθανό σενάριο απεικονίζεται στην εικόνα 1. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, το πιθανό σενάριο με την μικρότερη κοστολόγηση 

όσον αφορά την διάγνωση με διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενης από 

αξονικό τομογράφο είναι το αληθώς θετικό αποτέλεσμα προς την τελική διάγνωση της 

κακοήθους νεοπλασίας χωρίς επιπλοκές (πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας) χρήζουσες 

θεραπείας με κόστος 51,71 ευρώ. 

Σε αυτό το υποθετικό σενάριο ο λόγος του κόστους με τα ποσοστά διαγνωστικής 

ικανότητας της μεθόδου είναι 54,43 ανά ευαισθησία της διαγνωστικής μεθόδου και 

52,23 ανά ειδικότητα της διαγνωστικής μεθόδου. Γίνεται αντιληπτό ότι στο 

συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο η κοστολόγηση σε σχέση με την διαγνωστική 

ικανότητα της μεθόδου είναι σαφώς μικρότερη συγκρινόμενη με την κοστολόγηση σε 

σχέση με την διαγνωστική ικανότητα της βίντεο υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με 

λήψη βιοψίας (2169 ευρώ). 

Όπως προαναφέρθηκε το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο είναι το συχνότερα 

εμφανιζόμενο με ποσοστό συχνότητας εμφάνισης 80,1 %. 

Παράλληλα, το υποθετικό σενάριο με την μεγαλύτερη κοστολόγηση όσον αφορά την 

διάγνωση διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο 

είναι το ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα προς την τελική διάγνωση της κακοήθους 

νεοπλασίας με επιπλοκές (πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας) χρήζουσες θεραπείας. Όπως 

ήδη προαναφέρθηκε σε αυτό το υποθετικό σενάριο αυτό, το κόστος της διαγνωστικής 

διαδικασίας περιλαμβάνει το κόστος της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα 

καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο, το κόστος της θεραπευτικής αντιμετώπισης 

των επιπλοκών, το κόστος των επανελέγχων με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 

μήνες και 1 χρόνο από την χρονική στιγμή της αρχικής διάγνωσης και το κόστος της 

βίντεο υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. Το κόστος αυτό, όσον 

αφορά τα άμεσα ιατρικά κόστη, ανέρχεται στο ποσό των 2916,71 ευρώ.  

Σε αυτό το υποθετικό σενάριο ο λόγος του κόστους με τα ποσοστά διαγνωστικής 

ικανότητας της μεθόδου είναι 3070,22 ανά ευαισθησία της διαγνωστικής μεθόδου και 

2946,17 ανά ειδικότητα της διαγνωστικής μεθόδου. Γίνεται αντιληπτό ότι σε αυτό 

υποθετικό σενάριο η κοστολόγηση σε σχέση με την διαγνωστική ικανότητα της 

μεθόδου είναι σαφώς μικρότερη συγκρινόμενη με την κοστολόγηση σε σχέση με την 

διαγνωστική ικανότητα της βίντεο υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας 

(2169 ευρώ). 
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Αξίζει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο είναι το λιγότερο συχνά 

εμφανιζόμενο με ποσοστό συχνότητας εμφάνισης 0,01 %. 

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι όλα τα υποθετικά σενάρια με αληθή αποτελέσματα 

(θετικά ή αρνητικά) προς τη τελική διάγνωση κακοήθους νεοπλασίας πνεύμονα έχουν 

σαφώς μικρότερο κόστος συγκρινόμενο με το κόστος της βίντεο υποβοηθούμενης 

θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. Το εύρος του κόστους όσον αφορά τα άμεσα 

ιατρικά κόστη σε αληθή αποτελέσματα προς την τελική διάγνωση κακοήθους 

νεοπλασίας πνεύμονα κυμαίνεται από 51,71 ευρώ (αληθώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς 

επιπλοκές χρήζουσες θεραπευτικής παρέμβασης) έως 812,71 ευρώ (αληθώς αρνητικό 

αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες θεραπευτικής παρέμβασης). Τα υποθετικά αυτά 

σενάρια είναι τα συχνότερα με ποσοστό συχνότητας εμφάνισης 95%. 

