
 

 

 

 

 

ΤΜΗMA ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ 

ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 
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Τμήμα ΟΔΕ, Παναγιώτης Σταφυλάς, Ειδικός Καρδιολόγος, MD, MSc, PhD 

 

 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΕΤΣΟΣ Α.Μ.:16018 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 



 ii 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

 

 

 Αφιερώνω αυτή την διπλωματική εργασία,  

 

 

 

 

    

στην αγαπημένη μου γιαγιά Αφροδίτη, 
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σπουδάσω και να πραγματοποιήσω ένα από τα όνειρα μου και που πάντα με στήριζε 

και με στηρίζει στις επιλογές μου.  



 iv 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η οικονομική αξιολόγηση του 

εμπλουτισμένου με πακλιταξέλη μπαλονιού για τις ενδαγγειακές επεμβάσεις στην 

επιπολής μηραία αρτηρία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η κύρια θεραπευτική μέθοδος 

που χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις στην επιπολής μηραία αρτηρία είναι το μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής, ενώ η  θεραπεία με μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB) 

παρόλο που υπόσχεται καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα για τους ασθενείς, 

χρησιμοποιείται επιλεκτικά διότι είναι ακριβότερη. Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε 

σκόπιμο να εκτιμηθεί το κόστος και η αποτελεσματικότητα (CEA) αυτής της νέας 

θεραπείας (DCB) σε σύγκριση με την έως τώρα gold standard θεραπεία με μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής (PTA). Το τελικό αποτέλεσμα υπολογίσθηκε ως ο λόγος της διαφοράς 

του κόστους των δυο θεραπειών προς τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα (συμβάντα 

επανεπέμβασης, TLR). Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν και οι πιθανές 

αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ με την υιοθέτηση 

αυτής της νέας θεραπείας (DCB) έναντι του μπαλονιού αγγειοπλαστικής, διενεργώντας 

μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό (BIA). Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και στις δυο παραπάνω οικονομικές αναλύσεις είναι σύμφωνη με τις 

διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του ISPOR (international Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research). 

Τα αποτελέσματα και στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας  αλλά και 

στην ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό καταδεικνύουν την υπεροχή του 

μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο με έκδοχο την ουρία έναντι του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής.  Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την CEA, το μπαλόνι επικαλυμμένο 

με φάρμακο (DCB) με έκδοχο την ουρία αποδείχθηκε ότι αποτελεί κυρίαρχη επιλογή 

(dominant) σε σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής στα περισσότερα σενάρια που 

εξετάστηκαν. 

Ομοίως, και στην ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό, στα περισσότερα 

σενάρια που εξετάσθηκαν, η αύξηση του ποσοστού χρήσης του DCB με έκδοχο την 

ουρία στο υφιστάμενο μείγμα θεραπειών, αποτέλεσε συμφέρουσα επιλογή για τον 

ΕΟΠΥΥ. Τέλος, η υπεροχή του DCB με έκδοχο την ουρία επιβεβαιώθηκε και στον 

δευτερεύον δείκτη που υπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη ο οποίος είναι ο αριθμός 

των ασθενών που χρειάζεται να θεραπευθούν ώστε να αποφευχθεί μια επανεπέμβαση 

(NNT to Avoid 1 TLR). 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο 
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να εκτιμηθεί το κόστος και η αποτελεσματικότητα του μπαλονιού επικαλυμμένου με 

φάρμακο με έκδοχο την ουρία έναντι του μπαλονιού αγγειοπλαστικής, ενώ παράλληλα, 

η ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό προσφέρει στον ΕΟΠΥΥ μια πιο 

λεπτομερής και επιμέρους ανάλυση του κόστους κάθε θεραπευτικής επιλογής που αυτή 

τη στιγμή χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Οι δυο παραπάνω αναλύσεις δίνουν τη 

δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να επιλέξει εκείνο το μείγμα θεραπειών το οποίο θα 

μεγιστοποιήσει το οικονομικό όφελος για το σύστημα υγείας με παράλληλη διατήρηση 

της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στον τομέα της 

υγείας σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί η αυξανόμενη τάση που παρουσιάζουν οι δαπάνες 

υγείας. Σε αυτή την αύξηση των δαπανών, σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει η 

σταδιακή αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού, λόγω της ανάπτυξης της 

ιατρικής και της αποτελεσματικότητας των νέων θεραπειών και φαρμάκων, αλλά και η 

βελτίωση γενικότερα του βιοτικού επιπέδου κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες του 

πλανήτη. 

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2015, το κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης αυξάνεται τόσο γρήγορα στις προηγμένες οικονομίες που θα γίνει απρόσιτο 

από τα μέσα του αιώνα αν δεν γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 

υγείας. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη στις χώρες 

του ΟΟΣΑ αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 6% του ΑΕΠ που είναι σήμερα σε 

σχεδόν 9% του ΑΕΠ το 2030 και μέχρι 14% μέχρι το 2060 (OECD, 2015). 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και οικονομικής πίεσης, πολλές χώρες 

έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την συγκράτηση των δαπανών υγείας και σε αρκετές 

χώρες, ιδιαίτερα σε αυτές που αντιμετώπισαν και την οικονομική κρίση τα τελευταία 

χρόνια, η μείωση των δαπανών για την υγεία ήταν ιδιαίτερα σημαντική.  

Από το 2010 και έπειτα, η χώρα μας ταλαιπωρείται από την οικονομική κρίση και 

την ύφεση, ενώ την ίδια στιγμή, οι δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας είχαν τεράστιο 

αντίκτυπο στο κοινωνικό κράτος και στις δαπάνες, επηρεάζοντας όλους σχεδόν τους 

τομείς της κρατικής λειτουργίας. Ο τομέας της Υγείας δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστος από αυτό το γεγονός. Οι δαπάνες για την υγεία έχουν μειωθεί από το 

2009 και έπειτα  και μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια από το 9,76% του ΑΕΠ έπεσαν στο 

8,65% (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι διοικήσεις των νοσοκομείων και οι αρμόδιοι 

φορείς (ΕΟΠΥΥ) πολλές φορές - λόγω μείωσης των προϋπολογισμών τους - επιλέγουν 

υλικά ή φάρμακα με βασικό κριτήριο την μικρότερη τιμή, αγνοώντας άλλες σημαντικές 

παραμέτρους όπως την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος κ.α. Παράλληλα, 

λόγω αυτής της πραγματικότητας, αρκετές νέες θεραπείες αντιμετωπίζουν μεγάλες 

δυσκολίες αποδοχής από τους ιατρούς αλλά πολύ περισσότερο από τις διοικήσεις των 

νοσοκομείων διότι συνήθως είναι ακριβότερες από τις υφιστάμενες. 

Η απόριψη μιας νέας θεραπείας επειδή απλώς είναι ακριβότερη δεν είναι 

ορθολογική απόφαση από όποια σκοπιά και αν το εξετάσει κάποιος. Και αυτό διότι μια 
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νεά θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την 

παλαιότερη, και παρόλο που το κόστος της είναι μεγαλύτερο, να είναι τελικά πιο 

συμφέρουσα για το σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η θεραπεία των 

στενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία με τη χρήση του μπαλονιού επικαλυμμένου 

με φάρμακο είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και αυτό διότι δεν εγκρίνεται η χρήση του από 

τα περισσότερα νοσοκομεία λόγω της υψηλής τιμής του σε σχέση με αντίστοιχα υλικά 

που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία. 

Σε πολλές χώρες διεθνώς, οι φορείς λήψης αποφάσεων για την κατανομή των 

πόρων ανάμεσα σε ανταγωνιστικές θεραπείες βασίζονται όλο και περισσότερο σε 

επίσημες οικονομικές αξιολογήσεις για να καθοριστεί αν οι θεραπευτικές αυτές λύσεις 

που αποδεικνύονται από κλινικές μελέτες συνοδεύονται και από αποδεκτά κόστη. 

Αυτού του είδους οι μελέτες για τις νέες θεραπείες και φάρμακα, φαίνεται ότι θα  

αποτελούν στο μέλλον έναν βασικό παράγοντα στην λήψη αποφάσεων για τις 

διοικήσεις των νοσοκομείων και των φορέων που χρηματοδοτούν τα Εθνικά 

Συστήματα Υγείας. 

 

1.1.   Περιγραφή νόσου 

Η περιφερική αρτηριακή νόσος (PAD) είναι μια ασθένεια στην οποία 

συσσωρεύεται πλάκα στα τοιχώματα των αρτηριών που μεταφέρουν το αίμα στο 

κεφάλι, στα σπλαχνικά όργανα και στα άκρα. Η πλάκα αυτή αποτελείται από λίπος, 

χοληστερόλη, ασβέστιο, ινώδη ιστό και άλλες ουσίες. Η κατάσταση κατά την οποία 

συσσωρεύεται πλάκα στις αρτηρίες του σώματος ονομάζεται αθηροσκλήρωση. Με την 

πάροδο του χρόνου, οι πλάκες αυτές γίνονται πιο σκληρές και μικραίνουν τη διάμετρο 

των αρτηριών με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ροή του πλούσιου σε οξυγόνο αίματος 

στο σώμα (NIH Senior Health, 2016). Η αθηρωματική αγγειακή νόσος αποτελεί μια 

από τις μεγαλύτερες μάστιγες του σύγχρονου κόσμου καθώς επηρρεάζει κάθε χρόνο 

περισσότερους από 202 εκ. ανθρώπους παγκοσμίως (Fowkes et al., 2013). 

Η αθηρωματική νόσος είναι πάρα πολύ συχνή στην περιφερική αρτηριοπάθεια 

των κάτω άκρων. Οι αποφρακτικές βλάβες των κάτω άκρων οφείλονται σε ένα μεγάλο 

ποσοστό (άνωθεν του 90%) στην αθηρωμάτωση (Mahameed, 2009). 

Η περιφερική αρτηριακή νόσος λοιπόν επηρρεάζει συνήθως τις αρτηρίες στα 

πόδια αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να επηρρεάσει και τις αρτηρίες που 

διοχετεύουν αίμα από την καρδιά προς το κεφάλι, τα χέρια, τα νεφρά και το στομάχι 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
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(NIH Senior Health, 2016). 

Η νόσος αυτή (PAD), αποτέλεσμα της προσβολής των αρτηριών των κάτω 

άκρων, οδηγεί κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους στην αναπηρία ή ακόμα και τον θάνατο. 

Kαι αυτό, διότι τα όργανα που πλήττονται από την αθηρωματική νόσο είναι όργανα 

όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και οι νεφροί, όργανα πολύ σημαντικά για την επιβίωση 

του ανθρώπινου οργανισμού. 

Η περιφερική αρτηριακή νόσος σχετίζεται με ιδιαίτερα αυξημένη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός 

ότι σε άτομα με περιφερική αρτηριακή νόσο, το ετήσιο ποσοστό καρδιαγγειακών 

θανάτων και ακρωτηριασμών (2,51 % και 1,63 % αντίστοιχα) έχει βρεθεί να είναι 

υψηλότερο από ότι σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (1,93 % και 0,25 % αντίστοιχα) 

(Carvounis and Nikas, 2014). 

 

1.1.1. Είδη  ταξινόμησης περιφερικής αρτηριακής νόσου  

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν δυο ειδών ταξινομήσεις για την περιφερική 

αρτηριακή νόσο, η κατά Fontaine και η κατά Rutherford. Η πρώτη, περιλαμβάνει 

τέσσερα κλινικά στάδια (πίνακας 1) και ταξινομεί τους ασθενείς ανάλογα με το κλινικό 

σύμπτωμα που αυτοί παρουσιάζουν. Είναι απλή, πρακτική και χρησιμοποιείται ευρέως 

στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα. 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση PAD κατά Fontaine (Κτενίδης 2016, σελ. 301) 

 Κλινικά Στάδια PAD κατά Fontaine 

Στάδιο Ι Ασυμπτωματικό στάδιο 

Στάδιο ΙΙ Διαλείπουσσα χωλότητα 

Στάδιο ΙΙΙ Άλγος ηρεμίας 

Στάδιο ΙV Νέκρωση, γάγγραινα 

 

Η κατά Rutherford ταξινόμηση από την άλλη πλευρά θεωρείται πιο αναλυτική 

και χρησιμοποιείται κυρίως στην Αγγλία και στην Αμερική και λιγότερο στην Ελλάδα. 

Αποτελείται από επτά κλινικές κατηγορίες ταξινόμησης των ασθενών όπως 
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παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση PAD κατά Rutherford (Κτενίδης 2016, σελ. 301) 

 Κλινικές κατηγορίες PAD κατά Rutherford 

Κατηγορία 0 Άνευ συμπτωμάτων 

Κατηγορία 1 Ήπια Διαλείπουσσα Χωλότητα 

Κατηγορία 2 Μέτρια Διαλείπουσσα Χωλότητα 

Κατηγορία 3 Σοβαρή Διαλείπουσσα Χωλότητα 

Κατηγορία 4 Άλγος ηρεμίας 

Κατηγορία 5 Μικρή απώλεια ιστών 

Κατηγορια 6 Μεγάλη απώλεια ιστών 

 

1.2.   Επιδημιολογία 

1.2.1. Διεθνή δεδομένα 

Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, πλήττονται κατ’ εκτίμηση 27 εκ. άτομα, 

από τα οποία περίπου για τα 413.000 απαιτείται ενδονοσοκομειακή εισαγωγή. Η 

πλειοψηφία των ατόμων με PAD (70%) ζουν σε περιοχές του κόσμου όπου 

χαρακτηρίζονται ως χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, 55 εκ. ζούν στη 

νοτιοανατολική Ασία και 46 εκ. στη δυτική περιοχή του Ειρηνικού. Ο αριθμός των 

ατόμων με περιφερική αρτηριακή νόσο αυξήθηκε κατά 29% σε περιοχές 

χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος και κατά 13% σε περιοχές υψηλού εισοδήματος μεταξύ 

2000-2010 σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία (Fowkes et al., 2013). 

O παγκόσμιος πληθυσμός των ατόμων που πάσχουν από περιφερική αρτηριακή 

νόσο είναι μεταξύ 3 έως 10 τοις εκατό, ενώ σε άτομα πάνω από 70 χρονών κυμαίνεται 

μεταξύ 15 και 20 τοις εκατό. Το κύριο σύμπτωμα της περιφερικής αρτηριακής νόσου 

είναι η διαλείπουσα χωλότητα. Η μέτρηση όμως αυτού του συμπτώματος δεν 

προβλέπει πάντοτε την παρουσία ή απουσία της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Ένας 

ασθενής με αρκετά σοβαρή περιφερική αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων μπορεί να 

μην έχει  συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας επειδή ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι 

άλλοι λόγοι που μπορεί να επηρρεάζουν την ικανότητα του για άσκηση ή να έχει ο ίδιος 

καθιστική ζωή. Αντίθετα, ορισμένοι ασθενείς που φαίνεται να έχουν συμπτώματα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
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διαλείπουσας χωλότητας μπορεί να μην έχουν περιφερική αρτηριακή νόσο. Ομοίως, οι 

ασθενείς με πολύ ήπια περιφερική αρτηριακή νόσο μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα 

διαλείπουσας χωλότητας μόνο όταν γίνουν σωματικά αρκετά δραστήριοι. Ο 

επιπολασμός της διαλείπουσας χωλότητας φαίνεται ότι έχει τάση αύξησης από περίπου 

3% σε ασθενείς ηλικίας 40 στο 6% σε ασθενείς ηλικίας 60 ετών. Σε σχετικά νεότερες 

ηλικιακές ομάδες, η διαλείπουσα χωλότητα (Intermediate Claudication, IC) είναι πιο 

συχνή στους άνδρες, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Ένα εύρημα άξιο αναφοράς είναι ότι σε μελέτες που έχουν γίνει 

ένα ποσοστό μεταξύ 10% και 50% των ασθενών με διαλείπουσα χωλότητα δεν 

συμβουλεύτηκε ποτέ έναν γιατρό για τα συμπτώματά του. Η εθνότητα, επίσης αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την περιφερική αρτηριακή νόσο. Στις μαύρες εθνότητες 

αυξάνεται ο κίνδυνος για περιφερική αρτηριακή νόσο πάνω από δύο φορές, αλλά ο 

κίνδυνος αυτός δεν εξηγείται από υψηλότερα επίπεδα των άλλων παραγόντων κινδύνου 

όπως ο διαβήτης, η υπέρταση ή η παχυσαρκία. Yψηλά ποσοστά αρτηρίτιδας η οποία 

επηρεάζει τις περιφερικές αρτηρίες των νεαρών μαύρων Νοτιοαφρικανών έχουν επίσης 

περιγραφεί στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, η έρευνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

Διατροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσε ότι ένα ΑΒΙ ≤0.90 ήταν πιο συχνό σε 

μη-ισπανόφωνους μαύρους (7,9%) σε σχέση με τους λευκούς (4,4%). Ο επιπολασμός 

της περιφερικής αρτηριακής νόσου, είτε είναι συμπτωματική είτε ασυμπτωματική, είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερος στους άνδρες από ότι στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις νεότερες 

ηλικιακές ομάδες. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν διαλείπουσα χωλότητα, η αναλογία 

ανδρών και γυναικών είναι μεταξύ 1 προς 1 και 2 προς 1. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

μάλιστα, αυτή η αναλογία αυξάνεται σε τουλάχιστον 3 προς 1 σε πιο σοβαρά στάδια 

της νόσου όπως η χρόνια ισχαιμία των κάτω άκρων. Άλλες μελέτες ωστόσο, έχουν 

δείξει μια πιο ισότιμη κατανομή της περιφερικής αρτηριακής νόσου μεταξύ των δύο 

φύλων (Norgren et al., 2007). 

Στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής η συχνότητα της περιφερικής αρτηριακής 

νόσου είναι περίπου 12% και επηρεάζει τουλάχιστον 8 με 12 εκ. αμερικανούς. Ο 

επιπολασμός της νόσου αυξάνεται με την ηλικία. Περίπου 12% έως 20% των ηλικιών 

65 ετών και άνω (4,5 έως 7,6 εκ.) των αμερικανών έχουν περιφερική αρτηριακή νόσο. 

Με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού, ο επιπολασμός θα μπορούσε να φθάσει 

μεταξύ 9,6 – 16 εκ. στις ηλικίες 65 ετών και άνω, και 19 εκ. συνολικά εώς το 2050. 

Παρόλο που η περιφερική αρτηριακή νόσος των κάτω άκρων επηρεάζει εξίσου τα δυο 

φύλλα, έχουν παρατηρηθεί χειρότερα αποτελέσματα σε διαβητικές γυναίκες σε 

σύγκριση με τους άνδρες διαβητικούς. (Mahameed, 2009). 
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Στην Βαρκελώνη, από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2008, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 28 κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας σε συνολικό 

πληθυσμό 3786 ατόμων ηλικίας πάνω από 49 χρόνων. Ο επιπολασμός της περιφερικής 

αρτηριακής νόσου ήταν 7,6%, πολύ χαμηλά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι άνδρες φαίνεται ότι είναι πιο ευάλωτοι στη νόσο με ποσοστό 10,2%  έναντι 5.3% 

των γυναικών. Ένα επιπλέον πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης 

είναι το γεγονός ότι η περιφερική αρτηριακή νόσος φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο 

ποσοστό (80%) υποδιαγιγνώσκουσα (Alzamora et al., 2010). 

Σε τηλεφωνική έρευνα των Lovell et al.  (2009) στον Καναδά σε 501 ενήλικες 

ηλικίας 50 ετών και άνω, παρατηρήθηκε ότι οι καναδοί πολίτες  σε μεγάλο βαθμό 

αγνοούν τα αίτια και τις συνέπειες της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Πιο 

συγκεκριμένα, μόνο το 36% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είχαν εξοικείωση με τα 

αίτια και τις συνέπειες της PAD, ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από ότι σε άλλες 

καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας του 

Ηνωμένου Βασιλείου, το 2011, περίπου το 20% του πληθυσμού του Ηνωμένου 

Βασιλείου ηλικίας 55-75 ετών είχαν περιφερική αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων,  ένα 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε 850.000 άτομα, εκ των οποίων μόνο το 5% παρουσίαζαν 

συμπτώματα PAD (NICE, 2011). 