Αντίθετα, παρατηρούμε ότι όλα τα υποθετικά σενάρια με ψευδή αποτελέσματα (θετικά 

ή αρνητικά) προς τη τελική διάγνωση κακοήθους νεοπλασίας πνεύμονα έχουν 

μεγαλύτερο κόστος συγκρινόμενο με το κόστος της βίντεο υποβοηθούμενης 

θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. Το εύρος του κόστους όσον αφορά τα άμεσα 

ιατρικά κόστη σε ψευδή αποτελέσματα προς την τελική διάγνωση κακοήθους 

νεοπλασίας πνεύμονα κυμαίνεται από 2220,71 ευρώ (ψευδώς θετικό αποτέλεσμα χωρίς 

επιπλοκές χρήζουσες θεραπευτικής παρέμβασης) έως 2916,71 ευρώ (ψευδώς αρνητικό 

αποτέλεσμα με επιπλοκές χρήζουσες θεραπευτικής παρέμβασης). Τα υποθετικά αυτά 

σενάρια είναι τα λιγότερο συχνά με ποσοστό συχνότητας εμφάνισης 5%. 

Όσον αφορά το μέσο κόστος των υποθετικών σεναρίων της διαγνωστικής ικανότητας 

της διατοιχωματικής βιοψίας καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο, υπολογίστηκε 

σε 1500,46 ευρώ. Ο λόγος του μέσου κόστους των υποθετικών σεναρίων της 

διαγνωστικής ικανότητας της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από 

αξονικό τομογράφο με τα ποσοστά διαγνωστικής ικανότητας της μεθόδου είναι 

1579,43 ανά ευαισθησία της διαγνωστικής μεθόδου και 1515,61 ανά ειδικότητα της 

διαγνωστικής μεθόδου. 

Άρα, το μέσος κόστος των υποθετικών σεναρίων της διαγνωστικής ικανότητας της 

διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα  καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο είναι 

αρκετά μικρότερο από το κόστος της βίντεο – υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με 

λήψη βιοψίας. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε έγινε ανάλυση ευαισθησίας όσον αφορά την τιμή αγοράς της 

βελόνης βιοψίας. Τα λοιπά χρησιμοποιούμενα ιατρικά κόστη είναι σταθερά μέσω 

κοστολόγησης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Στην ανάλυση αυτή δόθηκαν τιμές αγοράς βελόνης βιοψίας από 20 ευρώ έως 50 ευρώ. 

Τα αποτελέσματα των δύο επιλογών παρουσιάζονται στις εικόνες 2 και 3. 

 

Εικόνα 2. Άμεσα ιατρικά κόστη με τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας 20 ευρώ 

 

Εικόνα 3. Άμεσα ιατρικά κόστη με τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας 50 ευρώ 

Γίνεται αντιληπτό ότι και στα δύο υποθετικά σενάρια τιμών αγοράς της βελόνης 

βιοψίας, τα άμεσα ιατρικά κόστη δεν αλλάζουν σημαντικά σε σχέση με την τρέχουσα 

τιμή αγοράς της βελόνης βιοψίας από το τμήμα προμηθειών του Γ. Ν. 

«Παπανικολάου». 

Τέλος, στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας, αναδείχθηκε η τιμή αγοράς της βελόνης 

βιοψίας στο υποθετικό σεναρίου του αληθούς θετικού αποτελέσματος προς την τελική 

διάγνωση της κακοήθους νεοπλασίας πνεύμονα πέραν της οποίας το κόστος του 

σεναρίου είναι μεγαλύτερο από το κόστος της βίντεο – υποβοηθούμενης 

θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. 

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στην εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Άμεσα ιατρικά κόστη με τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας 2146 ευρώ 

Γίνεται αντιληπτό ότι η τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας πέραν της οποίος το κόστος του 

υποθετικού αυτού σεναρίου είναι μεγαλύτερο από το κόστος της βίντεο – 

υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας είναι 2146 ευρώ. Όσον αφορά τα 

λοιπά υποθετικά σενάρια με αυτή τη τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας, είναι σαφές ότι το 

κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος της βίντεο – υποβοηθούμενης 

θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. 

Τέλος, η ανάλυση ευαισθησίας περιλαμβάνει και την σχέση κόστους – διαγνωστικής 

ικανότητας όσον αφορά το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο. Η τιμή της βελόνης, 

πέραν της οποίας ο λόγος κόστους προς την ευαισθησία της διατοιχωματικής βιοψίας 

πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο είναι μεγαλύτερος από τον λόγο 

κόστους προς την ευαισθησία της βίντεο – υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη 

βιοψίας είναι 2037 ευρώ , όπως φαίνεται στην εικόνα 5. 

Η τιμή της βελόνης, πέραν της οποίας ο λόγος κόστους προς την ειδικότητα της 

διαγνωστικής μεθόδου είναι μεγαλύτερος από τον λόγο κόστους προς την ειδικότητα 

της βίντεο – υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας είναι 2124 ευρώ, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 6. 

 

Εικόνα 5. Άμεσα ιατρικά κόστη με τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας 2037 ευρώ 
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Εικόνα 6. Άμεσα ιατρικά κόστη με τιμή αγοράς βελόνης βιοψίας 2124 ευρώ 

Οι τελευταίες αναφερόμενες τιμές στην ανάλυση ευαισθησίας με βάση την τιμή αγοράς 

βελόνης βιοψίας δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές της αγοράς στην Ελλάδα.  

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν ορισμένα κλινικά αποτελέσματα από διενεργηθείσες 

διατοιχωματικές βιοψίες καθοδηγούμενες από αξονικό τομογράφο στο 

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του «Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου» το χρονικό διάστημα 

Μαρτίου – Νοεμβρίου 2016. 

Τα δεδομένα αφορούν 34 διενεργηθείσες διατοιχωματικές βιοψίες πνεύμονα 

καθοδηγούμενες από αξονικό τομογράφο. Τα δημογραφικά δεδομένα όσον αφορά το 

φύλο παρουσιάζονται στην εικόνα 7. 

Εικόνα 7. Δημογραφικά δεδομένα (φύλο) 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν κλινικά δεδομένα συσχέτισης εμφάνισης επιπλοκών 

(πνευμοθώρακα) με την διαγνωστική ικανότητα της μεθόδου, σύμφωνα με τα 

προηγουμένως περιγραφόμενα υποθετικά σενάρια και τα ποσοστά πιθανότητας 

εμφάνισης. Τα κλινικά, αυτά, δεδομένα απεικονίζονται στην εικόνα 8.  
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Εικόνα 8. Συσχέτιση διάγνωσης καρκίνου με εμφάνιση επιπλοκών (πνευμοθώρακας 

χρήζοντας θεραπευτικής αντιμετώπισης) 

Επισημαίνεται η αδυναμία ελέγχου ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών 

αποτελεσμάτων, γιατί όπως περιεγράφηκε και στα υποθετικά σενάρια για την 

διαγνωστική ικανότητα της διατοιχωματικής βιοψίας πνεύμονα-, συμπεριλαμβάνεται 

και ο επανέλεγχος με αξονική τομογραφία Θώρακα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, 1 

έτους, 2 και 4 ετών. Επίσης, το χρονικό κριτήριο διπλασιασμού του υπόπτου για 

κακοήθεια όζου ή μάζας είναι 400 ήμερες σύμφωνα με την Βρετανική Εταιρία Θώρακα 

(Sheikh, 2016).  

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την διεθνή βιβλιογραφία όπως αυτή 

περιεγράφηκε νωρίτερα. 