Ερευνητές με επικεφαλής τον Maser Malyar, MD, του Πανεπιστημίου του 

Μίνστερ (Muenster, Γερμανία), ανέλυσαν σε εθνικό επίπεδο τα δεδομένα όλων των 

νοσηλειών στη Γερμανία το 2005, το 2007 και το 2009, με στόχο να ερευνήσουν τον 

επιπολασμό της περιφερικής αρτηριακής νόσου, συνοδά νοσήματα, ενδαγγειακές και 

χειρουργικές επαναγγειώσεις, μεγάλoυς (πάνω από τον αστράγαλο) και μικρούς (κάτω 

από τον αστράγαλο) ακρωτηριασμούς, την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα και τα 

σχετικά κόστη. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα συνολικά περιστατικά PAD 

αυξήθηκαν κατά 20,7% (από 400.928 έως 483.961), ενώ τα περιστατικά των ασθενών 

με κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων (critical limb ischemia, CLI) αυξήθηκαν από 

40,6% σε 43,5% (Maylar 2013). 

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για την περιφερική αρτηριακή νόσο, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου 20 εκ. του συνολικού πληθυσμού πάσχει 

από την συγκεκριμένη νόσο (The Sage Group, 2015). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alzamora%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20529387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lovell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19148341
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1.2.2. Ελληνικά δεδομένα 

Παρομοίως στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η περιφερική αρτηριακή νόσος 

συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας και υψηλό κίνδυνο για την υγεία, παραμένει 

ακόμη και σήμερα υποδιαγιγνώσκουσα από τους γιατρούς ενώ παράλληλα οι πολίτες 

δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης της νόσου. Στην 

μελέτη Pandora Study των Καρβούνη Χ. και Νίκα Ν. και σε πληθυσμό 840 ασθενών 

πανελλαδικά, αποκαλύφθηκε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των ασυμπτωματικών 

ασθενών  με  περιφερική αρτηριακή νόσο είναι υψηλό (28,0%) σε άτομα με μέτριο 

καρδιοαγγειακό κίνδυνο. Η Ελλάδα είχε τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των έξι χωρών 

που συμμετείχαν στη μελέτη PANDORA. Η Ιταλία είχε το δεύτερο υψηλότερο 

ποσοστό 22,9% ενώ η  μέση τιμή στον συνολικό πληθυσμό της μελέτης PANDORA 

ήταν 17,8% (Carvounis et al., 2014). 

Επιπλέον, το 2011 πραγματοποιήθηκε παρόμοια μελέτη όσον αφορά τον επιπολασμό 

της περιφερικής αρτηριακής νόσου στη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας . Η 

διάρκεια της μελέτης ήταν μεταξύ του Φεβρουαρίου 2011 έως και τον Ιούλιο του ίδιου 

έτους, πραγματοποιήθηκε σε 14 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συμμετείχαν 

συνολικά 436 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 71 χρόνια. Ο επιπολασμός της PAD ήταν 

στο 13% (57 από τα 436 άτομα που εξετάστηκαν) αλλά το πιο σημαντικό εύρημα ήταν 

το γεγονός ότι μόλις το 8.77% (5 από τα 57 άτομα) των ατόμων που είχαν PAD 

γνώριζαν ότι είχαν περιφερική αρτηριακή νόσο. Ομοίως, όπως και στην προηγούμενη 

μελέτη των Καρβούνη Χ. και Νίκα Ν.,  και στην παρούσα μελέτη έγινε φανερό ότι η 

περιφερική αρτηριακή νόσος στην χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα στον νομό 

Θεσσαλίας, παραμένει ακόμη και σήμερα υποδιαγιγνώσκουσα και σε μεγάλο ποσοστό 

χωρίς την κατάλληλη έγκαιρη θεραπεία (Argyriou et al., 2013). 

 

1.3.   Παθοφυσιολογία 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, η πιο συχνή αιτία της 

περιφερικής αρτηριακής νόσου είναι η αθηροσκλήρωση, η δημιουργία δηλαδή πλάκας 

στις αρτηρίες του ανθρώπινου σώματος.  Η αθηροσκλήρωση, αποτελεί το μεγαλύτερο 

αίτιο (90%) των περιπτώσεων της περιφερικής αρτηριακής νόσου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ το υπόλοιπο 10% οφείλεται σε ασυνήθιστα αγγειακά σύνδρομα. Οι 

αθηρωματικές πλάκες εντοπίζονται κυρίως στις διακλαδώσεις των εγγύς τμημάτων των 

μεγάλων και μεσαίου μεγέθους αρτηριών. Οι μηριαίες και ιγνυακές αρτηρίες 

επηρεάζονται σε ποσοτό 80% έως 90% των ασθενών με συμπτωματική περιφερικής 
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αρτηριακής νόσου των κάτω άκρων, ενώ οι κνημιαίες και περονιαίες αρτηρίες σε  

ποσοστό 40% έως 50%. Οι δε αορτολαγόνιες αρτηρίες σε ποσοστό 30% (Mahameed,  

2009).  

Η ακριβής αιτιολογία της αθηροσκλήρωσης δεν είναι ακόμη γνωστή. Υπάρχουν  

όμως συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν την 

“υγεία’’ των αρτηριών όπως: 

 Το κάπνισμα 

 Η ηλικία 

 Κληρονομικότητα 

 Ο ζαχαρώδης διαβήτης 

 Η υψηλή χοληστερόλη 

 Η υψηλή αρτηριακή πίεση του αίματος 

 Εγκεφαλικό 

 Παχυσαρκία 

 Έλλειψη σωματικής άσκησης 

 Παχυσαρκία 

Σε νεότερους ασθενείς οφείλεται κυρίως σε αίτια όπως ινομυική δυσπλασία, 

κυστική εκφύλιση του έξω χιτώνα, νόσος του Buerger ή ακόμη και σε σύνδρομο 

παγίδευσης ή εξωτερικής συμπίεσης της ιγνυακής αρτηρίας κ.α. Σπανιότερα, έχουν 

αναφερθεί ως αίτια συγκεκριμένες γενετικές ανωμαλίες (Κτενίδης 2016, σελ. 301). 

O μεγαλύτερος όμως παράγοντας κινδύνου από όλους τους παραπάνω είναι το 

κάπνισμα. Η πιθανότητα κάποιος να νοσήσει από PAD αυξάνει μέχρι και τέσσερις 

φορές εάν είναι καπνιστής. Κατά μέσο όρο, όσοι καπνίζουν και έχουν PAD 

παρουσιάζουν τα συμπτώματα της νόσου δέκα χρόνια νωρίτερα από αυτούς που δεν 

καπνίζουν και έχουν PAD. Όσοι πετυχαίνουν να σταματήσουν το κάπνισμα 

καταφέρνουν να περιορίζουν την επιδείνωση της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Τα 

άτομα που καπνίζουν και είναι διαβητικοί έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών 

της PAD όπως τη γάγγραινα, λόγω της μειωμένης ροής του αίματος στα πόδια (NIH 

Senior Health, 2016).  

 

1.4.   Συμπτώματα 

Το πιο συχνό σύμπτωμα της περιφερικής αρτηριακής νόσου στα κάτω άκρα 

σύμφωνα και με το American Heart Association (2016), είναι το αίσθημα μιας 

επώδυνης μυϊκής κράμπας η οποία εμφανίζεται κυρίως στους γοφούς, τους μηρούς ή τη 
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γάμπα κατά το περπάτημα το ανέβασμα σκάλας ή και κατά τη διάρκεια άσκησης. Ο 

πόνος αυτός συνήθως υποχωρεί σταδιακά όταν σταματάει κάποιος την άσκηση. Ο 

μυϊκός αυτός πόνος, ο οποίος ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα, είναι ένας τρόπος με 

τον οποίο οι μύες προειδοποιούν το σώμα ότι δεν λαμβάνουν την επαρκή ποσότητα 

αίματος κατά τη διάρκεια της άσκησης. Επιπλέον συμπτώματα της νόσου μπορεί να 

είναι: 

 Πόνος στα πόδια ο οποίος δεν υποχωρεί όταν σταματάς την άσκηση 

 Πληγές στα πόδια ή στα δάχτυλα οι οποίες δεν επουλώνονται ή επουλώνονται 

πολύ αργά 

 Γάγγραινα ή νεκρός ιστός 

 Εμφανής χαμηλότερη θερμοκρασία στο ένα πόδι σε σύγκριση με το άλλο πόδι 

 Κακή ανάπτυξη των νυχιών στα δάχτυλα είτε ανάπτυξη μαλλιών στα πόδια 

 Στυτική δυσλειτουργία και ειδικά σε άνδρες με ζαχαρώδη διαβήτη 

 

1.5.   Διάγνωση 

Η διάγνωση της περιφερικής αρτηριακής νόσο γίνεται με διάφορες μεθόδους. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε πρώτη φάση είναι το 

ιστορικό του ασθενούς. Έπειτα, ακολουθεί η κλινική εξέταση η οποία περιλαμβάνει την 

επισκόπηση, την ψηλάφηση και την ακρόαση.  Κατά την σωματική εξέταση, ο ιατρός 

ρωτάει τον ασθενή για το είδος των συμπτωμάτων που αυτός παρουσιάζει στην 

καθημερινότητα του. Απαραίτητη αλλά και διαίτερα σημαντική είναι η δοκιμασία της 

βάδισης σε κυλιόμενο τάπητα, και αυτό διότι απο αυτή την εξέταση ο ασθενής 

κατηγοριοποιείται σε συγκεκριμένο στάδιο της νόσου.  Κατά τη διάρκεια της 

ψηλάφησης, εάν ο ασθενής παρουσιάζει αδύναμους παλμούς στα πόδια τότε πρέπει να 

γίνει μια εξέταση που ονομάζεται σφυροβραχιόνιος αρτηριακός δείκτης (Ankle-

brachial index, ABI) με τη βοήθεια του υπερηχογράφου Doppler. Σε αυτή την εξέταση, 

γίνεται η μέτρηση του δείκτη ABI, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από τον λόγο της 

συστολικής αρτηριακής πίεσης στα κάτω άκρα έναντι της συστολικής αρτηριακής 

πίεσης στον βραχίονα. Εάν παρατηρηθεί μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στην αρτηριακή 

πίεση του αίματος στα κάτω άκρα και τον βραχίονα τότε χρειάζονται περεταίρω 

εξετάσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

 Aπεικόνιση Υπερήχου (Triplex). Η εξέταση αυτή απεικονίζει με μεγάλη 

λεπτομέρεια τις αποφράξεις που εμφανίζονται κυρίως στον μηροϊγνυακό 

άξονα αλλά δεν έχει την ίδια απεικονιστική ευκρίνεια στην περιοχή των 
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κνημιαίων αρτηριών. 

 CT Αγγειογραφία (Computed Tomographic Angiography) και Μαγνητική 

αγγειογραφία (Magnetic Resonance Angiography/MRA). Μια από τις δυο 

αυτές διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εκτιμηθεί με 

ακρίβεια το αγγειακό δένδρο αλλά και για να επιλεχθεί η κατάλληλη 

χειρουργική τεχνική. 

 Αγγειογραφία (Angiography). Με βάση την αγγειογραφία γίνεται και η 

μορφολογική ταξινόμηση των βλαβών που έχει ένας ασθενής κατά TASC. 

Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, το κλινικό στάδιο αλλά και ο τύπος, το είδος 

της απόφραξης κατά TASC αποτελούν τα δυο βασικά κριτήρια τα οποία και 

καθορίζουν το είδος της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης της 

περιφερικής αρτηριακής νόσου (Κτενίδης 2016, σελ 301-303). 

 

1.6.   Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Ανάλογα με το κλινικό στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται ο κάθε ασθενής οι 

θεραπευτικές επιλογές τροποποιούνται αναλόγως: 

 τροποποίηση επιβαρυντικών παραγόντων αθηρωματώσεως (βελτίωση 

καρδιακής ροής, αλλαγή τρόπου ζωής, διατροφή/άσκηση (κατηγορία 1) 

 φαρμακευτική αγωγή-ελεγχόμενη άσκηση βάδισης (στάδιο II) 

 ανοιχτή χειρουργική αποκατάσταση ή ενδαγγειακή αποκατάσταση 

(αγγειοπλαστική) 

Η αγγειοχειρουργική παρέμβαση ενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται 

στο στάδιο II κατά Fontaine και στην κατηγορία 2-3 κατά Ruderford υπό ορισμένες 

προυποθέσεις. Τα στάδια III και IV κατά Fontaine και οι κατηγορίες 4-6 κατά 

Rutherford αποτελούν απόλυτη ένδειξη για επέμβαση επαναιμάτωσης, είτε με ανοιχτή 

χειρουργική αποκατάσταση  είτε με ενδαγγειακή (αγγειοπλαστική). Σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτείται συνδιασμός των δυο τεχνικών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή μεταξύ της ανοιχτής και της ενδαγγειακής 

αποκατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μορφολογία των στενώσεων που 

έχουν οι αρτηρίες. Πιο συγκεκριμένα, βλάβες τύπου TASC A και Β αντιμετωπίζονται 

πιο αποτελεσματικά ενδαγγειακά. Οι βλάβες τύπου C αντιμετωπίζονται αρκετά συχνά 

ενδαγγειακά ενώ οι τύπου TASC D σχεδόν πάντα ανοιχτά χειρουργικά (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Ταξινόμηση των αγγειακών βλαβών κατά TASC (Κτενίδης 2016, σελ. 302-

304) 

 

Στην παρούσα μελέτη θα αναλύσουμε αποκλειστικά και μόνο με τις επεμβάσεις 

επαναιμάτωσης που αφορούν την ενδαγειακή αποκατάσταση των στενώσεων στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία με την μέθοδο της  αγγειοπλαστικής. Τι είναι όμως η 

αγγειοπλαστική μέθοδος και σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται; 

 

1.6.1. Αγγειοπλαστική 

Πρόκειται για την σύγχρονη, αναίμακτη και ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο που 

αποκαθιστά τις στενώσεις των αρτηριών ή ακόμα και την τμηματική ή πλήρη 

απόφραξη αυτών. Η επέμβαση γίνεται συνήθως στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με 

τοπική αναισθησία. Στην αγγειοπλαστική, προωθείται στο σημείο της βλάβης (στένωση 

ή απόφραξη)  ένας ειδικός ενδαγγειακός καθετήρας που φέρει στην άκρη του συσκευή 

διαστολής της αρτηρίας (μπαλόνι απλό ή με φάρμακο) ή συσκευή ενδοαυλικής 

πρόθεσης (στέντ απλό ή με φάρμακο). Η επέμβαση διαρκεί από 30 λεπτά εώς και 2 

ώρες. Στη συνέχεια ο ασθενής μεταφέρεται σε θάλαμο της αγγειοχειρουργικής 

πτέρυγας όπου παραμένει για λίγες ώρες. Όταν εξέλθει από το νοσοκομείο μπορεί από 

την επόμενη ημέρα να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

To 1964 ο Charles Dotter μαζί με τον βοηθό του Melvin Judkins, 

πραγματοποίησαν την πρώτη ενδαγγειακή επέμβαση (αγγειοπλαστική) με μπαλόνι σε 

ασθενή. Η σκέψη τους για την λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής ήταν η εξής:Η 

αθηρωματική πλάκα θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τον αυλό του αγγείου με τη 

βοήθεια ενός μπαλονιού και να κολλήσει στο τοίχωμα του, αφήνοντας έτσι το αίμα να 

περνάει ελεύθερα από το αγγείο και μειώνοντας έτσι την πιθανότητα για θρόμβωση. Η 

παραπάνω ιδέα του Charles Dotter άνοιξε νέους δρόμους και ορίζοντες στον τομέα της 

ενδαγγειακής αντιμετώπισης για τα επόμενα χρόνια όπου νέα υλικά και τεχνικές έκαναν 

την εμφάνιση τους με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
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αθηρωματικής νόσου. 

Σχεδόν 50 χρόνια μετά απο τότε που ο Dotter πραγματοποίησε την πρώτη 

ενδαγγειακή επέμβαση στην επιπολής μηριαία αρτηρία, η ενδοαγγειακή θεραπεία της 

αθηροσκληρωτικής νόσου των κάτω άκρων έχει εξελιχθεί στη βασική μέθοδο 

αντιμετώπισης της συγκεκριμένης νοσου. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα, η ανατομία και οι 

αιμοδυναμικές δυνάμεις της SFA καθιστούν τη διαχείριση της νόσου μια πρόκληση για 

την ιατρική κοινότητα. Επιπλέον, υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων 

βλαβών το οποίο συχνά απαιτεί πρόσθετες επεμβάσεις. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 

την αποτελεσματικότητα των μεταλλικών στέντ (BMS) έναντι του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής (PTA) στην SFA. Παρόλο αυτά, προβλήματα όπως οι μεγάλες 

αποφράξεις και οι βαριά ασβεστωμένες βλάβες δεν έχουν βρεί απάντηση από τις εώς 

τώρα θεραπείες. Τα τελευταία χρόνια όμως, η πρόοδος στην ενδαγγειακή τεχνολογία, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων στέντ (με ή χωρίς φάρμακο) και της τεχνολογίας των 

μπαλονιών επικαλυμμένων με φάρμακο, έχουν βελτιώσει αρκετά τα κλινικά 

αποτελέσματα και υπόσχονται πολλά περισσότερα για το μέλλον
 
 (Litsky et al., 2014). 

 

1.6.2. Θεραπευτικές επιλογές ενδαγγειακής αντιμετώπισης 

Οι θεραπευτικές επιλογές λοιπόν όσον αφορά την ενδαγγειακή αντιμετώπιση της 

περιφερικής αρτηριακής νόσου είναι πέντε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

χρήση μπαλονιού αγγειοπλαστικής, μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο (DCB), 

καθώς επίσης και η χρήση μεταλλικών στέντ από Νιτινόλη (BMS), μεταλλικών στέντ 

από Νιτινόλη επικαλυμμένα με φάρμακo (DES), αλλά και πρόσφατα η χρήση 

κεκαλυμένων στέντ. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η αγγειοπλαστική με μπαλόνι κατά 

κύριο λόγο και η χρήση μεταλλικών στέντ από Νιτινόλη κατά δεύτερο αποτελούν το 

gold standard και στη Χώρα μας στην αντιμετώπιση των ασθενών με βλάβες στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία διότι έχουν μειωμένη περιεγχειρητική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα αλλά και μειωμένη παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο. Τα τελευταία 

όμως χρόνια, έχει προταθεί για την αναστολή της επαναστένωσης και τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων για τους ασθενείς η χρήση δυο νέων υλικών, του μπαλονιού 

επικαλυμμένου με φάρμακο και του στέντ επικαλλυμένου με φάρμακο (Katsanos, 

Tsetis and Fanelli, 2014). Τα στέντ επικαλυμμένα με φάρμακο όμως καθώς και τα 

κεκαλυμένα στέντ δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη χώρα μας. Για τους παραπάνω 

λόγους, οι θεραπευτικές επιλογές οι οποίες θα συγκριθούν στην παρούσα μελέτη που 

αφορά τον ελλαδικό χώρο είναι το μπαλόνι αγγειοπλαστικής, το μπαλόνι επικαλυμμένο 
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με φάρμακο και το μεταλλικό στέντ από Νιτινόλη. Ας αναλύσουμε λοιπόν περαιτέρω 

ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα κάθε θεραπευτικής επιλογής. 

 

1.6.3. Σύγκριση θεραπευτικών επιλογών 

1.6.3.1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής - Σύγκριση με το μεταλλικό στέντ  

Όσον αφορά το μπαλόνι αγγειοπλαστικής και σύμφωνα με τους  Litsky et al. 

(2014), τα ποσοστά πρωτογενούς βατότητας (primary patency) σε στένωσεις 

μικρότερες από 4 εκ. σε μήκος έχουν αναφερθεί να είναι αρκετά υψηλά, μέχρι και 78% 

στα 3 χρόνια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για πιο πολύπλοκες και μεγάλες βλάβες δεν 

είναι καθόλου ενθαρρυντικά.  Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για στενώσεις 

μεγαλύτερες από  10 εκ. είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά, με τα ποσοστά επαναστένωσης 

να είναι μέχρι και 70% στο πρώτο έτος. Σε γενικότερη κλίμακα, τα ποσοστά 

επαναστένωσης στην αγγειοπλαστική με μπαλόνι έχουν παρατηρηθεί ότι μπορεί να 

είναι  και περισσότερο από 60% (Tadwalkar and Lee, 2015). 

Σύμφωνα με τους Tadros et al.  (2015), τα πλεονεκτήματα ενός μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής σε σχέση με το στέντ είναι τα εξής: 

 Η αγγειοπλαστική με μπαλόνι είναι τεχνικά απλούστερη από την τοποθέτηση 

στέντ. 

 Το μπαλόνι δε μένει μόνιμα στον οργανισμό, οπότε δεν υπάρχει και η 

ανησυχία της παρουσίας ξένου σώματος κάτι το οποίο δύναται να προκαλέσει 

την υπερπλασία του έσω χιτώνα της αρτηρίας. 

 Επίσης, το μπαλόνι σε σχέση με το στέντ επειδή ακριβώς δεν μένει μέσα στην 

αρτηρία δεν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκής  όπως της επαναστένωσης του στέντ 

(in-stent-restenosis, ISR) ή και θραύση του υλικού, κάτι που συμβαίνει συχνά 

στα στέντ. 

 Επιπλέον, η αγγειοπλαστική με μπαλόνι διατηρεί τα παράπλευρα αγγεία που 

μπορεί να διακυβεύονται από την τοποθέτηση στέντ. 

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα του μπαλονιού αγγειοπλαστικής σε σύγκριση με 

το μεταλλικό στέντ είναι το γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει μόνιμα στο σώμα του 

ασθενούς ξένο σώμα, έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο για φλεγμονές σε σύγκριση με το 

στέντ, το οποίο αποτελεί έναν μόνιμο κίνδυνο φλεγμονής για τον ασθενή 

(Subramanian, Martinez and Adams, 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Litsky%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920940
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1.6.3.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του μπαλονιού 

επικαλυμμένου με φάρμακο - Σύγκριση με το μεταλλικό στέντ με 

φάρμακο  

Το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο από την πλευρά του παρουσιάζει τα 

παρακάτω επιπρόσθετα πλεονεκτήματα  σε σύγκριση με το στέντ με φάρμακο. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Waksman και Pakala (2009): 

 Η μεταφορά και απελευθέρωση του φαρμάκου στο αρτηριακό τοίχωμα γίνεται 

ταχύτερα και με πιο ομοιογενή τρόπο σε σύγκριση με τα στέντ με φάρμακο. 

 Το παραπάνω γεγονός πιθανότατα οδηγεί σε ταχύτερη θεραπεία κάτι το οποίο 

επιτρέπει να δοθεί διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μικρότερης χρονικής 

διάρκειας. 

 Διατηρείται η φυσιολογική ανατομία της αρτηρίας χωρίς την παρουσία ξένου 

σώματος, ιδιαίτερα σε σημεία των αρτηριών που υπάρχει μεγάλη τάση, κάμψη 

ή  συστροφή. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι με τελευταίες έρευνες 

επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο στις 

επαναστενώσεις των στέντ. Η χρήση μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο για τη 

θεραπεία σε in-stent επαναστενώσεις έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος τελευταία από την 

έως τώρα θεραπευτική επιλογή της τοποθέτησης επιπλέον στέντ σε in-stent  

επαναστενώσεις διότι η τοποθέτηση πρόσθετων στεντ συνδέεται με αυξημένο ποσοστό 

θραύσης του προυπάρχοντος στέντ και τη δημιουργία επαναστένωσης (Subramanian, 

Martinez and Adams, 2016). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο όμως 

αποτελεί ταυτόχρονα και έναν από τους περιορισμούς του. Τα μπαλόνια επικαλυμμένα 

με φάρμακο που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά χρησιμοποιούν μόνο την 

πακλιταξέλη ως δραστικό παράγοντα. Η ανάπτυξη ενδεχομένως νέων συσκευών με 

μεγαλύτερη ποικιλία από αντιπολλαπλασιαστικά φάρμακα θα επιτρέψει στους 

θεράποντες ιατρούς να μπορούν να προσαρμόζουν τη θεραπεία με βάση τις ανάγκες 

των ασθενών. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη παρέμβασης που να υποστηρίζει την επούλωση των πληγών ώστε 

να καταφέρουν να σώσουν τα άκρα τους. Η χρήση των κυτταροτοξικών παραγόντων 

όπως η πακλιταξέλη μπορεί να έχει αρνητικά αντίκτυπο στις προσπάθειες επούλωσης 

των τραυμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών (Subramanian, Martinez and 

Adams, 2016). 

Επιπλέον, οι ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο και ειδικά εκείνοι με 
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κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων συχνά παρουσιάζουν ασβεστοποιημένη πλάκα. Η 

ασβεστοποιημένη πλάκα πάντα αποτελούσε μια πρόκληση για τους θεράποντες ιατρούς 

και συνδέεται συχνά με μικρό ποσοστό μακροπρόθεσμης επιτυχίας της 

αγγειοπλαστικής. Τα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο έχουν περιορισμένη 

εφαρμογή και επιτυχία στη διατήρηση της βατότητας σε ασθενείς με ισχυρή παρουσία 

ασβεστοποιημένης πλάκας στις αρτηρίες (Subramanian, Martinez and Adams, 2016). 

Τέλος, ενα επιπρόσθετο μειονέκτημα του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο 

και ίσως το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή κυρίως στη Ελλάδα αποτελεί  η υψηλή τιμή 

του σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Επιπλέον, η 

πιθανότητα το αγγείο στο συγκεκριμένο σημείο της βλάβης να κάνει το λεγόμενο 

‘’recoil’’ (επαναφορά) παραμένει και είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους 

θεράποντες ιατρούς. 

 

1.6.3.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του μεταλλικού στέντ  

Από την άλλη, βελτιωμένα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με την τοποθέτηση 

μεταλλικών στέντ. Σύμφωνα με τους Tadros et al. (2015), σε μεγάλου μήκους βλάβες 

όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό στένωσης του αγγείου ή απόφραξη, η αγγειοπλαστική 

με μπαλόνι δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή του θεράποντα ιατρού αλλά προτιμάται η 

τοποθέτηση μεταλλικών στέντ διότι έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του μεταλλικού στέντ, ανάλογα και με το μήκος 

της βλάβης, φαίνεται ότι είναι επίσης τα υψηλά ποσοστά επαναστένωσης τα οποία 

κυμαίνονται έως και 40% (Adams et al., 2015). Σχεδόν παρόμοια ποσοστά στένωσης 

των στέντ αναφέρει και ο Walker (2015), στο άρθρο του οποίου τα ποσοστά 

επαναστένωσης είτε η ολική απόφραξη του στέντ κυμαίνονται από 30% έως και 40%  

σε διάστημα δυο ετών. Κι αυτό διότι λόγω της φύσης και της θέσης της επιπολής 

μηριαίας αρτηρίας, η οποία υπόκεινται σε εξωτερικές δυνάμεις όπως κάμψη, συστροφή, 

επιμήκυνση, και εξωτερική συμπίεση, η παρουσιά ξένου σώματος (στέντ) αυξάνει την 

πιθανότητα να αναπτυχθεί επαναστένωση ή θραύση του στέντ. Αυτή η κατάσταση 

μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τις επακόλουθες ενδαγγειακές διαδικασίες (Scheinert, 

2012). 

Η επαναστένωση λοιπόν, φρενάρισε τον αρχικό ενθουσιασμό για την επιτυχία της 

αγγειοπλαστικής. Από την άλλη όμως αποτέλεσε πρόκληση για τους επιστήμονες ώστε 

να μπορέσουν να βρούν λύσεις πιο αποτελεσματικές.  Το πρόβλημα γίνεται ακόμη 

μεγαλύτερο όσο ο αυλός της αρτηρίας μικραίνει σε διάμετρο. Η επιπολής μηριαία 
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αρτηρία πλήττεται πολύ περισσότερο από την επαναστένωση, από ότι η κοιλιακή αορτή 

ή οι λαγόνιες αρτηρίες γιατί ακριβώς είναι μικρή σε διάμετρο. Για το λόγο αυτό, η 

αντιμετώπιση της επαναστένωσης της επιπολής μηριαίας αρτηρίας παραμένει μια από 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επιστήμονες και παρά το γεγονός ότι έχουν 

προταθεί και δοκιμαστεί διάφορες λύσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, 

η επαναστένωση παραμένει η Αχίλλειος πτέρνα της αγγειοπλαστικής. 

 

1.6.3.4. Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία 

Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, ο κύριος περιορισμός του ενδαγγειακού τρόπου 

θεραπείας της επιπολής μηριαίας αρτηρίας είναι το υψηλό ποσοστό των 

επαναλαμβανόμενων βλαβών που απαιτούν επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Λόγω 

της χρόνιας φύσης της περιφερικής αρτηριακής νόσου λοιπόν και του υψηλού 

ποσοστού επαναστενώσεων, οι επανεπεμβάσεις σε ασθενείς με βλάβες στην επιπολής 

μηριαία αρτηρία, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής της μακροχρόνιας 

θεραπείας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για έναν ασθενή να  έχει τη δυνατότητα για 

περισσότερες επιλογές στο μέλλον όσον αφορά την πιθανή εξέλιξη της νόσου του. 

Σκοπός λοιπόν των επιστημόνων ήταν να βρεθεί μια εναλλακτική θεραπεία που να 

αναστέλλει αποτελεσματικά τη διαδικασία επαναστένωσης μετά από αγγειοπλαστική 

με μπαλόνι, επιτυγχάνοντας ένα βελτιωμένο κλινικό αποτέλεσμα με την ελάχιστη 

ανάγκη για εμφύτευση ξένου σώματος (στέντ). 

Απάντηση σε πολλά από τα παραπάνω προβλήματα της αγγειοπλαστικής καλείται 

να δώσει αυτή την περίοδο ένα νέο υλικό που υπόσχεται πολύ καλά κλινικά 

αποτελέσματα σύμφωνα και με τις τελευταίες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 

πρόσφατα, το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (πακλιταξέλη) το οποίο φαίνεται να 

οδηγεί τις εξελίξεις όσον αφορά την αγγειοπλαστική της επιπολής μηριαίας αρτηρίας. 

Τι ακριβώς όμως είναι το μπαλόνι αυτό και ποιά τα χαρακτηριστικά του; 

Το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο είναι στην πραγματικότητα ένα κανονικό 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής με τη διαφορά ότι στην επιφάνεια του έχει εναποθετηθεί με 

ειδική επεξεργασία ένα φάρμακο το οποίο ονομάζεται πακλιταξέλη. Η πακλιταξέλη 

είναι ο βασικός δραστικός παράγοντας  σε όλα τα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο 

και θεωρείται ένα αντιπολλαπλασιαστικό φάρμακο που βοηθά στην πρόληψη της 

επαναστένωσης επειδή αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Η πακλιταξέλη 

έχει την ικανότητα να μπορεί να διαπερνά και να προσκολλάται στα κύτταρα του 

τοιχώματος των αρτηριών. Αυτό την καθιστά άκρως αποτελεσματική ουσία και για 
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αυτό το λόγο επιλέχθηκε ως βασικός δραστικός παράγοντας σε αυτή τη νέα τεχνολογία 

των DCB. 

Σε αυτή την οικονομική μελέτη θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το μπαλόνι 

επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία. Αυτή η επιλογή έγινε διότι, όπως 

διαπιστώνεται σε πολλές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης αλλά και στις κλινικές 

μελέτες της βιβλιογραφίας, το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική επιλογή για την αποκατάσταση των στενώσεων στην επιπολής μηριαία 

αρτηρία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο διότι 

παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά επανεπέμβασης. 

Το συγκεκριμένο μπαλόνι, έχει δυο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία το 

καθιστούν μοναδικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο 

της αγοράς. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ποσότητα του φαρμάκου που φέρει το 

συγκεκριμένο μπαλόνι και είναι 3.5μg/mm
2
. Σύμφωνα με πειράματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί μια δόση μεταξύ 3-4 μg/mm
2
 αποτελεί την πιο αποτελεσματική δόση, 

και σε αυτό το γεγονός ίσως να οφείλονται και τα πολύ καλά μετεγχειρητικά 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου υλικού. 

Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι το έκδοχο που περιέχει και 

ονομάζεται Ουρία. Η Ουρία, επίσης γνωστή ως μόριο φορέα, είναι μια ουσία που 

βοηθά την παροχή ενός φαρμάκου σε ένα αιμοφόρο αγγείο.  H Ουρία δημιουργείται 

στο ήπαρ και υπό κανονικές συνθήκες, το σώμα χρησιμοποιεί την ουσία αυτή για να 

αποτοξινώσει και να εκκρίνει άζωτο το οποίο προέρχεται από τις πρωτεΐνες. Η 

ποσότητα της ουρίας που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της παράδοσης του 

φαρμάκου (πακλιταξέλη) είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το ποσό της ουρίας το οποίο 

επεξεργάζεται καθημερινά από τα νεφρά. Οπότε, η ουσία αυτή δεν ενέχει κάποιον 

ιδιαίτερο κίνδυνο για τον οργανισμό και ιδιαίτερα σε τόσο μικρές ποσότητες. 

Οι τελευταίες μελέτες της βιβλιογραφίας για τα μπαλόνια επικαλυμμένα με 

φάρμακο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας και 

μειωμένων επιπλοκών ακόμη και σε ασθενείς με μεγάλες σε έκταση βλάβες. 

 

1.6.3.5. Κλινικές μελέτες  για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο 

Η κλινική αποτελεσματικότητα των μπαλονιών επικαλυμμένων με φάρμακο, 

επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες της βιβλιογραφίας. Παρόλο που θεωρείται μια νέα 

τεχνολογία, και όπως είθισται για κάθε νέα τεχνολογία εώς ότου γίνει αποδεκτή στην 

ιατρική κοινότητα χρειάζεται έναν ορισμένο χρόνο, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα 
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ενθαρρυντικά και πολλά υποσχόμενα για το μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη Levant 2 μέσα σε ένα χρόνο follow 

up η πρωτογενής βατότητα ήταν 65.2% για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο ενώ 

για το μπαλόνι αγγειοπλαστικής 52.6%. Επιπροσθέτως, τα συμβάντα επανεπέμβασης 

ήταν 12.3% για το μπαλόνι με επικαλυμμένο με φάρμακο ενώ για το  μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής 16.8% (Rosenfield et al., 2015). 

Στην μελέτη Thunder με πέντε χρόνια follow up, τα συμβάντα επανεπέμβασης για 

το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο ήταν 17% ενώ για το μπαλόνι αγγειοπλαστικής 

52% (Tepe et al., 2015B). 

Σε μια ακόμη μελέτη την Inpact SFA I και σε ένα χρόνο follow up, η πρωτογενής 

βατότητα ήταν 89.8% για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία 

ενώ για το απλό μπαλόνι 66.8%. Επιπροσθέτως, τα συμβάντα επανεπέμβασης  ήταν 

2.9% για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία ενώ για το 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής 20.6% (Periard, 2015). 

Στην ίδια μελέτη, με δυο χρόνια follow up (Inpact SFA II) η πρωτογενής 

βατότητα ήταν 78.9% για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία 

και για το μπαλόνι αγγειοπλαστικής 50.1%, ενώ τα συμβάντα επανεπέμβασης ήταν 

9.1% για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία και για το 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής 28.3% (Schneider 2015). 

Στην Inpact Global Study, η οποία είναι η μεγαλύτερη μελέτη παγκοσμίως αυτή 

τη στιγμή με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών και πιο πολύπλοκες και μεγάλες βλάβες 

αντικατοπτρίζοντας πιο αξιόπιστα την πραγματικότητα, τα συμβάντα επανεπέμβασης 

για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία είναι μόλις  8.7% 

(Periard, 2015). 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω ποσοστά, το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο 

και ιδιαίτερα το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία εμφανίζει 

μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής. Αυτή ακριβώς η διαφορά στην αποτελεσματικότητα και 

συγκεκριμένα στα ποσοστά επανεπέμβασης, είναι αυτή η οποία και οδήγησε πολλούς 

οικονομικούς ερευνητές να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα της νέας αυτής 

θεραπευτικής επιλογής (DCB) σε σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής αλλά και με 

τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές (BMS, DES) για την αποκατάσταση των 

στενώσεων στην επιπολής μηριάια αρτηρία. 
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1.7.    Οικονομικά στοιχεία της νόσου 

Το ετήσιο κόστος της περιφερικής αρτηριακής νόσου στις Ηνωμένες πολιτείες 

της Αμερικής από το 1999 έως και το 2003 ήταν 5955$ ανά ασθενή. Το κόστος 

νοσηλείας αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του συστήματος, η οποία 

κατά μέσο όρο είχε ετήσιο κόστος 4442$/ ασθενή ή αλλιώς, αντιπροσώπευε το 75% του 

συνολικού ετήσιου κόστους της περιφερικής αρτηριακής νόσου (Margolis et al., 2005). 

Η αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της περιφερικής αρτηριακής νόσου 

είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να υπολογιστεί και να εκτιμηθεί το κόστος 

αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης της νόσου, της ιατρικής φροντίδας και της 

ενδεχόμενης ενδαγγειακής ή χειρουργικής αποκατάστασης. 

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν το 2001, τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι το 

τρέχον κόστος περίθαλψης των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών με περιφερική 

αρτηριακή νόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  ανέρχεται στο ποσό των 

1868$ ανά ασθενή. 

Ενδιαφέρον στοιχείο αλλά όχι απρόσμενο από την συγκεκριμένη έρευνα,  είναι το 

γεγονός ότι μόνο το χειρουργικό κόστος για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη των 

ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος του 

συνολικού κόστους της PAD, με μέσο όρο  1104$ ανά ασθενή. 

Σε συνολική ετήσια βάση  το 2001 στην Αμερική, το συνολικό κόστος της 

Medicare (εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ) για την φροντίδα των 

ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο ήταν 3,9 δις. δολ., ενώ για τις για καρδιακές 

αρρυθμίες 2,7 δισ. δολ., την καρδιακή ανεπάρκεια 3,9 δισ. δολ. και για την αγγειακή 

εγκεφαλική νόσο 3,7 δισ. δολ. (Hirsch et al.,  2008). 

Επιπλέον, το ετήσιο μέσο κόστος ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης  το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν 6280$ ανά ασθενή. 

Το 2002, η μέση δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης ήταν 11089$/άτομο πάνω από 65 

χρονών και 3352$/άτομο στις ηλικιακές ομάδες 19 έως 62 χρονών. Τα αποτελέσματα 

από την συγκεκριμένη μελέτη φανέρωσαν για μια ακόμη φορά ότι το κόστος της 

συμπτωματικής περιφερικής αρτηριακή νόσου είναι υψηλότερο σε σχέση με την 

στεφανιαία αρτηριακή νόσο και τα υπόλοιπα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό φαίνεται 

να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η περιφερική αρτηριακή νόσος 

συνδέεται με  υψηλό ποσοστό ενδαγγειακών επεμβάσεων (Mahoney et al., 2008). 

Σε μια νέα δημοσίευση των Mahoney et al. (2010), επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι 

το κόστος της περιφερικής αρτηριακής νόσου είναι αρκετά υψηλό για το σύστημα 

υγείας της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που διήρκησε δυο έτη (2003-2004), 
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παρατηρήθηκε ότι το μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή ήταν 7445$ για ασθενείς με 

ασυμπτωματική PAD, 7.000$ για ασθενείς με ιστορικό διαλείπουσας χωλότητας, 

10430$ για ασθενείς με ακρωτηριασμό των κάτω άκρων, και 11693$ για ασθενείς με 

επαναγγείωση. 