Η κατάσταση θετικού αποτελέσματος για κακοήθη νεοπλασία πνεύμονα χωρίς 

εμφάνιση επιπλοκών εμφανίστηκε με ποσοστό 76 %. Στην βιβλιογραφία, το άθροισμα 

αληθώς θετικού και ψευδώς θετικού αποτελέσματος εμφανίζεται με πιθανότητα 

ποσοστού εμφάνισης 83,3 %. 

Η κατάσταση θετικού αποτελέσματος για κακοήθη νεοπλασία πνεύμονα με εμφάνιση 

επιπλοκών εμφανίστηκε με ποσοστό 2 %. Στην βιβλιογραφία, το άθροισμα αληθώς 

θετικού και ψευδώς θετικού αποτελέσματος εμφανίζεται με πιθανότητα ποσοστού 

εμφάνισης 13,1 %. 

Η κατάσταση αρνητικού αποτελέσματος για κακοήθη νεοπλασία πνεύμονα χωρίς 

εμφάνιση επιπλοκών εμφανίστηκε με ποσοστό 20 %. Στην βιβλιογραφία, το άθροισμα 

αληθώς θετικού και ψευδώς θετικού αποτελέσματος εμφανίζεται με πιθανότητα 

ποσοστού εμφάνισης 4,56 %. 

Η κατάσταση αρνητικού αποτελέσματος για κακοήθη νεοπλασία πνεύμονα χωρίς 

εμφάνιση επιπλοκών εμφανίστηκε με ποσοστό 0 %. Στην βιβλιογραφία, το άθροισμα 
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αληθώς θετικού και ψευδώς θετικού αποτελέσματος εμφανίζεται με πιθανότητα 

ποσοστού εμφάνισης 0,56 %. 

Η διαγνωστική διαδικασία στις τέσσερις περιπτώσεις απεικονίζεται στην εικόνα 9 και 

περιλαμβάνει εξής: 

Στην περίπτωση του θετικού αποτελέσματος χωρίς επιπλοκές χρήζουσες ιατρικής 

παρέμβασης το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της διατοιχωματικής 

βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο (51,71 ευρώ). 

Στην περίπτωση του θετικού αποτελέσματος με επιπλοκές χρήζουσες ιατρικής 

παρέμβασης το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της διατοιχωματικής 

βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο και το κόστος 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των επιπλοκών (617,71 ευρώ). 

Στην περίπτωση του αρνητικού αποτελέσματος χωρίς επιπλοκές χρήζουσες ιατρικής 

παρέμβασης, το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της διατοιχωματικής 

βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο και το κόστος του 

επανελέγχου με αξονική τομογραφία Θώρακα σε 3 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια (246, 

71 ευρώ). 

Στην περίπτωση του αρνητικού αποτελέσματος με επιπλοκές χρήζουσες ιατρικής 

παρέμβασης, το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της διατοιχωματικής 

βιοψίας πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο), το κόστος της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των επιπλοκών και το κόστος του επανελέγχου με αξονική 

τομογραφία Θώρακα σε 3 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια (812,71 ευρώ). 

Ε

Εικόνα 9. Άμεσα ιατρικά κόστη βιοψίας πνεύμονα 

Γίνεται αντιληπτό ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα άμεσα ιατρικά κόστη είναι σαφώς 

μικρότερα συγκριτικά με το κόστος της βίντεο - υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με 

λήψη βιοψίας. 
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Τέλος, έγινε ανάλυση ευαισθησίας σε υποτιθέμενο πληθυσμό 1000 ατόμων για την 

σύγκριση των δύο διαγνωστικών μεθόδων. Στο άμεσο κόστος της διατοιχωματικής 

βιοψίας πνεύμονα συμπεριλήφθηκαν όλα τα υποθετικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψιν 

τα ποσοστά πιθανότητας εμφάνισης ενώ στην βίντεο - καθοδηγούμενη θωρακοσκόπηση 

με λήψη βιοψίας, λήφθηκε υπόψιν το κόστος όπως αυτό αναφέρεται στο Κλειστό 

Ενοποιημένο Νοσήλειο. 