Στον Καναδά οι Smolderen et al. (2010), μελέτησαν το κόστος της αθηρωματικής 

νόσου στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το κόστος νοσηλείας της περιφερικής αρτηριακής 

νόσου βρέθηκε να είναι το υψηλότερο και ανερχόταν στο ποσό των 4677$ ανά ασθενή 

(Εικόνα 2). Στην συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η περιφερική αρτηριακή 

νόσος σχετίζεται με ένα αρκετά υψηλό κόστος νοσηλείας. Ένα εύρημα, το οποίο 

επιβεβαίωσαν και οι προηγούμενες μελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

 

Εικόνα 2. Μέσο ετήσιο κόστος νοσηλείας ανά νόσο (Smolderen et al.,2010) 

 

 

Το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης της PAD στην ίδια μελέτη, 

ανερχόταν στο ποσό των 1695$ ανά ασθενή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3. Μέσο ετήσιο κόστος φαρμακευτικής αγωγής ανά νόσο (Smolderen et 

al.,2010) 

 

 

Επίσης, σύμφωνα με το The Sage Group (2015), το οποίο αποτελεί μια 

κερδοσκοπική ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στην περιφερική 

αγγειακή νόσο, το ενδονοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό κόστος της περιφερικής 

αρτηριακής νόσου  στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  για το 2015 ανερχόταν σε 

212-389 δισ. δολ. 

Στη Γερμανία, και σε μελέτη που διήρκησε από το 2003-2013, υπολογίστηκε το 

μέσο κόστος θεραπείας για νοσηλευόμενους ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο 

σε 4 τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στην οξεία φάση, η νοσηλεία κόστιζε  

4963€ ανά είσοδο,  2535€ ανά ασθενή κατά τη διάρκεια 1-6 μήνες μετά από την αρχική 

νοσηλεία,  1601€ στους μήνες 7-12  και 1390€ στους μήνες 13-18. Με πιο απλά λόγια, 

το 54,5% των εξόδων νοσηλείας του 1ου χρόνου καταναλώνονται κατά την οξεία φάση 

και το 82,4% εντός των πρώτων 6 μηνών (Schmid, 2015). 

 

1.8.   Μελέτες οικονομικής αξιολόγησης του μπαλονιού 

επικαλυμμένου με φάρμακο 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες παγκοσμίως που 

αναλύουν και συγκρίνουν το κόστος και το όφελος που προκύπτει από την χρήση του 

μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο σε σχέση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. 

Επιπλέον,  αρκετές μελέτες αναλύουν και τις επιπτώσεις στον προϋπολογισμό (budget 

impact analysis) των συστημάτων υγείας για τις κύριες θεραπευτικές επιλογές (PTA, 
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DCB, BMS, DES) από διάφορες οπτικές πλευρές. 

Στην  μελέτη του Diehm (2013), που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, 

χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ανάλυσης-απόφασης βασισμένο στα συμβάντα 

επαναστένωσης της βιβλιογραφίας. Όσον αφορά τα κόστη υπολογίσθηκε το συνολικό 

κόστος της θεραπείας παρακολουθώντας τους ασθενείς για ένα χρόνο (follow up costs) 

και τα κόστη της θεραπείας μέσα στο νοσοκομείο.  Η οικονομική αξιολόγηση (budget-

impact analysis)  έγινε σε ελβετικά φράγκα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: 

1. Από  την οπτική ενός "τρίτου πληρωτή" (third party payer) για το συνολικό 

κόστος της θεραπείας 

2. Από την οπτική του ιατρού  και του  Νοσοκομείου/κλινικής 

Όσον αφορά την πρώτη οπτική, αν και η χρήση του μπαλονιού  επικαλυμμένου 

με φάρμακο σχετίστηκε με υψηλότερη αρχική επένδυση που σχετίζονταν με την 

υψηλότερη τιμή της συσκευής σε σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής, οδήγησε 

σε σημαντικά χαμηλότερο συνολικό ενδονοσοκομειακό κόστος θεραπείας σε 12 μήνες 

παρακολούθησης (DCB 861.916 ελ.φράγκ. έναντι PTA 951.877 ελ.φράγκ.). 

Για τη δεύτερη οπτική, αποδείχθηκε ότι από την πλευρά του ιατρού και του 

Νοσοκομείου ή της κλινικής δεν είναι αποδοτική  η χρήση του μπαλονιού με φάρμακο 

όσο είναι η χρήση του  μπαλονιού αγγειοπλαστικής (συνολικά έσοδα DCB 179,238 

ελ.φραγκ. έναντι PTA 333,678 ελ.φράγκ.). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι λόγω της 

μείωσης των επανεπεμβάσεων εώς και 38%, τα εισοδήματα των ιατρών μειώνονται 

αισθητά. Αυτό φαίνεται πολύ λογικό διότι  μειώθηκαν οι επανεισαγωγές των ασθενών, 

οπότε εκ των πραγμάτων αυτό επέφερε και μείωση των εσόδων των κλινικών και 

κατ΄επέκταση των ιατρών. 

Επίσης, οι Orosco et al. (2014), πραγματοποίησαν μια μελέτη κόστους-

αποτελεσματικότητας για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο σε σύγκριση με το 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής, το μεταλικό στέντ και το στέντ επικαλυμμένο με φάρμακο 

για την θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου των κάτω άκρων στην Κολομβία. 

Το αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν ότι το μπαλόνι επικαλυμμένο με 

φάρμακο είχε καλύτερο δείκτη κόστους-αποτελεσματικότητας από ότι το μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής, το μεταλλικό στέντ και το στέντ επικαλυμμένο με φάρμακο. 

Επιπλέον, το μπαλόνι με φάρμακο είχε καλύτερο δείκτη επιπρόσθετου κόστους 

αποτελεσματικότητας (2142$) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρείς επιλογές. Τέλος, 

ένας ακόμη δείκτης ο οποίος δείχνει την πιθανότητα των συμβάντων επαναστένωσης τα 

οποία αποφεύχθηκαν, φανερώνει την υπεροχή του μπαλονιού επικαλυμμένου με 

φάρμακο το οποίο είχε δείκτη 0.86 έναντι 0.6. του μπαλονιού αγγειοπλαστικής, 0.71 
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του μεταλλικού στέντ και 0.81 του στέντ επικαλυμμένου με φάρμακο. 

Σε μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Λας Βέγκας από τον Cohen (2015), 

επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο με 

έκδοχο την ουρία έναντι του  μπαλονιού αγγειοπλαστικής. Πιο συγκεκριμένα, η 

συγκεκριμένη αξιολόγηση έγινε από την προοπτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και επιβεβαιώθηκε ότι το μπαλόνι 

επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία είναι πιο αποδοτική επιλογή για το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας από ότι το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. Χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια EQ-5D για τον υπολογισμό της ποιότητας ζωής και υπολογίστηκε το 

επιπρόσθετο κόστος αποτελεσματικότητας του DCB με έκδοχο την ουρία έναντι του 

μπαλονιού αγγειοπλαστικής. 

Μετά από δυο χρόνια παρακολούθησης των ασθενών, το συνολικό κόστος 

βρέθηκε να είναι κατά 1200$/ασθενή λιγότερo για το μπαλόνι επικαλυμμένο με 

φάρμακο με έκδοχο την ουρία έναντι του μπαλονιού αγγειοπλαστικής λόγω κυρίως του 

χαμηλότερου ποσοστού επανεπεμβάσεων που είχε το DCB με έκδοχο την ουρία. Το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας αποκάλυψε ότι το DCB με 

έκδοχο την ουρία αποτελεί μια κυρίαρχη επιλογή σε σύγκριση με το  μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής αφού ο δείκτης του επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας του 

ήταν μικρότερος από 50000$/QALY. 

Τον Νοέμβριο του 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας παρουσίαστηκαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με στόχο να μελετηθούν οι 

οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Γερμανικού Συστήματος Υγείας από 

τις τέσσερις κύριες στρατηγικές (PTA, DCB, BMS, DES) ενδαγγειακής θεραπείας για 

την επιπολής μηριαία αρτηρία. Χρησιμοποιήθηκαν κλινικά δεδομένα από είκοσι εννέα 

συνολικά κλινικές έρευνες. Βασιζόμενοι στον δείκτη συμβάντων επανεπέμβασης σε 

διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό  

για τις τέσσερις θεραπευτικές επιλογές. Στη συγκεκριμένη έρευνα, το μπαλόνι 

επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία αξιολογήθηκε ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο λόγω του χαμηλότερου ποσοστού 

επανεπεμβάσεων που αυτό παρουσίαζε σύμφωνα με τις διεθνής κλινικές έρευνες. Λόγω 

αυτής της συγκεκριμένης υπεροχής του συγκεκριμένου υλικού, η χρήση του DCB με 

έκδοχο την ουρία αποδείχθηκε η λιγότερο δαπανηρή για το γερμανικό σύστημα υγείας 

με κόστος 3717€ ενώ ο δείκτης του αριθμού των ασθενών που απαιτούνται να 

θεραπευθούν ώστε να αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης ήταν ο χαμηλότερος, 

3.52 (Pietzsch et al., 2015). 
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Επίσης, οι Thomas Zeller et al. (2016), παρουσίασαν στο συνέδριο Linc στην 

Λειψία της Γερμανίας νέα στοιχεία όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις στον 

προϋπολογισμό του Γερμανικού και του Αμερικάνικου συστήματος υγείας από τις 

τέσσερις κύριες στρατηγικές (PTA, DCB, BMS, DES) ενδαγγειακής θεραπείας για την 

επιπολής μηριαία αρτηρία. Και αυτή η έρευνα στηρίχθηκε στα συμβάντα 

επανεπέμβασης δυο ετών των πιο πρόσφατων κλινικών μελετών της βιβλιογραφίας για 

κάθε θεραπευτική επιλογή. Όσον αφορά το Γερμανικό Σύστημα Υγείας, οι 

θεραπευτικές επιλογές με φάρμακο (DCB, DES) είχαν το χαμηλότερο κόστος σε 

σύγκριση με την επιλογή του μπαλονιού αγγειοπλαστικής. Πιο συγκεκριμένα, η 

λιγότερη δαπανηρή επιλογή ήταν αυτή του στέντ επικαλυμμένου με φάρμακο 3868€, 

ακολουθώντας πολύ κοντά το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με 4054€, ενώ το 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής 4491€. Στο Σύστημα Υγείας της Αμερικής από την άλλη 

πλευρά, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με μια μόνο διαφορά. Το μπαλόνι 

επικαλυμμένο με φάρμακο ήταν η πιο συμφέρουσα θεραπευτική επιλογή από όλες τις 

υπόλοιπες με κόστος 13.529$. Ακολουθούσε αυτή του στέντ επικαλυμμένο με φάρμακο 

με 15.305$, ενώ το μπαλόνι αγγειοπλαστικής με 15.293$. Τα αποτελέσματα των 

Pietzsch et al. (2015), επιβεβαιώνονται και  στην συγκεκριμένη έρευνα όταν 

εξετάστηκε ξεχωριστά το κόστος για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο DCB με 

έκδοχο την ουρία από τα υπόλοιπα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο. Aποδείχθηκε 

λοιπόν, ότι η επιλογή του DCB με έκδοχο την ουρία ήταν η πιο συμφέρουσα επιλογή 

από όλες τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές (PTA, BMS, DES, DCB Other) με 

κόστος 3830€ στην Γερμανία και 12.735$ στην Αμερική. 

Η πιο πρόσφατη μελέτη του κόστους και της αποτελεσματικότητας του 

μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο έγινε το 2016 στο Ηνωμένο βασίλειο. Αυτή η 

μελέτη είναι ίσως η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής όσον αφορά το μέγεθος των κλινικών 

ερευνών (28) που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές άντλησης των κλινικών δεδομένων. Με 

βάση τα κλινικά δεδομένα των συγκεκριμένων ερευνών και πιο συγκεκριμένα με βάση 

τον δείκτη των συμβάντων επανεπέμβασης έγινε μια οικονομική ανάλυση η οποία 

σύγκρινε το μπαλόνι αγγειοπλαστικής, το μεταλλικό στέντ,  το μπαλόνι επικαλυμμένο 

με φάρμακο, και το στέντ επικαλυμμένο με φάρμακο. Υπολογίστηκε το κόστος ανά 

ασθενή για κάθε θεραπευτική επιλογή από την οπτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS). Το μέσο κόστος ανά ασθενή σε διάστημα 

εικοσιτεσσάρων μηνών ήταν 2863£ για το PTA, 2975£ για το BMS, 2906£ για το DCB 

και 2907£ για το DES. Δευτερεύοντες δείκτες που μετρήθηκαν ήταν ο αριθμός των 

ασθενών που απαιτείται να θεραπευθεί, το κόστος ανά συμβάν επεναπέμβασης που 
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αποφεύγεται, καθώς και η εκτίμηση του δείκτη επιπρόσθετου κόστους-

αποτελεσματικότητας σε λίρες ανά ποιοτικώς προσαρμοσμένο έτος ζωής (QALY). Σε 

όλους τους παραπάνω δείκτες, το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο είχε εμφανής 

υπεροχή απέναντι στις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές της μελέτης. Ιδιαίτερο 

στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης, αποτελεί το γεγονός ότι όταν εξετάστηκε η 

αποτελεσματικότητα του DCB με έκδοχο την ουρία σε σχέση με τα υπόλοιπα μπαλόνια 

με φάρμακο, διαπιστώθηκε ότι το DCB με έκδοχο την ουρία υπερίσχυε τόσο στον 

δείκτη ICER όσο και στον δείκτη NNT (Katsanos et al., 2016). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του κόστους και της 

αποτελεσματικότητας της νέας θεραπείας με μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με 

έκδοχο την ουρία στις ενδαγγειακές επεμβάσεις στην επιπολής μηριαία αρτηρία σε 

σύγκριση με τη θεραπεία με μπαλόνι αγγειοπλαστικής. Θα γίνει μια προσπάθεια λοιπόν 

να απαντηθεί το ερώτημα, εάν το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την 

ουρία είναι οικονομικά αποδοτική (cost effective) επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ σε 

σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. Για αυτό τον σκοπό, θα εφαρμοστεί μια 

οικονομική αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας  ΗΤΑ (Health Technology Assessment) για 

το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία στις ενδαγγειακές 

επεμβάσεις στην επιπολής μηριαία αρτηρία, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες 

που ισχύουν στην Ελλάδα όσον αφορά το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας αλλά 

και τις θεραπευτικές επιλογές των θεράποντων ιατρών. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη μελέτη κόστους και αποτελεσματικότητας της 

νέας αυτής θεραπείας (DCB) στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη πάθηση αλλά και μια 

από τις ελάχιστες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά για το 

συγκεκριμένο υλικό (DCB με έκδοχο την ουρία). 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση των επιπτώσεων στον 

προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τις τρείς πιο δημοφιλής επιλογές θεραπείας 

της επιπολής μηριαίας αρτηρίας στην Ελλάδα (PTA, DCB, BMS), με σκοπό να 

διερευνηθούν οι πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον προϋπολογισμό του 

ΕΟΠΥΥ με την υιοθέτηση  της νέας θεραπείας DCB με έκδοχο την ουρία έναντι της 

θεραπείας με μπαλόνι PTA. Τέλος, θα υπολογιστεί για τις τρείς θεραπευτικές επιλογές 

(DCB με έκδοχο την ουρία, DCB Other, BMS) ένας δευτερεύον δείκτης 

αποτελεσματικότητας, ο αριθμός των ασθενών που χρειάζεται να θεραπευθούν ώστε να 
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αποφευχθεί μια επανεπέμβαση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Ανάλυση Κόστους Αποτελεσματικότητας (CEA) 

Σύμφωνα και με τους Husereau et al. (2013), όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

μια μελέτη οικονομικής αξιολόγησης για την ανάλυση του συγκριτικού κόστους δυο ή 

περισσότερων εναλλακτικών θεραπειών θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα 

βήματα: 

 

Πληθυσμός μελέτης 

Καταρχήν, θα πρέπει να οριστεί ο πληθυσμός της μελέτης για τον οποίο και θα 

γίνει η οικονομική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τους Drummond et al. (2002), στην 

Ανάλυση Κόστους Αποτελεσματικότητας είναι πολύ σημαντικά τα ιατρικά δεδομένα 

που θα χρησιμοποιηθούν από την βιβλιογραφία ώστε να υπολογιστεί η 

αποτελεσματικότητα. Αυτά, θα πρέπει να βασίζονται σε μελέτες με ποιοτικά ιατρικά 

τεκμήρια ώστε να έχει αξία η οικονομική αξιολόγηση η οποία θα βασιστεί  σε αυτά τα 

στοιχεία από τις συγκεκριμένες ιατρικές μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, η σημαντικότερη 

πτυχή μιας ιατρικής μελέτης είναι να είναι τυχαιοποιημένη και να περιλαμβάνει όσον 

το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Τα πορίσματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα 

και ο κίνδυνος σφάλματος χαμηλός. Στην παρούσα οικονομική μελέτη θα αντλήσουμε 

τα ιατρικά δεδομένα από την μελέτη Inpact SFA II η οποία έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: Η μελέτη Inpact SFA II είναι μια μελέτη προοπτική, πολυκεντρική, 

τυχαιοποιημένη, τυφλή και αφορά 331 ασθενείς σε Ευρώπη και Αμερική. Πληρεί με 

λίγα λόγια σε μεγάλο βαθμό τις προυποθέσεις που απαιτούνται για μια μελέτη 

Ανάλυσης Κόστους Αποτελεσματικότητας. Η επιλογή των ασθενών έγινε με βάση την 

ταξινόμηση κατά Rutherford και συμπεριλαμβάνει ασθενείς που ανήκουν στην 

κατηγορία 2-4. Το μήκος της βλαβών στην μελέτη αυτή κυμαίνεται μεταξύ 4-18 εκ. και 

το μέγιστο μέγεθος των αποφράξεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία 10
 
εκ. Η 

συγκεκριμένη μελέτη  (Inpact SFA II) έχει συνολική προοπτική διάρκεια πέντε έτη 

αλλά η παρούσα οικονομική αξιολόγηση θα βασιστεί στα αποτελέσματα της έρευνας 

που έχει ολοκληρωθεί εώς και τώρα σε βάθος δυο ετών. Επιπλέον χαρακτηριστικό της 

Inpact SFA II, αποτελεί το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σε 13 κέντρα στην Αμερική 

και σε 44 κέντρα στην Ευρώπη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, διότι καταδεικνύει οτι 
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είναι μια μελέτη με πολυσυλλεκτικά δείγματα πληθυσμών, άρα και πιο αξιόπιστα. 

 

Χαρακτηριστικά Συστήματος Υγείας 

Η παρούσα οικονομική μελέτη (CEA)  για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο 

με έκδοχο την ουρία θα πραγματοποιηθεί για τον ελλαδικό χώρο. Αυτό σημαίνει, ότι θα 

περιλαμβάνει όλες τις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του Συστήματος Υγείας που 

αυτή τη δεδομένη στιγμή ισχύουν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει 

καταρχήν να ληφθεί υπόψιν ποιός είναι ο βασικός φορέας χρηματοδότησης του 

ελληνικού Συστήματος Υγείας. Με ποιόν τρόπο γίνεται η αποζημίωση  όσον αφορά τις 

χειρουργικές επεμβάσεις, τη νοσηλεία, τα φάρμακα και τις ιατρικές εξετάσεις; σε τι 

ποσοστό συμμετέχει ο υπεύθυνος φορέας και σε τι ποσοστό ο ασθενής; Στην παρούσα 

στιγμή, ο βασικός φορέας  χρηματοδότησης στην Ελλάδα είναι ο  Εθνικός Οργανισμός 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή αλλιώς όπως είναι ευρέως γνωστός ως ΕΟΠΥΥ. Ο 

ΕΟΠΥΥ λοιπόν, έχει αναλάβει την ευθύνη της χρηματοδότησης του εθνικού 

Συστήματος Υγείας της Ελλάδας συμμετέχοντας με συγκεκριμένα ποσοστά όσον 

αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις (85%), ενώ το γενικό ποσοστό συμμετοχής στα 

φάρμακα ανέρχεται στο 75% της αξίας αυτών. 

Όσον αφορά τις επεμβατικές-χειρουργικές πράξεις υπάγονται σε ειδικό καθεστός 

αποζημίωσης. Για κάθε επέμβαση ή παρέμβαση η αποζημίωση γίνεται με βάση τα 

Κεντρικά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ-DRGs). Τι είναι όμως τα ΚΕΝ; Πρόκειται για 

ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχει το νοσοκομείο ή η 

κλινική στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Με τον νέο αυτό τρόπο, η 

τιμολόγηση βασίζεται σε έναν κωδικό ανάλογα με την κατηγορία της πάθησης του κάθε 

ασθενούς. Σε κάθε κωδικό αντιστοιχεί ένα προκαθορισμένο ποσό αποζημείωσης το 

οποίο και ισχύει για όλα τα νοσοκομεία και κλινικές της χώρας. 

 

Οπτική μελέτης 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποφασιστεί ποιά θα είναι η οπτικής της μελέτης της 

οικονομικής αξιολόγησης που θα πραγματοποιήσουμε.  Η οπτική της μελέτης, αποτελεί 

την οπτική γωνία από την οποία αξιολογούνται το κόστος και οι συνέπειες της 

συγκεκριμένης παρέμβασης.  Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεται η κατάλληλη οπτική 

σε κάθε οικονομική αξιολογηση που αφορά προγράμματα υγείας, κι αυτό διότι είναι 

δυνατό ένα κονδύλι να αποτελεί κόστος από τη μια οπτική ενώ από την άλλη όχι. Έτσι 

είναι πολύ πιθανό, ανάλογα με την οπτική η οποία θα υιοθετηθεί στη μελέτη να 
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υπάρχουν και διαφορετικά αποτελέσματα, συμπεράσματα. Π.χ. η αποζημιώσεις προς 

τους εργαζόμενους που λόγω ασθένειας λείπουν από την εργασία τους, είναι κόστος 

από την πλευρά της κυβέρνησης και κέρδος για τον ασθενή. Για την κοινωνία όμως δεν 

αποτελεί τίποτε από τα δυο. Υπάρχουν διάφορες πιθανές οπτικές στον τομέα της υγείας 

όπως η οπτική του Νοσοκομείου, του ΕΟΠΥΥ και της κοινωνίας. Παρόλο που το 

ιδανικό σενάριο σε μια οικονομική αξιολόγηση θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η οπτική 

της κοινωνίας η οποία θεωρείται ότι έχει και την μεγαλύτερη σπουδαιότητα, στην 

πράξη η οπτική αυτή θεωρείται πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί λόγω των δυσκολιών που 

παρουσιάζονται στην εκτίμηση του κόστους. Κόστη όμως ευρύτερα για την κοινωνία 

όπως η απώλεια παραγωγικότητας λόγω της ασθένειας ή ακόμη η εκτίμηση του 

κόστους για την οικογένεια του ασθενούς ή κόστη σε άλλους τομείς, είναι κόστη που 

υπολογίζονται με μεγάλη δυσκολία και επιπλέον απαιτούν και αρκετό χρόνο ώστε να 

εκτιμηθούν αποτελεσματικά.  Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα μελέτη θα 

χρησιμοποιηθεί η οπτική του κόστους της θεραπείας για τον ΕΟΠΥΥ (Drummond et 

al., 2002). 

 

Σύγκριση ενναλακτικών θεραπειών 

Το επόμενο στάδιο αφορά την επιλογή των εναλλακτικών θεραπειών οι οποίες θα 

αξιολογηθούν και θα συγκριθούν. Απαραίτητη προυπόθεση σε αυτό το στάδιο είναι να 

υπάρχουν τουλάχιστον δυο ή περισσότερες εναλλακτικές θεραπείες προς αξιολόγηση. 

Στη παρούσα μελέτη θα αξιολογηθούν δυο εναλλακτικές θεραπείες για την 

αποκατάσταση των στενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία, η θεραπεία με μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής και η θεραπεία με μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την 

ουρία. Η θεραπεία με μπαλόνι αγγειοπλαστικής είναι παλαιότερη θεραπευτική επιλογή 

σε σχέση με τη θεραπεία με μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο και θεωρείται το gold 

standard για πάρα πολλά χρόνια για τις επεμβάσεις στην επιπολής μηριαία αρτηρία 

ακόμη μέχρι και σήμερα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τα υψηλά ποσοστά όμως των 

επαναστενώσεων αλλά και η ανάγκη της ελάχιστης εμφύτευσης ξένου σώματος (στέντ) 

στον ασθενή οδήγησαν τους ειδικούς στην ανακάλυψη μιας νέας τεχνολογίας 

μπαλονιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Τα μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο 

και ιδιαίτερα το DCB με έκδοχο την ουρία, παρουσιάζουν εμφανώς πολύ καλύτερα 

κλινικά αποτελέσματα απο ότι το μπαλόνι αγγειοπλαστικής και ταυτόχρονα δεν 

εμπεριέχουν τους κινδύνους των στέντ όπως η επαναστένωση ή η θραύση. Αυτοί είναι 

και οι βασικοί λόγοι που επιλέχθηκαν αυτές οι δυο θεραπευτικές επιλογές για την 

συγκεκριμένη οικονομική αξιολόγηση. Από τη μια πλευρά έχουμε μια gold standard 
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επιλογή και από την άλλη, μια πολλά υποσχόμενη νέα θεραπεία (DCB) με πολλά 

πλεονεκτήματα για τους ασθενείς. 

Αφού επιλεχθούν οι εναλλακτικές θεραπείες προς αξιολόγηση, θα πρέπει στη 

συνέχεια να αποφασιστεί ποια μέθοδο θα επιλεχθεί για την οικονομική αξιολόγηση των 

δυο αυτών θεραπειών. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τέσσερα είδη οικονομικών 

αξιολογήσεων. Η Ανάλυση Κόστους Αποτελεσματικότητας (CEA), η Ανάλυση 

Κόστους Χρησιμότητας (CUA), η Ανάλυση Ελαχιστοποίησης του Κόστους (CMA) και 

η Ανάλυση Κόστος-Οφέλους (CBA). Στις μελέτες οικονομικής αξιολόγησης ιατρικών 

τεχνολογιών ΗΤΑ (Health Technology Assessment) και σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν δυο επιλογές όσον αφορά την μέθοδο που ακολουθούμε 

(Mathes et al., 2013). Η πρώτη είναι η Ανάλυση Κόστους Χρησιμότητας και η δεύτερη 

η Ανάλυση Κόστους Αποτελεσματικότητας.  Στην ανάλυση Κόστους Χρησιμότητας το 

πρόσθετο κόστος μιας θεραπείας συγκρίνεται με την πρόσθετη βελτίωση της υγείας. Η 

πρόσθετη βελτίωση της υγείας υπολογίζεται με βάση τα κερδισμένα ποιοτικώς 

σταθμισμένα έτη ζωής (QALYs)  ή και σε κάποιες περιπτώσεις με βάση το ισοδύναμο 

ετών υγιούς ζωής (HYE). Το δε αποτέλεσμα εκφράζεται ως το κόστος ανά κερδισμένα 

QALYs. Στην παρούσα μελέτη όμως δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η Ανάλυση 

Κόστους Χρησιμότητας  διότι δεν είναι εφικτό να υπολογισθεί η πρόσθετη βελτίωση 

της υγείας. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν στοιχεία και 

πληροφορίες από ασθενείς ως βάση δεδομένων ώστε να υπολογιστούν με βάση τις 

απαντήσεις τους τα ποιοτικώς κερδισμένα σταθμισμένα έτη ζωής. 

Από την άλλη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη τα 

QALYs από παρόμοιες οικονομικές μελέτες όπως αυτή του Cohen (2015), διότι σε 

κάθε χώρα οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια κουλτούρα, την ίδια συμπεριφορά, ίδιο τρόπο 

σκέψης ή μόρφωση. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα. Οπότε, λόγω των παραπάνω δεδομένων, για την παρούσα οικονομική 

μελέτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας 

(Mathes et al., 2013). 

 

Χρονικός ορίζοντας της μελέτης 

Το επόμενο στάδιο, αφορά τον ορισμό της χρονικής διάρκειας της μελέτης. Ο 

χρονικός ορίζοντας λοιπόν της οικονομικής μελέτης είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι 

αντανακλά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας απόφασης στον τομέα της υγείας όσον 

αφορά την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για μια νόσο. Σε ορισμένες 

παρεμβάσεις όπως αυτές των προληπτικών παρεμβάσεων, καθώς και σε αρκετά σχέδια 



 

 30 

μελετών, οι εκτιμήσεις  συχνά είναι πολύ ευαίσθητες όσον αφορά την επιλογή του 

κατάλληλου χρονικού ορίζοντα. Ο χρονικός ορίζοντας λοιπόν αυτής της οικονομικής 

μελέτης θα είναι ο ίδιος με τη διάρκεια που έχει η έρευνα της Inpact SFA ΙΙ, στην οποία 

και θα εφαρμόσουμε την μέθοδο κόστους-αποτελεσματικότητας.  Η διάρκεια της Inpact 

SFA ΙΙ είναι δυο έτη, οπότε θα υιοθετηθεί ακριβώς η ίδια χρονική διάρκεια και στην 

παρούσα οικονομική μελέτη. Τα κόστη λοιπόν αλλά και τα αποτελέσματα θα 

εκτιμηθούν και θα υπολογιστούν για διάστημα δυο ετών, διάστημα αρκετά 

ικανοποιητικό με βάση τα διεθνή δεδομένα ώστε να εξαχθούν αρκετά ασφαλή 

συμπεράσματα για την συγκεκριμένη οικονομική ανάλυση-αξιολόγηση. 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 

Στις μελέτες οικονομικής αξιολόγησης είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται και η 

μέθοδος της προεξόφλησης. Με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζονται τα οφέλη και τα κόστη 

μιας θεραπείας τα οποία μπορεί να προκύψουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή είναι η σύγκριση, το κόστος και τα οφέλη 

μετατρέπονται σε παρούσες αξίες με την εφαρμογή ενός προεξοφλητικού επιτοκίου για 

όλη τη διάρκεια για την οποία μελετούμε τα οφέλη και τα κόστη. Σύμφωνα και με το 

Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας (NICE, 2013), ο συντελεστής 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται διεθνώς αυτή τη στιγμή διεθνώς είναι 3,5%. Η 

αναφορά του επιτοκίου προεξόφλησης είναι πολύ σημαντική διότι τα ευρήματα μιας 

οικονομικής αξιολόγησης, ιδίως εκείνα στα οποία το κόστος ή οι συνέπειες μιας 

παρέμβασης δεν λαμβάνονται υπόψη για αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα ανάλογα με την επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου (Husereau et al., 

2013). Παρόλο αυτά, στη παρούσα μελέτη, δεν κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοπιηθεί η 

μέθοδο της προεξόφλησης για τα κόστη και για τα οφέλη της υγείας. Κι αυτό διότι, ο 

χρονικός ορίζοντας της μελέτης περιορίζεται σε δυο έτη. Σε ενδεχόμενη μελέτη 

μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θα έπρεπε οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί το 

προεξοφλητικό επιτόκιο 3.5% σύμφωνα με τον NICE. 

 

Επιλογή μονάδας Αποτελεσματικότητας 

H μονάδα μέτρησης της αποτελεσματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα οικονομική μελέτη είναι τα συμβάντα επανεπέμβασης. 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα για κάθε θεραπευτική επιλογή, στην πραγματικότητα στους 
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τελικούς υπολογισμούς θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης NO TLR (η πιθανότητα να μην 

χρειαστεί ο ασθενής να κάνει επανεπέμβαση), ο οποίος και προκύπτει αφού πρώτα 

υπολογιστεί ο συνολικός δείκτης TLR για κάθε θεραπευτική επιλογή. Στη συνέχεα, 

αφαιρώντας τον δείκτη TLR από την μονάδα (1-TLR), προκύπτει ο δείκτης NO TLR ο 

οποίος και θα εκφράζει την αποτελεσματικότητα κάθε θεραπείας. Η χρήση του δείκτη 

NO TLR γίνεται, διότι τα συμβάντα επανεπέμβασης έχουν αρνητική έννοια, οπότε δεν 

θα μπορούσαν να εκφράζουν αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα πρέπει να 

έχει πάντα θετική έννοια και όχι αρνητική. 

 

Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας 

H μονάδα μέτρησης της αποτελεσματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα οικονομική μελέτη όπως προαναφέρθηκε, θα είναι τα συμβάντα 

επανεπέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης Clinical Driven TLR 

(CD-TLR) από την μελέτη Inpact SFA  ΙΙ με διάρκεια δυο έτη (Laird et al., 2014), η 

οποία αποτελεί συνέχεια της Inpact SFA I (Tepe et al., 2015Α) με διάρκεια ενός έτους 

(πίνακες 3 και 4). 

 

Πίνακας 3. Μελέτη SFA I, σύγκριση αποτελεσματικότητας (συμβάντα 

επανεπέμβασης) μεταξύ DCB με έκδοχο την ουρία και PTA (Tepe et al., 2015Α) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Έτος 

DCB με έκδοχο την 

ουρία 
PTA 

Clinically Driven TLR 2.4% (5/207) 20.6% (22/107) 

 

Πίνακας 4. Μελέτη SFA II, σύγκριση αποτελεσματικότητας (συμβάντα 

επανεπέμβασης) μεταξύ DCB με έκδοχο την ουρία και PTA (Laird et al., 2014) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2 Έτος 

DCB με έκδοχο την ουρία PTA 

Clinically Driven TLR 9.1% (18/198) 28.3% (30/106) 
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Επιπλέον, στην Ανάλυση Ευαισθησίας, θα χρησιμοποιήσουμε για κάθε θεραπεία 

(PTA και DCB με έκδοχο την ουρία) και τους δείκτες TLR από την πιο πρόσφατη 

οικονομική μελέτη δύο ετών της βιβλιογραφίας των Katsanos et al. (2016), πίνακας 5.  

 

Πίνακας 5. Ποσοστά Αποτελεσματικότητας DCB με έκδοχο την ουρία και PTA 

(Katsanos et al., 2016) 

Πιθανότητες 
Ποσοστά επανεπέμβασης 

CD-TLR 

Χρήση του μεγαλύτερου ποσοστού 

επαναστένωσης για το PTA (2 έτη) 
58,20% 

Χρήση του μέσου ποσοστού 

επαναστένωσης για το PTA (2 έτη) 
38,50% 

Χρήση του μεγαλύτερου ποσοστού 

επαναστένωσης για το DCB με έκδοχο την ουρία 

(2 έτη) 

14,30% 

Χρήση του μέσου ποσοστού 

επαναστένωσης για το DCB με έκδοχο την ουρία 

(2 έτη) 

11,20% 

 

 

Οι λόγοι που επιλέχθηκαν οι παραπάνω μελέτες ως πηγές άντλησης των 

δεδομένων της οικονομικής αξιολόγησης είναι οι εξής: 

 Η μελέτη SFA  ΙΙ, η οποία αποτελεί συνέχεια της SFA I, αποτελεί διεθνώς εώς 

και αυτή τη στιγμή την μελέτη με το μεγαλύτερο δείγμα ασθενών (331) κάτι το 

οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την αξιοπιστιά των αποτελεσμάτων 

και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή. 

 Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο για τον πληθυσμό 

της μελέτης, η SFA II έχει όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα ώστε να να έχει αξία μια μελέτη οικονομικής αξιολόγησης. 

 Όσον αφορά την μελέτη των Katsanos et al., (2016) αποτελεί επίσης την 

τελευταία και πιο ολοκληρωμένη μελέτη όσον αφορά την πληθώρα των 

κλινικών μελετών που αυτή περιλαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που 

θα χρησιμοποιήσουμε από αυτή τη μελέτη θα είναι πιο αξιόπιστα γιατί θα 

αντληθούν από μεγαλύτερη βάση δεδομένων. 

Ο πίνακας 6 παραθέτει αναλυτικά τα ποσοστά επανεπέμβασης κάθε πιθανής 
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έκβασης για κάθε θεραπευτική επιλογή ανά έτος. Όσον αφορά τα ποσοστά του βασικού 

σεναρίου του πρώτου έτους για το το DCB με έκδοχο την ουρία και το PTA, 

προέκυψαν διαιρώντας τον αριθμό των ασθενών που έκαναν επανεπέμβαση με τον 

αριθμό των συνολικών ασθενών (5/207 και 22/107, πίνακας 3). Τα ποσοστά του 

δεύτερου έτους προέκυψαν ως εξής: 

 

Πίνακας 6. Πιθανότητες και ποσοστά επανεπέμβασης (TLR) ανά έτος 

Πιθανότητες 

Ποσοστά 

επανεπέμβασης 

CD-TLR 

Reference 

Πιθανότητα PTA για επανεπέμβαση 

(1ο έτος) 
20,56% 

SFA I 

(Tepe et al., 2015Α) 

Πιθανότητα DCB με έκδοχο την ουρία για 

επανεπέμβαση (1ο έτος) 
2,42% 

SFA I (Tepe et al., 

2015Α) 

Πιθανότητα PTA για επανεπέμβαση 

(2ο έτος) 
7,55% 

SFA II 

(Laird et al., 2014) 

Πιθανότητα DCB με έκδοχο την ουρία για 

επανεπέμβαση (2ο έτος) 
6,57% 

SFA II 

(Laird et al., 2014) 

Πιθανότητα στέντ για επανεπέμβαση 

(1έτος) 
15,30% 

Katsanos 

et al., 2016 

Πιθανότητες Ανάλυσης Ευαισθησίας 
  

Max Πιθανότητα PTA για επανεπέμβαση 

(ανά έτος) 
29,10% 

Katsanos 

et al., 2016 

Average Πιθανότητα PTA για 

επανεπέμβαση (ανά έτος) 
19,25% 

Katsanos 

et al., 2016 

Max Πιθανότητα DCB με έκδοχο 

την ουρία για επανεπέμβαση 

(ανά έτος) 

7,15% 
Katsanos 

et al., 2016 

Average Πιθανότητα DCB με έκδοχο 

την ουρία για επανεπέμβαση TLR 

(ανά έτος) 

5,60% 
Katsanos 

et al., 2016 

 

Για το PTA, στο τέλος του των δυο ετών συνολικά 30 ασθενείς έκαναν 

επανεπέμβαση (πίνακας 4). Στο πρώτο έτος, σύμφωνα με την SFA I (πίνακας 3), 

επανεπέμβαση είχαν κάνει 22 ασθενείς. Οπότε, μόνο για το δεύτερο έτος οι ασθενείς οι 
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οποίοι έκαναν  επανεπέμβαση ήταν 8 (30-22). Κατόπιν, διαιρώντας το 8 με το 106 

προκύπτει το ποσοστό των ασθενών που έκαναν επανεπέμβαση στο δεύτερο έτος. 

Ομοίως, για το DCB με έκδοχο την ουρία, οι ασθενείς που έκαναν επανεπέμβαση στο 

δεύτερο έτος ήταν 13 (18-3). Οπότε, διαιρώντας στη συνέχεια το 13 με το 198 

προκύπτει το ποσοστό των ασθενών που έκαναν επανεπέμβαση στο δεύτερο έτος. 

Τα ποσοστά CD-TLR της ανάλυσης ευαισθησίας  για κάθε θεραπεία και για κάθε 

έτος χωριστά (Πίνακας 6), προέκυψαν διαιρώντας το ποσοστό των δύο ετών (Πίνακας 

5) δια το δύο. Αυτό έγινε διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα άντλησης των ετήσιων 

ποσοστών TLR για κάθε έτος χωριστά για κάθε θεραπευτική επιλογή από την μελέτη 

των Katsanos et al. (2016). 

 

Εκτίμηση κόστους 

Το επόμενο στάδιο αφορά την επιλογή του τρόπου εκτίμησης του κόστους. Όσον 

αφορά τα κόστη η ιδανικότερη επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 

Μικρο-Κοστολόγησης η οποία είναι η μέθοδος με τις ακριβέστερες εκτιμήσεις. Με την 

συγκεκριμένη μέθοδο είναι δυνατό να εκτιμηθεί κάθε συστατικό που αφορά χρήση 

πόρων (εργαστηριακές εξετάσεις, ημέρες παραμονής, κόστος υλικών, φάρμακα, 

έμμεσες δαπάνες, μισθοί προσωπικού). Στην παρούσα όμως οικονομική μελέτη αυτό 

δεν είναι εφικτό. Κι αυτό διότι η οπτική της μελέτης αφορά τον ΕΟΠΥΥ, οπότε κόστη 

όπως οι μισθοί του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ή ακόμη και το κόστος 

χρήσης της χειρουργικής αίθουσας δεν αφορούν κόστη της συγκεκριμένης οπτικής που 

εξετάζουμε και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποτιμηθούν. Για τους παραπάνω 

λόγους, θα υπολογισθούν μόνο τα άμεσα κόστη τα οποία αφορούν την οπτική του 

ΕΟΠΥΥ.  