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στις εικόνες 10 και 11. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η φθηνότερη επιλογή όσον αφορά τα συνολικά άμεσα 

ιατρική κόστη είναι επιλογή 1000 διατοιχωματικών βιοψιών πνεύμονα 

καθοδηγούμενων από αξονικό τομογράφο και καμίας βίντεο - υποβοηθούμενης 

θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. 

Παράλληλα, στο ίδιο δείγμα, σε σύγκριση μεταξύ των δύο διαγνωστικών μεθόδων 

παρατηρούμε ότι ο αριθμός των διατοιχωματικών βιοψιών πνεύμονα καθοδηγούμενων 

από αξονικό τομογράφο, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα υποθετικά σενάρια, πέραν των 

οποίων το κόστος είναι μεγαλύτερο από το κόστος των αντίστοιχων βίντεο-

υποβοηθούμενων θωρακοσκοπήσεων με λήψη βιοψίας είναι 895 διατοιχωματικές 

βιοψίες πνεύμονα καθοδηγούμενες από αξονικό τομογράφο και 105 βίντεο - 

υποβοηθούμενες θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας. 
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Εικόνα 10. Ανάλυση ευαισθησίας σε υποθετικό δείγμα 1000 ατόμων 

 

Εικόνα 11. Γραφική Παράσταση ανάλυσης ευαισθησίας σε υποθετικό δείγμα 1000 

ατόμων 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Πνευμονολόγων, η διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από 

αξονικό τομογράφο θα πρέπει να επιλέγεται σε πιθανότητα κακοήθειας έως και 68 %.  

Αν αυτή η πιθανότητα κακοήθειας αναχθεί στο υποτιθέμενο δείγμα ελληνικού 

πληθυσμού 1000 ατόμων, στα οποία αναδείχθηκε με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, 

τότε η επιλογή από τον υπεύθυνο ιατρό θα περιλαμβάνει 680 διατοιχωματικές βιοψίες 

πνεύμονα καθοδηγούμενες από αξονικό τομογράφο και 320 βίντεο - υποβοηθούμενες 

θωρακοσκοπήσεις με λήψη βιοψίας.  

Τα άμεσα ιατρικά κόστη, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα υποθετικά σενάρια, θα είναι 

173784,6454 ευρώ για τις διατοιχωματικές βιοψίες πνεύμονα καθοδηγούμενες από 

αξονικό τομογράφο και 694080 . Το συνολικό άμεσο ιατρικό κόστος είναι 867864,6454 

ευρώ.  
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα νεοπλασματικά νοσήματα αποτελούν νοσολογική οντότητα η 

οποία επιφέρει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στα υγειονομικά συστήματα των 

κρατών καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας. 

Τα νεοπλασματικά νοσήματα πνεύμονα αποτελούν την τέταρτη ακριβότερη ομάδα 

νεοπλασματικών νοσημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ακριβότερη ομάδα 

νεοπλασματικών νοσημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κόστος της 

διαγνωστικής διαδικασίας και της θεραπευτικής  αντιμετώπισης. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το κόστος της διαγνωστικής διαδικασίας νεοπλασματικών 

νοσημάτων πνεύμονα αποτελεί το 5 % του συνολικού κόστους της διαγνωστικής 

διαδικασίας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης.  

Σύμφωνα με τους Lokhandwala και συν (2016), το μέσο κόστος της διαγνωστικής 

διαδικασίας ανά ασθενή, ο οποίος υποβλήθηκε σε διατοιχωματική βιοψία πνεύμονα 

καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο ήταν 4441 δολάρια , ενώ το μέσο κόστος 

διαγνωστικής διαδικασίας ανά ασθενή, ο οποίος υποβλήθηκε σε βίντεο - 

καθοδηγούμενη θωρακοσκόπηση ήταν 19530 δολάρια. Στην συγκεκριμένη μελέτη 

αναφέρεται ότι συμπεριελήφθησαν και τα έμμεσα κόστη. 