Στο αρχικό κόστος των δυο εναλλακτικών θεραπειών θα ληφθεί υπόψιν η τιμή 

που αποζημειώνει ο ΕΟΠΥΥ στα Κεντρικά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ) για κάθε 

θεραπευτική επιλογή (PTA, DCB).  Τα ετήσια κόστη που αφορούν τις μετεγχειρητικές 

εξετάσεις παρακολούθησης (follow up costs) μετά την πρώτη επέμβαση θα 

υπολογιστούν παρόλο το γεγονός ότι είναι κοινά και για τις δυο θεραπευτικές επιλογές 

(DCB,PTA). Σύμφωνα και με τους Drummond M. et al (2002), τέτοια κόστη δεν είναι 

απαραίτητο να εξετάζονται πάντα, και ιδιαίτερα όταν δεν μεταβάλλουν το τελικό 

αποτέλεσμα της μελέτης. Παρόλο αυτά, συμπερολαμβάνοντας αυτά τα κόστη θα 

αποτιμηθεί με καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο η παρούσα οικονομική μελέτη. 

Τα ετήσια αυτά κόστη προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία μεγάλου κρατικού 

πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Β.Ελλάδος, από τους επίσημους καταλόγους του 
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ΕΟΦ αλλά και από τις επίσημες τιμές συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τη 

συμμετοχή του ασφαλισμένου στις εξετάσεις και στα φάρμακα. Για τον καθορισμό και 

την επιλογή των στοιχείων του κόστους που πρέπει να συμπεριληφθούν, ζητήθηκε η 

επιστημονική βοήθεια και συμβουλή ειδικών (experts opinion) που ασχολούνται με τις 

ενδαγγειακές επεμβάσεις για την αποκατάσταση στενώσεων στην επιπολής μηριαία 

αρτηρία. Τα κόστη λοιπόν που αφορούν την ετήσια μετεγχειρητική παρακολούθηση 

(Πίνακας 7), συμπεριλαμβάνουν αναλυτικότερα τα εξής: 

Επίσκεψη σε καρδιολόγο - Triplex καρδιάς - Γενική Αίματος - Βιοχημικές 

εξετάσεις (ουρία, ζάχαρο, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο) - Ασπιρίνη 100mg/ημέρα -

Κλοπιδογρέλη 75mg/ημέρα. Οι τιμές της Ασπιρίνης και της Κλοπιδογρέλης 

συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης των συγκεκριμένων 

φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, για την Ασπιρίνη ως τιμή αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η 

τιμή της Aspirin TAB 100mg BTx20 η οποία και είναι 1,86€. Για την Κλοπιδογρέλη 

χρησιμοποιήθηκε η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή της εταιρείας Sanofi-Aventis η 

οποία είναι 9€. Κατόπιν, με βάση τις τιμές αυτές και δοσολογία ένα χαπάκι ανά ημέρα, 

υπολογίστηκαν οι τελικές ετήσιες τιμές του κόστους για κάθε φάρμακο. Για τις 

εργαστηριακές εξετάσεις η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στο ποσό του 85% επί 

της αρχικής τιμής. Για τα φάρμακα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 75%. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι στα κόστη μετεγχειρητικής παρακολούθησης θα 

έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και η επίσκεψη του ασθενούς κατά τους μήνες 3, 6 και 

12 στον ειδικό ιατρό του νοσοκομείου για την εκτίμηση της πορείας της υγείας του. 

Δυστυχώς τα κόστη αυτά δεν ήταν εφικτό να υπολογιστούν διότι δεν ήταν δυνατή η 

παροχή των ανάλογων πληροφοριών από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του 

νοσοκομείου από το οποίο και ζητήθηκαν αυτά τα στοιχεία. 

 

Πίνακας 7.  Τιμές εξετάσεων για την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών/για 

την επανεπέμβαση ασθενών μετά από επέμβαση αγγειοπλαστικής 

Εξετάσεις Τιμές σε € 

Επίσκεψη σε Ιατρό (καρδιολόγο) 10 

Triplex καρδιας 60 

Γενική Αίματος 2,88 

Βιοχημικές (ουρία-ζάχαρο-κρεατινίνη-κάλιο-νάτριο) 19,01 

Ασπιρίνη 100mg 33,94 

Κλοπιδογρέλη 75mg 117,32 
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Ταχ.Καθιζ.Αιμ. 1,55 

Γενική Ούρων 1,76 

Καρδιογράφημα 4,05 

Αξονική Τομογραφία 71,11 

Σκιαγραφικό  Αξονικής 150ml 27,37 

 

Όσον αφορά  τα κόστη που αφορούν  τον προεγχειρητικό έλενχο για την πιθανή 

δεύτερη επανεπέμβαση είναι τα εξής: Γενική αίματος - Βιοχημικές εξετάσεις (ουρία, 

ζάχαρο, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο) - Ταχύτητα καθίζησης αίματος - Γενική ούρων - 

Καρδιογράφημα - Αξονική τομογραφία και σκιαγραφικό 150ml (Πίνακας 7).

 Επιπλέον, το κόστος της δεύτερης πιθανής χειρουργικής επέμβασης για κάθε 

θεραπευτική επιλογή υπολογίστηκε και αυτό με βάση τις τιμές των ΚΕΝ  (Πίνακας 8). 

Τα συνολικά κόστη του βασικού σεναρίου της παρούσας οικονομικής μελέτης 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 8. Κόστη βασικού σεναρίου 

Βασικό Σενάριο 

Περιγραφή Τιμή Reference 

Αρχική επέμβαση με PTA 1125,00€ ΚΕΝ (Κ14Χ) 

Αρχική επέμβαση με DCB 

με έκδοχο την ουρία 
1125,00€ ΚΕΝ (Κ14Χ) 

Κόστη παρακολούθησης ανά έτος 202,06€ Επίσκεψη σε καρδιολόγο-

Triplex καρδιας-Γενική 

αίματος-Βιοχημικές-

Ασπιρίνη 100mg-

Κλοπιδογρέλη 75mg 

Κόστος επανεπέμβασης με PTA 1125,00€ ΚΕΝ (Κ14Χ) 

Κόστος επανεπέμβασης με DCB 

με έκδοχο την ουρία 

1125,00€ ΚΕΝ (Κ14Χ) 

Κόστος επανεπέμβασης με BMS 1125,00€ ΚΕΝ (Κ14Χ) 
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Εξετάσεις πριν την επανεπέμβαση 108,57€ Βιοχημικές-Γενική 

αίματος-Ταχ. Καθ.αιμ.-

Γενική Ούρων-

Καρδιογράφημα-

Αξον.Τομογρ. (CT)-

Σκιαγραφικό CT 150ml 

 

Νόμισμα-Πηγές άντλησης στοιχείων του κόστους 

Το νόμισμα με το οποίο υπολογίστηκαν τα κόστη στην συγκεκριμένη μελέτη 

είναι το Ευρώ. Το έτος κατά το οποίο υπολογίσθηκαν τα κόστη είναι το 2016, έτος 

κατά το οποίο και αντλήθηκαν όλες οι τιμές για τα κόστη της παρούσας μελέτης. 

 

Επιλογή Μοντέλου 

Για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων του κόστους και της αποτελεσματικότητας 

των δυο θεραπειών (PTA & DCB με έκδοχο την ουρία) δημιουργήθηκε ένα απλό 

οικονομικό μοντέλο απόφασης (δενδροειδές διάγραμμα, σχήμα 1) διάρκειας δυο ετών 

στηριζόμενο σε δυο πιθανές εκβάσεις: 

 TLR (η πιθανότητα ο ασθενής να χρειαστεί να κάνει επανεπέμβαση) 

 NO TLR (η πιθανότητα να μην χρειαστεί ο ασθενής να κάνει επανεπέμβαση) 

Πιο συγκεκριμένα, και για το συγκεκριμένο μοντέλο (Σχήμα 1), στο τέλος του 

πρώτου έτους για κάθε ασθενή για τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχική 

επέμβαση είτε μπαλόνι αγγειοπλαστικής είτε DCB με έκδοχο την ουρία, υπάρχουν δυο 

πιθανές εκβάσεις. Η πρώτη να μην χρειαστεί να κάνει επανεπέμβαση (No TLR), και η 

δεύτερη να χρειαστεί να κάνει επανεπέμβαση (TLR) διότι τα αποτελέσματα της πρώτης 

επέμβασης δεν ήταν ικανοποιητικά σε διάστημα ενός έτους.  

Στη συνέχεια, για το PTA, κάθε ασθενής που στο πρώτο έτος δεν έχει κάνει 

επανεπέμβαση έχει πάλι δυο πιθανές εκβάσεις στο τέλος του δευτέρου έτους. Η πρώτη 

να συνεχίσει να μην χρειάζεται επανεπέμβαση και η δεύτερη να χρειάζεται 

επανεπέμβαση. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον ασθενή που στο τέλος του πρώτου 

έτους έχει κάνει επανεπέμβαση. Έχει και αυτός με τη σειρά του δυο πιθανές εκβάσεις., 

να συνεχίσει να μην χρειάζεται επανεπέμβαση και να χρειάζεται επανεπέμβαση. 

Όσον αφορά το μπαλόνι επκαλυμμένο με φάρμακο DCB με έκδοχο την ουρία, 

στο δεύτερο έτος ο ασθενής ο οποίος δεν έχει κάνει επανεπέμβαση στο πρώτο έτος έχει 

πάλι δυο πιθανές εκβάσεις στο τέλος του δευτέρου έτους, να χρειαστεί επανεπέμβαση 
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και να μην χρειαστεί επανεπέμβαση. Για τον ασθενή όμως που στο τέλος του πρώτου 

έτους έχει κάνει επανεπέμβαση υπάρχουν τέσσερις πιθανές εκβάσεις (βλ. σελ 39, 

υπόθεση 5). Η πρώτη, είναι η πιθανότητα ο ασθενής να χρειαστεί επανεπέμβαση με 

DCB με έκδοχο την ουρία και η δεύτερη να μην χρειαστεί επανεπέμβαση. Η τρίτη 

έκβαση είναι η πιθανότητα ο ασθενής να χρειαστεί επανεπέμβαση με στέντ, ενώ η 

τέταρτη να μην χρειαστεί επανεπέμβαση.   

 

Σχήμα 1. Δενδροειδές διάγραμμα (PTA & DCB με έκδοχο την ουρία) 

 

 

Υποθέσεις Μοντέλου 

Πέρα όμως από τις τιμές της αποτελεσματικότητας (TLR rates), σε ένα μοντέλο 

θα πρέπει να γίνονται και ορισμένες υποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να 

μπορέσει να στοιχειοθετηθεί η δομή και η λειτουργία του. Οι υποθέσεις που έγιναν στο 

συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν είναι οι εξής: 

 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην θνησιμότητα μεταξύ των δυο 

θεραπειών που να οφείλεται στην ίδια την επιλογή της θεραπείας, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία αλλά και από τους ειδικούς  

(experts) ιατρούς. 

 Όσον αφορά το προεγχειρητικό κόστος των εξετάσεων της επανεπέμβασης 

θεωρήθηκε ως βασική εξέταση για όλες τις επανεπεμβάσεις η αξονική 

τομογραφία (CT Scan). 

 Σε κάθε περιστατικό πρώτης επέμβασης είτε επανεπέμβασης χρησιμοποιείται 
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ένα μόνο υλικό (PTA, DCB, BMS). 

 Εάν ένας ασθενής χρειαστεί επανεπέμβαση όταν η πρώτη επέμβαση έγινε με 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής, τότε στην δεύτερη επέμβαση χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την 

ουρία. 

 Εάν ένας ασθενής χρειαστεί επανεπέμβαση όταν η πρώτη επέμβαση έγινε με 

μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία,  τότε στο πενήντα 

τοις εκατό των επανεπεμβάσεων χρησιμοποιείται μπαλόνι επικαλυμμένο με 

φάρμακο με έκδοχο την ουρία και στο υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό 

αυτοεκπτυσσόμενο μεταλλικό στέντ. 

 Εάν ένας ασθενής χρειαστεί επανεπέμβαση όταν η πρώτη επέμβαση έγινε με 

μεταλλικό στέντ, τότε στην δεύτερη επέμβαση χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

και μόνο μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία. 

Οι τρείς τελευταίες υποθέσεις και για την CEA, στηρίχθηκαν στις γνώμες ειδικών 

και σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο (βλ.παράρτημα) που αφορούσε την επανεπέμβαση 

και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής για την αποκατάσταση των 

στενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία. 

Όλες οι παραπάνω υποθέσεις είναι πολύ σημαντικές για το συγκεκριμένο μοντέλο 

διότι μπορεί να μεταβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες κάθε έκβασης αλλά και 

το τελικό κόστος για τις δυο εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας 

Τέλος, σε κάθε μελέτη οικονομικής αξιολόγησης θα πρέπει επιπλέον να 

εφαρμόζεται και μια προσαρμογή για την αβεβαιότητα, δηλαδή μια Ανάλυση 

Ευαισθησίας στην οποία θα υπολογίζονται ποιες παράμετροι και με ποιό τρόπο θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης και σε ποιο βαθμό. Κι 

αυτό διότι, κάθε οικονομική αξιολόγηση στηρίζεται σε ορισμένες υποθέσεις. Σκοπός 

της Ανάλυσης Ευαισθησίας λοιπόν, είναι να προσπαθήσει να ερευνήσει εάν και κατά 

πόσο μπορεί να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της αρχικής ανάλυσης εάν μεταβληθούν 

διάφοροι παράμετροι της μελέτης. Τέτοιοι παράμετροι μπορεί να είναι οι τιμές των 

θεραπειών, τα ποσοστά αποτελεσματικότητας ή ακόμα και η επιλογή θεραπείας σε 

περίπτωση επανεπέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στη παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε 

δέκα εναλλακτικά σενάρια τα οποία και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 9. Σενάρια Ανάλυσης Ευαισθησίας CEA 

Περιγραφή Σεναρίων Reference 

1. Μικρή αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την 

ουρία στα 1225€ 

KEN (υπόθεση) 

2. Μεσαία αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την 

ουρία στα 1325€ 

KEN (υπόθεση) 

3. Μεγάλη αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την 

ουρία στα 1425€ 

KEN (υπόθεση) 

4. Υιοθέτηση του μέσου ποσοστού TLR για το DCB με 

έκδοχο την ουρία (11,20%) 

Katsanos et al., 2016 

5. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το 

DCB με έκδοχο την ουρία (14,30%) 

Katsanos et al., 2016 

6. Υιοθέτηση του μέσου ποσοστού TLR για το PTA 

(38,5%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μέσου ποσοστού TLR για το DCB με 

έκδοχο την ουρία (11,20%) 

Katsanos et al., 2016 

7. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το 

PTA (38,5%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το 

DCB με έκδοχο την ουρία (14,30%) 

Katsanos et al., 2016 

8. Μικρή μείωση της τιμής του PTA στα 1025€ KEN (υπόθεση) 

9. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις χρησιμοποιείται DCB με 

έκδοχο την ουρία 

Υπόθεση 

10. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις χρησιμοποιείται DCB 

με έκδοχο την ουρία και αυξάνεται η τιμή του DCB με 

έκδοχο την ουρία στα 1425€ 

Υπόθεση/ 

KEN (υπόθεση) 

 

 

3.2 Ανάλυση Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό (BIA) 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και να σχεδιαστεί μια ανάλυση επιπτώσεων 

στον προϋπολογισμό και σύμφωνα με τους Sullivan et al. (2014), θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν συγκεκριμένοι παράγοντες και διαστάσεις: 
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Σκοπός της Ανάλυσης Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό 

Οι αναλύσεις επιπτώσεων στον προϋπολογισμό μαζί με τις μελέτες του κόστους 

αποτελεσματικότητας γίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες για τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας για την αποζημίωση των νέων θεραπειών και 

τεχνολογιών. Μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό, έχει σκοπό να ερευνήσει 

τις τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον προϋπολογισμό ενός συστήματος 

υγείας από την υιοθέτηση μιας νέας θεραπείας ή τεχνολογίας. Μια ανάλυση 

επιπτώσεων στον προϋπολογισμό μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί είτε για τον 

σχεδιασμό του προϋπολογισμούύ (budget) είτε για τον σχεδιασμό κατανομής των 

πόρων σε έναν οργανισμό. Στην παρούσα οικονομική ανάλυση θα επιδιωχθεί να 

ερευνηθεί ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος για τον ΕΟΠΥΥ με την εισαγωγή της νέας 

θεραπευτικής επιλογής του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο (DCB με έκδοχο 

την ουρία) στο ήδη υπάρχον μείγμα θεραπειών για την αποκατάταση των στενώσεων 

στην επιπολής μηριαία αρτηρια στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση διαφορετικών πιθανών 

σεναρίων όσον αφορά το μείγμα των θεραπειών που χρησιμοποιούνται θεωρείται 

απαραίτητη έτσι ώστε να διερευνηθούν με καλύτερη αξιοπιστία οι πιθανές επιπτώσεις 

για τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Επιδημιολογία - Παθοφυσιολογία - Οικονομικά στοιχεία της νόσου 

Τα δεδομένα όσον αφορά την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου έχουν αναλυθεί εκτενώς στο 

πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

 

Πληθυσμός 

Σε κάθε ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν ως πληθυσμός όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να επιλεχθούν για μια νέα 

θεραπεία με βάση τον χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης. Ο ορισμός των ασθενών που 

μπορούν να δεχθούν αυτή τη νέα θεραπεία ορίζεται με βάση τις επίσιμες ενδείξεις που 

ισχύουν σε κάθε σύστημα. Μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό συγκρίνει 

σενάρια με βάση ένα γκρούπ συγκεκριμένων επιλογών-θεραπειών και όχι ξεχωριστά 

για κάθε επιλογή θεραπείας. Το αρχικό σενάριο αποτελείται από εκείνο το μίγμα 

θεραπειών που εφαρμόζεται  τη δεδομένη στιγμή στο σύνολο του πληθυσμού. Το 

αρχικό μείγμα θεραπειών μπορεί να έχει την επιλογή της μη επέμβασης (no 
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intervention) καθώς επίσης και τις θεραπείες εκείνες που υπάρχει η πιθανότητα να 

αντικατασταθούν από τη νέα θεραπεία. Στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού όσον 

αφορά τον αριθμό των επεμβάσεων που γίνονται ετησίως στην επιπολής μηριαία 

αρτηρία δεν υπάρχουν για την ελληνική επικράτεια. Για αυτό το λόγο, επιδιώχθηκε να 

γίνει μια εκτίμηση του μεγέθους  όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα με τη βοήθεια 

ειδικών από νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης 

μελέτης λοιπόν, εκτιμήθηκε ότι πλησιάζει τις 1250 επεμβάσεις ετησίως, δηλαδή, 

πραγματοποιούνται περίπου 2500 επεμβάσεις στην επιπολής μηριαία αρτηρία στην 

Ελλάδα σε διάστημα δυο ετών. 

 

Μείγμα Θεραπειών 

Στη παρούσα μελέτη, το μείγμα θεραπειών το οποίο θα συμπεριληφθεί στο 

αρχικό σενάριο αποτελείται από τις εξής τέσσερις επιλογές: 

 Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (με έκδοχο την ουρία) 

 Μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA) 

 Μεταλλικό αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS) 

 Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB other) 

Η κατηγορία (DCB other) περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα μπαλόνια επικαλυμμένα 

με φάρμακο εκτός του DCB με έκδοχο την ουρία. Στις 2500 επεμβάσεις στα δυο έτη, το 

5% (125) πραγματοποιείται με το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την 

ουρία, to 60% (1500) με μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA), το 20% (500) με μεταλλικό 

αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS) και το 15% (375) με μπαλόνι επικαλυμμένο με 

φάρμακο (DCB Other). 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο σενάριο, οι υποθέσεις που θα γίνουν θα είνα τρείς και 

είναι οι εξής: 

 Το DCB με έκδοχο την ουρία, αντικαθιστά ένα μικρό μέρος του ποσοστού 

χρήσης του μπαλονιού αγγειοπλαστικής 

 Το DCB με έκδοχο την ουρία, αντικαθιστά ένα μεγαλό μέρος του ποσοστού 

χρήσης του μπαλονιού αγγειοπλαστικής 

 Το DCB με έκδοχο την ουρία, αντικαθιστά μεγάλο μέρος του ποσοστού χρήσης 

του μπαλονιού αγγειοπλαστικής και μέρος του ποσοστού χρήσης του BMS 

Στον παρακάτω πίνακα 10  διακρίνονται τα ποσοστά χρήσης των θεραπειών ανά 

σενάριο: 
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Πίνακας 10. Ποσοστά χρήσης θεραπειών επί του συνόλου των περιστατικών (2 έτη) 

 

 

Όσον αφορά τα ποσοστά των συμβάντων επανεπέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην συγκεκριμένη ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό για  κάθε θεραπευτική 

επιλογή είναι τα εξής: 

 DCB με έκδοχο την ουρία, 11.2% 

 PTA 38.5% 

 BMS 26.9% 

 DCB OTHER 21.9% 

 

Τα παραπάνω ποσοστά προέρχονται αποκλειστικά από την μελέτη των Katsanos 

et al. (2016), με δυο χρόνια follow-up (πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11. Ποσοστά TLR ανά θεραπεία 

 

Αρχικό Σενάριο (2500 περιστατικά σε δύο έτη) 

 Ποσοστά χρήσης θεραπειών επί του συνόλου των 

περιστατικών ανά δύο έτη 

Θεραπείες Αρχικό σενάριο 2
ο 

Σενάριο 

1
η 

υπόθεση 

2
ο 

Σενάριο 

2
η 

υπόθεση 

2
ο 

Σενάριο 

3
η 

υπόθεση 

DCB με έκδοχο την ουρία 5% 35% 55% 65% 

PTA 60% 30% 10% 10% 

BMS 20% 20% 20% 10% 

DCB Other 15% 15% 15% 15% 

Θεραπείες Ποσοστά TLR (2 έτη) 

DCB με έκδοχο την ουρία 11.2% 

PTA 38.5% 

BMS 26.9% 

DCB OTHER 21.9% 
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Χρονικός Ορίζοντας μελέτης 

Η παραπάνω μελέτη (Katsanos et al., 2016), αποτελεί και το βασικό κριτήριο για 

την επιλογή του χρονικού ορίζοντα της BIA, ο οποίος θα είναι ο ίδιος και με την 

ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας, δηλαδή δυο έτη. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο 

συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας είναι επειδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληθώρα 

μελετών στη βιβλιογραφία με διάρκεια μεγαλύτερη από δυο έτη. 

 

Οπτική Μελέτης 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να οριστεί η οπτική της ανάλυσης. Σε μια μελέτη 

Ανάλυσης των Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν 

εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Συστήματος Υγείας που επηρρεάζουν τον 

προϋπολογισμό του. Κάθε Σύστημα Υγείας διαφέρει από τα υπόλοιπα. Σε ορισμένα 

συστήματα, υπάρχει η πιθανότητα κάποιες τεχνολογίες να αποζημιώνονται πλήρως ενώ 

σε άλλα μερικώς. Σε κάποια Συστήματα είναι πιθανό να συμμετέχει και ο ασθενής στο 

κόστος μιας τεχνολογίας μέχρι ενός ποσού ενώ σε άλλα μπορεί να καλύπτεται πλήρως 

το κόστος από τον εκάστοτε φορέα ιατρικής ασφάλισης. Σε κάθε σύστημα λοιπόν θα 

πρέπει δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να είναι 

αξιόπιστη και αποτελεσματική μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό (BIA). Η 

συνιστώμενη οπτική στις αναλύσεις επιπτώσεων στον προϋπολογισμό είναι αυτή του 

budget holder. Η οπτική δηλαδή του φορέα ο οποίος χρηματοδοτεί το Σύστημα Υγείας 

και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στους πολίτες. Στο ελληνικό σύστημα, το κύριο 

χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύριος φορέας χρηματοδότησης του τομέα της υγείας είναι 

ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Οποιαδήποτε 

χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται αποζημιώνεται με βάση ένα προκαθορισμένο 

ποσό από τον ΕΟΠΥΥ. Ομοίως, όπως έχουμε προαναφέρει και στην CEA, ο ΕΟΠΥΥ 

συμμετέχε με ένα συγκεκριμένο ποσοστό στο κόστος των φαρμάκων (75%), ενώ για τις 

εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 85%. 

 

Κόστη – Αναλυτική Περιγραφή 

Μια ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να είναι επίσης 

ευέλικτη και να συμπεριλαμβάνει διάφορους συνδιασμούς κόστους. Τα κόστη 

παρακολούθησης ανά ασθενή για διάστημα δυο ετών (Follow up cost for 24 months) 

καθώς και τα κόστη των εξετάσεων της επανεπέμβασης  (Reintervention exams cost) 
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είναι τα ίδια ακριβώς κόστη που υπολογίστηκαν και στην ανάλυση κόστους 

αποτελεσματικότητας (βλ. Πίνακα 7 και Πίνακα 8). Τα έμμεσα κόστη δεν πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις επιπτώσεων στον προϋπολογισμό διότι δεν 

αφορούν την οπτική του φορεά χρηματοδότησης που στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι ο ΕΟΠΥΥ. Οπότε, δεν θα υπολογισθούν έμμεσα κόστη στην συγκεκριμένη 

ανάλυση. 

Το κόστος των υφιστάμενου μείγματος θεραπειών της συγκεκριμένης ανάλυσης 

επιπτώσεων στον προϋπολογισμό, θα υπολογιστεί με βάση την τιμή που ισχύει στα 

ΚΕΝ και με την οποία αποζημειώνει ο ΕΟΠΥΥ την συγκεκριμένη επέμβαση στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία, και είναι 1125,00€. Το μοντέλο με το οποίο υπολογίστηκε 

το τελικό συνολικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ για κάθε σενάριο φαίνεται στο Διάγραμμα 

Ροής (σχήμα 2). 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των  επεμβάσεων ανά θεραπευτική επιλογή 

(Number of Index SFA Procedures) προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό 

πληθυσμό (Total SFA Procedures per 24 months) επί το αντίστοιχο ποσοστό κάθε 

θεραπευτικής επιλογής (Percentage Usage of each Therapy). Το συνολικό κόστος της 

αρχικής επέμβασης (Total System Cost of Index Procedure for 24 months) για κάθε 

θεραπευτική επιλογή θα υπολογιστεί ως εξής: 

Το κόστος της αποζημίωσης για κάθε θεραπευτική επιλογή (Reimbursement  per 

Index  Procedure KEN) θα πολλαπλασιαστεί με τον αντίστοιχο αριθμό των  αρχικών 

επεμβάσεων (Number of Index SFA Procedures) ανά θεραπευτική επιλογή. Στη 

συνέχεια, το ποσό του κόστους παρακολούθησης ανά ασθενή για διάστημα δυο ετών 

(Follow up cost for 24 months) θα πολλαπλασιαστεί επίσης με τον αντίστοιχο αριθμό 

των αρχικών επεμβάσεων (Number of Index SFA Procedures) ανά θεραπευτική 

επιλογή. Προσθέτωντας τα δυο παραπάνω αποτελέσματα προκύπει το συνολικό κόστος 

της αρχικής επέμβασης ανά θεραπευτική επιλογή σε 24 μήνες (Total System Cost of 

Index Procedure for 24 months). Το συνολικό κόστος των επανεπεμβάσεων (Re 

intervention Total  Cost) για κάθε θεραπευτική επιλογή θα υπολογιστεί ως εξής:  

Το κόστος αποζημίωσης της επανεπέμβασης κάθε θεραπευτικής επιλογής 

(Reimbursement  per Procedure For Re intervention KEN) θα πολλαπλασιαστεί με τον 

αριθμό των επανεπεμβάσεων κάθε θεραπευτικής επιλογής (Number of Re-interventions 

per 24 months). Στη συνέχεια, το κόστος των προεγχειρητικών εξετάσεων της 

επανεπέμβασης  (Reintervention exams cost) θα πολλαπλασιαστεί επίσης με τον αριθμό 

των επανεπεμβάσεων κάθε θεραπευτικής επιλογής (Number of Re-interventions per 24 

months). 
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Σχήμα 2. Διάγραμμα Ροής μοντέλου Ανάλυσης Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
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24 months 

Reimbursement 

cost EOPYY 

 

Follow up Cost 24 

months 

 

Number of Index 
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Total System Cost 

of Index 

Procedure 

 

Procedure 24 
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Reimbursement 

Cost for 

Reintervention 

(KEN)  

 

 Reintervention 

Exams Cost 

 

Number of 

Reinterventions 

per 24 months 
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usage of each 

Therapy 

 

24 Month  TLR 

Literature 

Review 

 

Reintervention 

Total Cost 

 

Number of Index 

Procedures 

 

Total SFA 

procedures per 24 

months 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
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Προσθέτωντας τα δυο παραπάνω αποτελέσματα προκύπει το συνολικό κόστος 

των επανεπεμβάσεων (Re intervention Total  Cost) για κάθε θεραπευτική επιλογή. Ο 

αριθμός των επανεπεμβάσεων (Number of Re-interventions per 24 months) προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό TLR (24 month % TLR) με τον αριθμό των αρχικών 

επεμβάσεων (Number of Index SFA Procedures) κάθε θεραπευτικής επιλογής. 

Κατόπιν, προσθέτοντας το συνολικό κόστος της αρχικής επέμβασης ανά 

θεραπευτική επιλογή (Total System Cost of Index Procedure for 24 months) και το 

συνολικό κόστος των επανεπεμβάσεων (Re intervention Total  Cost) προκύπτει το 

συνολικό κόστος για κάθε θεραπεία σε διάστημα 24 μηνών (Procedure 24 months  

Total Cost by Therapy). 

Τέλος, για να υπολογισθεί το συνολικό κόστος του μείγματος των θεραπειών για 

τον ΕΟΠΥΥ (Total cost for SFA procedures for EOPYY per 24 months) σε κάθε 

σενάριο, προστίθενται τα συνολικά κόστη για κάθε θεραπεία σε διάστημα 24 μηνών 

(Procedure 24 months  Total Cost by Therapy). 

 

Πηγές Δεδομένων – Συλλογή δεδομένων –Υποθέσεις μοντέλου 

Όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ανάλυσης επιπτώσεων στον 

προϋπολογισμό συλλέχθηκαν με τους εξής τρόπους ανά κατηγορία δεδομένων: 

 Ο αριθμός του πληθυσμού του μείγματος θεραπειών (Total SFA procedures per 

24 months) καθώς και τα ποσοστά χρήσης κάθε θεραπευτικής επιλογής με 

βάση τον πληθυσμό (Percentage usage of each Therapy), εκτιμήθηκαν με βάση 

τις γνώμες ειδικών (expert opinion) ιατρών στην συγκεκριμένη επέμβαση στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία σε όλη την επικράτεια. 

 Τα ποσοστά επανεπέμβασης για δύο έτη κάθε θεραπευτικής επιλογής 

βασίζονται στην τελευταία μελέτη των Katsanos et al. (2016), η οποία 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αποτελεί την μεγαλύτερη εώς και τώρα μελέτη 

όσον αφορά το μέγεθος της βιβλιογραφίας για τα συμβάντα επανεπέμβασης. 

 Η αποζημείωση για κάθε θεραπευτική επιλογή προκύπτει από τον κωδικό 

(Κ14Χ) που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θεραπεία στα Κεντρικά 

Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ). 

 Τα κόστη παρακολούθησης ανά ασθενή για διάστημα δυο ετών (Follow up cost 

for 24 months) καθώς και τα κόστη των εξετάσεων για επανεπέμβαση 

(Reintervention exams cost) προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία μεγάλου 
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κρατικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Β.Ελλάδος, από τους επίσημους 

καταλόγους του ΕΟΦ αλλά και από τις τιμές του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τη 

συμμετοχή του ασφαλισμένου στις εξετάσεις και στα φάρμακα. Για τον 

καθορισμό και την επιλογή των στοιχείων του κόστους που πρέπει να 

συμπεριληφθούν, ζητήθηκε η επιστημονική βοήθεια και συμβουλή ειδικών 

(experts opinion) που ασχολούνται με τις ενδαγγειακές επεμβάσεις για την 

αποκατάσταση στενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία. 

Όσον αφορά τις υποθέσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ανάλυσης είναι οι εξής: 

 Σε κάθε περιστατικό πρώτης επέμβασης είτε επανεπέμβασης χρησιμοποιείται 

ένα μόνο υλικό (PTA, DCB, BMS). 

 Εάν χρειαστεί επανεπέμβαση όταν η πρώτη επέμβαση έγινε με PTA, DCB ή 

BMS, τότε χρησιμοποιείται αποκλειστικά μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο. 

 Όσον αφορά το κόστος εξετάσεων της επανεπέμβασης θεωρήθηκε ως βασική 

εξέταση για όλες τις επανεπεμβάσεις η αξονική τομογραφία (CT Scan). 

 Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην θνησιμότητα μεταξύ των δυο 

θεραπειών που να οφείλεται στην ίδια την επιλογή της θεραπείας, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία αλλά και από τους ειδικούς  

(experts) ιατρούς. 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας 

Επιπλέον, στις αναλύσεις επιπτώσεων στον προϋπολογισμό πρέπει να γίνεται και 

Ανάλυση Ευαισθησίας δύο μορφών. Η πρώτη αφορά μεταβολή στις τιμές των 

υφιστάμενων ή των νέων θεραπειών, και η δεύτερη αφορά την μεταβολή των αρχικών 

υποθέσεων  ώστε να παραχθούν αξιόπιστα εναλλακτικά σενάρια. Στην παρούσα μελέτη 

λοιπόν θα εξεταστούν - όπως ακριβώς έγινε και στην ανάλυση κόστους-

αποτελεσματικότητας - δέκα εναλλακτικά σενάρια ώστε να είναι εφικτό να εκτιμηθεί 

ποιες παράμετροι και με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό 

αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ανάλυσης επιπτώσεων στον προϋπολογισμό για τον 

ΕΟΠΥΥ. 

Ποιό συγκεκριμένα, θα εξεταστούν πόσο ευαίσθητα είναι τα αποτελέσματα της 

μελέτης  όσον αφορά την δεύτερη υπόθεση του δεύτερου σεναρίου (πίνακας 10)  σε 

σύγκριση με το αρχικό σενάριο (πίνακας 10), αν υποθέσουμε τα παρακάτω: 
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Πίνακας 12. Σενάρια Ανάλυσης Ευαισθησίας BIA 

Περιγραφή Σεναρίων Reference 

1. Μικρή αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την ουρία 

στα 1225€ 

KEN (υπόθεση) 

2. Μεσαία αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την ουρία 

στα 1325€ 

KEN (υπόθεση) 

3. Μεγαλύτερη αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο την 

ουρία στα 1425€ 

KEN (υπόθεση) 

4. Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής  του DCB με 

έκδοχο την ουρία στα 1525€ 

KEN (υπόθεση) 

5. Πολύ μεγαλύτερη αύξηση της τιμής  του DCB με έκδοχο 

την ουρία στα 1625€ 

ΚΕΝ (υπόθεση) 

6. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το DCB 

με έκδοχο την ουρία (14,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το PTA 

(58,2%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το BMS 

(22,2%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το DCB 

Other (35,7%) 

Katsanos et al., 2016 

7. Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το DCB 

με έκδοχο την ουρία (9,1%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το PTA 

(28,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το BMS 

(13,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το DCB 

Other (13%) 

Katsanos et al., 2016 

8. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το DCB 

με έκδοχο την ουρία (14,30%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το PTA 

(28,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το BMS 

(13,3%) 

Katsanos et al., 2016 
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Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το DCB 

Other (13%) 

Katsanos et al., 2016 

9. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το DCB 

με έκδοχο την ουρία (14,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το PTA 

(28,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μικρότερου ποσοστού TLR για το BMS 

(13,3%) 

Katsanos et al., 2016 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου ποσοστού TLR για το DCB 

Other (35,7%) 

Katsanos et al., 2016 

10. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά BMS και ταυτόχρονα, 

Υπόθεση 

γίνεται μια πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής  του DCB με 

έκδοχο την ουρία στα 1625€ 

ΚΕΝ (Υπόθεση) 

 

 

Τέλος, ως επίλογο της συγκεκριμένης οικονομικής αξιολόγησης, θα υπολογιστεί 

και ένας επιπλέον δευτερεύον δείκτης αποτελεσματικότητας για τις τρείς θεραπευτικές 

επιλογές (DCB Inpact, DCB Other, BMS), ο αριθμός των ασθενών που χρειάζεται να 

θεραπευθούν ώστε να αποφευχθεί μια επανεπέμβαση. Οι υπολογισμοί θα στηριχθούν 

στα συμβάντα επανεπέμβασης  της μελέτης των Katsanos et al. (2016), σε διάστημα 24 

μηνών (πίνακας 11). Πιο συγκεκριμένα, για να υπολογιστεί ο αριθμός των ασθενών που 

χρειάζεται να θεραπευθούν ώστε να αποφευχθεί μια επανεπέμβαση, αφαιρούμε από το 

ποσοστό TLR κάθε θεραπευτικής επιλογής το ποσοστό TLR του PTA. Στη συνέχεια, αν 

διαιρέσουμε τη μονάδα με το παραπάνω νούμερο, προκύπτει το NNT to Avoid 1 TLR. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1  Αποτελέσματα Aνάλυσης Κόστους Αποτελεσματικότητας 

(CEA) 

Για τον υπολογισμό του κόστους-αποτελεσματικότητας του μπαλονιού 

επικαλυμμένου με φάρμακο της παρούσας οικονομικής μελέτης, χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας, ο οποίος υπολογίστηκε ως εξής: 
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Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κόστους Αποτελεσματικότητας της νέας 

θεραπείας με μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία σε σύγκριση με 

την εώς τώρα θεραπεία με μπαλόνι αγγειοπλαστικής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 13. Αποτελέσματα βασικού σεναρίου CEA 

 
Συνολικό μέσο 

κόστος/ασθενή 

Αποτελεσματικότητα 

(No-TLR) 
ICER 

PTA 1862,82€ 0,7295  

DCB 

(ουρία) 
1641,19€ 0,9091  

Διαφορά -221,63€ 0,1797 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τον μοντέλο-ανάλυσης απόφασης (Σχήμα 1) 

με το οποίο υπολογίσθηκαν οι πιθανότητες του κόστους και της αποτελεσματικότητας 

των δυο θεραπειών (PTA & DCB με έκδοχο την ουρία), προκύπτει ότι το μπαλόνι 

επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία αποτελεί κυρίαρχη επιλογή σε σχέση 

με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. Αναλυτικότερα: 

 Tο μέσο κόστος/ασθενή για διάστημα 24 μηνών είναι 1862,82€ για το μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής, ενώ για το μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο 

την ουρία 1641,19€. 

 Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αποτελεσμάτων (-221,63€), σημαίνει για 

τον ΕΟΠΥΥ ότι η χρήση του DCB με έκδοχο την ουρία κοστίζει κατά μέσο 

όρο 221,63€/ασθενή λιγότερο από ότι αυτή του PTA. 

 Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (NO TLR) του PTA είναι 0,7295 ενώ του 

DCB με έκδοχο την ουρία 0,9091. Η διαφορά μεταξύ των δυο δεικτών είναι 

0,1797 υπέρ του DCB με έκδοχο την ουρία. 