Στην παρούσα μελέτη, το μέσο άμεσο ιατρικό κόστος όλων των υποθετικών σεναρίων 

διάγνωσης ασθενούς με διατοιχωματική βιοψία καθοδηγούμενη από αξονικό 

τομογράφο υπολογίστηκε 1500,46 ευρώ χωρίς να ληφθούν υπόψιν τα ποσοστά 

συχνότητας εμφάνισης. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ποσοστά αυτά το μέσο άμεσο ιατρικό 

κόστος της διατοιχωματικής βιοψίας καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο 

υπολογίστηκε υπολογίστηκε σε 255,56 ευρώ. 

Το άμεσο ιατρικό κόστος της βίντεο - υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη 

βιοψίας υπολογίστηκε σε 2.169 ευρώ.  

Γίνεται αντιληπτό ότι και στις δύο μελέτες το κόστος της διατοιχωματικής βιοψίας 

πνεύμονα καθοδηγούμενης από αξονικό τομογράφο είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση 

με το κόστος της βίντεο - υποβοηθούμενης θωρακοσκόπησης με λήψη βιοψίας.  

Αν ληφθεί υπόψιν και η διαγνωστική ικανότητα των δύο μεθόδων όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα στο γενικό μέρος της παρούσας μελέτης  τότε η διατοιχωματική βιοψία 
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πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο αποδεικνύεται αποδοτικότερη σε 

συσχέτιση του κόστους με την διαγνωστική ικανότητα με “οπτική γωνία” τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και σε υποτιθέμενο ελληνικό πληθυσμό 1000 

ατόμων. 

Λόγω της επιλογής της “οπτικής γωνίας” της οικονομικής μελέτης σύγκρισης δύο 

διαγνωστικών μεθόδων ελέγχου ενός υπόπτου για κακοήθεια περιφερικού πνευμονικού 

όζου ή περιφερικής πνευμονικής μάζας δεν είναι απαραίτητη η κοστολόγηση των 

άμεσων και έμμεσων μη ιατρικών κοστών. 

Τα μη ιατρικά κόστη θα αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του κόστους σε περίπτωση 

κατά την οποία η οικονομική αυτή μελέτη θα γινόταν με “οπτική γωνία” την κοινωνία ή 

τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνονταν υπόψιν 

έξοδα, όπως κόστη μετακίνησης των ασθενών και των συνοδών τους καθώς και τα 

κόστη που σχετίζονται με την απώλεια παραγωγικότητας των ασθενών και των 

συνοδών τους. 

Παράλληλα, η συγκεκριμένη μελέτη έγινε κυρίως με βάση μοντέλα διαγνωστικής 

ακρίβειας για την αξιολόγηση ύποπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή μαζών, τα 

οποία έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.  

Σύμφωνα με την αναζήτηση πρόσφατης βιβλιογραφίας, δεν έχουν αναπτυχθεί στην 

Ελλάδα μοντέλα ή κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων 

διαγνωστικών μεθόδων για τον έλεγχο ύποπτων για κακοήθεια πνευμονικών όζων ή 

μαζών και μοντέλα οικονομικής αξιολόγησης. 

Επιπλέον, κατά την κοστολόγηση καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλα τα 

άμεσα ιατρικά κόστη τα οποία συμπεριλαμβάνονται κατά την τέλεση των 

συγκρινόμενων διαγνωστικών μεθόδων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε δεν ανευρέθηκε στην πρόσφατη βιβλιογραφία συγκριτική 

μελέτη των δύο διαγνωστικών μεθόδων. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα με οικονομικές 

αξιολογήσεις από διαφορετικά κράτη, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες 

έρευνες από διαφορικές “οπτικές γωνίες” με διαφορετικά είδη κόστους. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι το κόστος θα πρέπει να αποτελεί μια 

παράμετρο της επιλογής της κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου. Σημαντικότερο ρόλο 

στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θα πρέπει να καταλαμβάνει η συνεργασία 

ιατρού - ασθενή και η ελεύθερη επιλογή αυτής από την πλευρά του ασθενή.  
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