 Το DCB με έκδοχο την ουρία δηλαδή είναι πιο αποτελεσματικό αλλά και 

λιγότερο δαπανηρό σε σχέση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας, έρχονται να 

επιβεβαιώσουν την υπεροχή του DCB με έκδοχο την ουρία έναντι του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής. Πιο συγκεκριμένα, όπως διακρίνεται και στον πίνακα 14 και για την 
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πρώτη υπόθεση, η αύξηση της τιμής του DCB με έκδοχο την ουρία στα 1225€ δεν 

επηρέασε τον δείκτη επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας διατηρώντας το 

DCB με έκδοχο την ουρία κυρίαρχη επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Πίνακας 14. Αποτελέσματα υποθέσεων της Ανάλυσης Ευαισθησίας CEA 

Περιγραφή Σεναρίων Διαφορά 

κόστους  

€ 

Διαφορά 

αποτελεσματικότητας 

(NO TLR) 

ICER 

1. Μικρή αύξηση της τιμής  του 

DCB με έκδοχο την ουρία στα 

1225€ 

-145,00 0,1797 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

2. Μεσαία αύξηση της τιμής  του 

DCB με έκδοχο την ουρία στα 

1325€ 

-65,96 0,1797 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

3. Μεγάλη αύξηση της τιμής  του 

DCB με έκδοχο την ουρία στα 

1425€ 
11,87 0,1797 

66,06€ 

Οικονομικά 

Αποδοτική 

Επιλογή 

4. Υιοθέτηση του μέσου 

ποσοστού TLR για το DCB με 

έκδοχο την ουρία (11,20%) 

-174,53 0,1375 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

5. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου 

ποσοστού TLR για το DCB με 

έκδοχο την ουρία (14,30%) 

-165,73 0,1343 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

6. Υιοθέτηση του μέσου 

ποσοστού TLR για το PTA 

(38,5%) 

-301,00 0,2440 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

Υιοθέτηση του μέσου ποσοστού 

TLR για το DCB με έκδοχο την 

ουρία (11,20%) 

  

 

7. Υιοθέτηση του μεγαλύτερου 

ποσοστού TLR για το PTA 

(38,5%) 

-519,93 0,4215 
Κυρίαρχη 

Επιλογή 

Υιοθέτηση του μεγαλύτερου    
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ποσοστού TLR για το DCB με 

έκδοχο την ουρία (14,30%) 

8. Μικρή μείωση της τιμής του 

PTA στα 1025€ 
-95,07 0,1797 Κυρίαρχη 

9. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις 

χρησιμοποιείται DCB με έκδοχο 

την ουρία 

-222,93 0,1807 Κυρίαρχη 

10. Σε όλες τις επανεπεμβάσεις 

χρησιμοποιείται DCB με έκδοχο 

την ουρία και αυξάνεται η τιμή 

του DCB με έκδοχο την ουρία 

στα 1425€ 

22,86 0,1807 

126,49€ 

Οικονομικά 

Αποδοτική 

Επιλογή 

 

Παρομοίως, για την δεύτερη υπόθεση, η αύξηση της τιμής του DCB  με έκδοχο 

την ουρία στα 1325€ δεν επηρέασε και πάλι τον δείκτη επιπρόσθετου κόστους-

αποτελεσματικότητας διατηρώντας το DCB με έκδοχο την ουρία κυρίαρχη  επιλογή για 

τον ΕΟΠΥΥ. 

Για την τρίτη υπόθεση, το αποτέλεσμα διαφοροποιείται από τα δυο 

προηγούμενα. Η αύξηση της τιμής του DCB με έκδοχο την ουρία στα 1425€ οδήγησε 

σε αύξηση του κόστους/ασθενή 1943,23€ σε σχέση με το PTA που ήταν 

1955,10€/ασθενή. Η διαφορά αυτή στο κόστος (11,87€) μεταξύ των δυο θεραπειών, 

επηρρέασε τον δείκτη επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας ο οποίος και 

διαμορφώθηκε στα  66,06€ ανά συμβάν επανεπέμβασης που αποφεύγεται (NO TLR). 

Σε αυτή την περίπτωση, το DCB με έκδοχο την ουρία δεν αποτελεί κυρίαρχη επιλογή 

για τον ΕΟΠΥΥ αλλά υπάρχει το ερώτημα εάν είναι οικονομικά αποδοτική ή όχι. 

Αυτό, εξαρτάται από το εάν ο ΕΟΠΥΥ θεωρεί τον συγκεκριμένο δείκτη επιπρόσθετου 

κόστους-αποτελεσματικότητας (66,06€) τιμή αποδεχτή, ώστε να μπορέσουμε να 

χαρακτηρίσουμε το DCB με έκδοχο την ουρία οικονομικά αποδοτική επιλογή. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την διάθεση του ΕΟΠΥΥ να 

αποζημειώσει ή όχι την συγκεκριμένη θεραπεία με το συγκεκριμένο ποσό (Willigness 

to Pay), ώστε να αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης. Η συγκεκριμένη τιμή των 

66,6€ θεωρείται ασήμαντη σαν ποσό και έτσι σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι το επιπλέον κόστος των 66,6€ αποτελεί μια τιμή την οποία αξίζει ο 

ΕΟΠΥΥ να πληρώσει ώστε να αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης. Με πιο απλά 

λόγια,στην τρίτη υπόθεση το DCB με έκδοχο την ουρία μπορεί να θεωρηθεί μια 
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οικονομικά αποδοτική επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ.    

Στην τέταρτη  και την πέμπτη υπόθεση, η χρήση του μέσου  αλλά και του 

μεγαλύτερου ποσοστού TLR της βιβλιογραφίας για το DCB με έκδοχο την ουρία, δεν 

επέφερε αλλαγή στο αποτέλεσμα, διατηρώντας το DCB με έκδοχο την ουρία κυρίαρχη 

επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ. Ομοίως, στην έκτη και έβδομη υπόθεση στην ανάλυση 

ευαισθησίας, όπου συγκρίθηκαν και για τις δύο θεραπείες οι μέσες και οι μεγαλύτερες 

τιμές TLR της βιβλιογραφίας, το DCB με έκδοχο την ουρία  συνέχισε να αποτελεί 

κυρίαρχη επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, διακρίνεται 

φανερά ότι το το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για τον 

ΕΟΠΥΥ οποιαδήποτε μεταβολή και αν επιχειρηθεί στα ποσοστά αποτελεσματικότητας 

της βιβλιογραφίας. 

Στην όγδοη υπόθεση, κατά την οποία μειώθηκε η τιμή του PTA στα 1025€, το 

DCB με έκδοχο την ουρία αποτέλεσε και πάλι κυρίαρχη επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ. 

Στην ένατη υπόθεση, όπου υποθέσαμε ότι όλες οι επανεπεμβάσεις θα 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά με DCB με έκδοχο την ουρία, το αποτέλεσμα για τον 

ΕΟΠΥΥ παρέμεινε αμετάβλητο, διατηρώντας το DCB με έκδοχο την ουρία κυρίαρχη 

επιλογή. 

Τέλος, στην τελευταία υπόθεση της ανάλυσης ευαισθησίας όπου υποθέσαμε 

ταυτόχρονα, αύξηση της τιμής του DCB με έκδοχο την ουρία στα 1425€ και όλες οι 

επανεπεμβάσεις να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με DCB με έκδοχο την ουρία, το 

αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο με αυτό της  τρίτης υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, το DCB 

με έκδοχο την ουρία είχε μεγαλύτερο μέσο κόστος/ασθενή από το PTA κατά 22,86€. Ο 

ICER διαμορφώθηκε στα 126,49€ ανά συμβάν επανεπέμβασης που αποφεύγεται. Όπως 

ακριβώς και στην τρίτη υπόθεση, για να αποφανθούμε εάν το DCB με έκδοχο την 

ουρία αποτελεί οικονομικά αποδοτική επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να 

γνωρίζουμε την διάθεση του ΕΟΠΥΥ να αποζημιώσει την χρήση του DCB με έκδοχο 

την ουρία με το ποσό των 126,49€ ώστε να αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης. 

Και σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το επιπλέον κόστος των 

126,49€ αποτελεί μια τιμή για την οποία αξίζει ο ΕΟΠΥΥ να πληρώσει ώστε να 

αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης. Το DCB με έκδοχο την ουρία θεωρείται και 

σε αυτή την περίπτωση μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ.    

Τα συνολικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάλυση κόστους-

αποτελεσματικότητας για το αρχικό σενάριο αλλά και για τις υποθέσεις της ανάλυσης 

ευαισθησίας παρουσιάζονται διαγραμματικά στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 3. Διάγραμμα κόστους-αποτελεσματικότητας 

 

 

 

 

4.2  Αποτελέσματα Ανάλυσης Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό 

(BIA) 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό 

με βάση το αρχικό σενάριο, τα αποτελέσματα παρουσίαζονται στον πίνακα 15. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Το συνολικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα 24 μηνών του αρχικού 

μείγματος θεραπειών είναι 4.819.632€. 

Στη συνέχεια, αλλάζοντας το ποσοστό χρήσης του DCB με έκδοχο την ουρία από 

5% σε 35%, ενώ παράλληλα μειώνεται το ποσοστό του PTA σε 30%, το συνολικό 

κόστος για τον ΕΟΠΥΥ διαμορφώνεται στα 4.567.059€. Παρατηρείται δηλαδή μια 

μείωση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα 24 μηνών της τάξης των 252.573€, ή 

αλλιώς, μια αύξηση του οφέλους για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το αρχικό σενάριο 

κατά 5,24%.  
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Πίνακας 15.  Αποτελέσματα σεναρίων BIA 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

σήμερα 

(αρχικό σενάριο) 

 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

(2
ο 

Σενάριο 1
η 

υπόθεση) 

 

Διαφορά Ποσοστιαία 

διαφορά 

4.819.632€ 4.576.059€ 

 

252.573€ 

 

 

5,24% 

 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

σήμερα 

(αρχικό σενάριο) 

 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

(2
ο 

Σενάριο 2
η 

υπόθεση) 

 

  

4.819.632€ 4.398.677€ 

 

420.955€ 

 

8,73% 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

σήμερα 

(αρχικό σενάριο) 

 

Συνολικό κόστος 

μείγματος θεραπειών 

(2
ο 

Σενάριο 3
η 

υπόθεση) 

 

  

4.819.632€ 4.350.260€ 

 

469.372€ 

 

 

9,74% 

 

 

 

 

Ομοίως, όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση του δεύτερου σεναρίου, το ποσοστό 

χρήσης του DCB με έκδοχο την ουρία αυξάνεται ακόμη παραπάνω (55%) ενώ 

ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό χρήσης του PTA σε 10%. Σύμφωνα με αυτή τη 

διαφοροποίηση, το συνολικό κόστος σε διάστημα 24 μηνών του νέου μείγματος 

θεραπειών για τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 4.398.677€. 

Διαπιστώνεται δηλαδή μια μείωση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα 24 

μηνών της τάξης των 420.955€ σε σχέση με το αρχικό σενάριο, η αλλιώς, μια αύξηση 
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του οφέλους για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το αρχικό σενάριο κατά 8,73%.  

Το συγκεκριμένο μείγμα θεραπειών σχεδόν διπλασιάζει το όφελος για τον 

ΕΟΠΥΥ αφού μειώνεται αρκετά το κόστος σε σύγκριση με την προηγούμενη υπόθεση 

στην οποία το ποσοστό χρήσης του DCB με έκδοχο την ουρία ήταν 35%. 

Στην τρίτη υπόθεση του δεύτερου σεναρίου, όπου το DCB με έκδοχο την ουρία 

αντικαθιστά το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού χρήσης του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής και μέρος του ποσοστού χρήσης του BMS, τα αποτελέσματα όσον 

αφορά το κόστος για τον ΕΟΠΥΥ είναι ακόμη πιο θετικά. Πιο συγκεκριμένα, στην 

συγκεκριμένη υπόθεση, η μείωση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα δυο ετών 

ανέρχεται στο ποσό των 469.373€. Σε αυτή την υπόθεση, ο ΕΟΠΥΥ έχει όφελος της 

τάξης του 9,74% σε σύγκριση με το αρχικό σενάριο. Αυτό το όφελος που καταγράφεται 

για τον ΕΟΠΥΥ, είναι το μεγαλύτερο από τις τρείς υποθέσεις σε σύγκριση με το αρχικό 

σενάριο. 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι όσο ανεβαίνουν τα ποσοστά χρήσης του DCB με 

έκδοχο την ουρία ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα ποσοστά των υπολοίπων θεραπειών, 

τόσο περισσότερα χρήματα εξοικονομεί ο ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται 

ότι αντικαθιστώντας στις ενδαγγειακές επεμβάσεις το μπαλόνι αγγειοπλαστικής PTA με 

το DCB με έκδοχο την ουρία,  η μείωση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. 

Όσον αφορά την ανάλυση ευαισθησίας τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 16. Αποτελέσματα υποθέσεων της Ανάλυσης Ευαισθησίας BIA 

Σενάρια 

Ανάλυσης 

Ευαισθησίας 

Συνολικό 

κόστος 

σήμερα 

(αρχικό 

σενάριο) 

 

Συνολικό κόστος με 

πλήρη αξιοποίηση 

του DCB  με έκδοχο 

την ουρία έναντι του 

PTA 

(2
ο 

Σενάριο 2
η 

υπόθεση) 

Διαφορά 
Ποσοστιαία 

διαφορά 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 1 
4.950.445€ 4.620.365€ 330.080,00€ 6,67% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 2 
5.081.257€ 4.842.052€ 239.205,00€ 4,71% 

Ανάλυση 5.212.070€ 5.063.740€ 148.330,00€ 2,85% 
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Ευαισθησίας 3 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 4 
5.342.882€ 5.285.427€ 57.455,00€ 1,08% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 5 
5.473.695€ 

 

5.507.115€ 

 

-33.420,00€ -0,61% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 6 
5.233.780€ 4.546.859€ 676.920,00€ 12,93% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 7 
4.502.605€ 4.206.549€ 296.056,00€ 6,58% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 8 
4.510.623€ 4.294.749€ 215.874,00€ 4,79% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 9 
4.615.631€ 4.399.756€ 215.874,00€ 4,68% 

Ανάλυση 

Ευαισθησίας 10 
5.069.632€ 5.273.677€ -204.045,00€ -4,02% 

 

 

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα αποτελέσματα της 

Ανάλυσης Ευαισθησίας του παραπάνω πίνακα είναι τα εξής: 

 

 Στα οχτώ από τα δέκα σενάρια της Ανάλυσης Ευαισθησίας, ο ΕΟΠΥΥ 

έχει όφελος από την αύξηση χρήσης του DCB με έκδοχο την ουρία. 

 Αύξηση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το αρχικό σενάριο  

καταγράφεται μόνο στην περίπτωση της πέμπτης και δέκατης υπόθεσης. 

Στην πέμπτη υπόθεση η αύξηση της τιμής του DCB με έκδοχο την ουρία 

στα 1625€ αυξάνει το συνολικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με 

το αρχικό σενάριο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δέκατη υπόθεση, στην 

οποία η ταυτόχρονη αύξηση της τιμής του DCB με έκδοχο την ουρία στα 

1625€ και η χρήση  σε όλες τις επανεπεμβάσεις αποκλειστικά BMS, 

αυξάνει το συνολικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το αρχικό 

σενάριο.  

 Ο  ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να έχει όφελος με τη χρήση του DCB με έκδοχο την 

ουρία μέχρι και του ποσού αύξησης της τιμής του DCB με έκδοχο την 

ουρία στα 1525€. Αυτό το αποτέλεσμα, οφείλεται κυρίως στην κλινική 
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αποτελεσματικότητα (χαμηλά ποσοστά επανεπεμβάσεων) που 

παρουσιάζει το συγκεκριμένο μπαλόνι έναντι των υπολοίπων 

εναλλακτικών θεραπειών και ειδικότερα έναντι του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής. 

 Το μεγαλύτερο όφελος για τον ΕΟΠΥΥ σε όλα τα πιθανά σενάρια στην 

παρούσα ΒΙΑ παρουσιάζονται στην έκτη υπόθεση στην ανάλυση 

ευαισθησίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

επανεπεμβάσεων για κάθε θεραπευτική επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, η 

μείωση του κόστους για τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το αρχικό σενάριο, 

ανέρχεται στο ποσό των 676.920€ σε διάστημα δύο ετών. Το όφελος για 

τον ΕΟΠΥΥ σε αυτή την περίπτωση είναι της τάξης του 13,12% σε 

σύγκριση με το αρχικό σενάριο. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι πολύ 

σημαντικό διότι καταδεικνύει ότι το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί 

άκρως συμφέρουσα επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ ακόμη και στην περίπτωση 

που ληφθούν υπόψιν τα μεγαλύτερα ποσοστά επανεπεμβάσεων  των 

διεθνών κλινικών μελετών για όλες τις θεραπευτικές επιλογές. 

Σαν επίλογος στην Ανάλυση Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό, υπολογίστηκε 

και ένας επιπλέον δείκτης αποτελεσματικότητας για τις τρείς θεραπευτικές επιλογές 

(DCB με έκδοχο την ουρία, DCB Other, BMS), ο αριθμός των ασθενών που χρειάζεται 

να θεραπευθούν ώστε να αποφευχθεί μια επανεπέμβαση.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως διακρίνεται και στην εικόνα 4, το DCB με έκδοχο την 

ουρία έχει το χαμηλότερο δείκτη 3,66 ενώ το DCB Other 6,02 και το BMS 8,62. 

 

Εικόνα 4. NNT to Avoid 1 TLR in 24 Months ανά Θεραπεία 
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 Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, χρησιμοποιώντας το DCB με έκδοχο την ουρία 

απαιτούνται 3,66 ασθενείς ώστε να αποφευχθεί 1 συμβάν επανεπέμβασης ενώ με το 

DCB Other σχεδόν διπλάσιος αριθμός ασθενών 6,02 ενώ με το PTA 8,62. Όσο πιο 

υψηλό είναι αυτό το νούμερο (NNT to Avoid 1 TLR) τόσο πιο αρνητικό είναι για την 

συγκεκριμένη θεραπεία διότι απαιτούνται περισσότεροι ασθενείς να θεραπευθούν ώστε 

να αποφευχθεί ένα συμβάν επανεπέμβασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Με την παρούσα Διπλωματική εργασία έγινε μια πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα 

να διερευνηθεί εάν το νέο μπαλόνι εμπλουτισμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία 

αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή με καλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και 

μικρότερο κόστος σε σύγκριση με την εώς τώρα gold standard θεραπεία με μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μια ανάλυση των επιπτώσεων στον 

προϋπολογισμό για τον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τις παρακάτω τέσσερις θεραπευτικές 

επιλογές: 

 Μπαλόνι αγγειοπλαστικής  

 Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB με έκδοχο την ουρία) 

 Μεταλλικό αυτοεκπτυσσόμενο στέντ  

 Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB Other) 

Και οι δυο παραπάνω μελέτες στηρίχθηκαν στα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά 

τα κόστη αλλά και τις θεραπευτικές επιλογές των θεράποντων ιατρών, για την θεραπεία 

των επαναστενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης κόστους αποτελεσματικότητας για το 

μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία, αποδείχθηκε ότι αποτελεί 

κυρίαρχη επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ σε διάστημα δυο ετών σε σύγκριση με το μπαλόνι 

αγγειοπλαστικής. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι  το μέσο κόστος/ασθενή για 

διάστημα 24 μηνών είναι 1862,82€ για το μπαλόνι αγγειοπλαστικής, ενώ για το 

μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο με έκδοχο την ουρία 1641,19€. Τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης CEA που πραγματοποιήθηκε για τον ελλαδικό χώρο έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών κόστους-

αποτελεσματικότητας.  Στο τέλος του 2015 στο Λας Βέγκας σε αντίστοιχη μελέτη 

κόστους-αποτελεσματικότητας που πραγματοποιήθηκε από τον τον David Cohen 

αποδείχθηκε ότι το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για το εθνικό 
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σύστημα υγείας της Αμερικής με δείκτη επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας 

(ICER)<50.000$. Επιπλέον, ανάλογο αποτέλεσμα με την παρούσα μελέτη είχε και η 

μελέτη των Orosco et al. (2013), που πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία και αφορούσε 

την εκτίμηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας γενικότερα για τα μπαλόνια 

επικαλυμμένα με φάρμακο. Και σε αυτή την μελέτη, το μπαλόνι επικαλυμμένο με 

φάρμακο είχε καλύτερο δείκτη επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας από το 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής. O δείκτης επιπρόσθετου κόστους-αποτελεσματικότητας  

ήταν 2142$. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας της CEA, το 

DCB με έκδοχο την ουρία αποδείχθηκε κυρίαρχη επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ στα 

περισσότερα σενάρια, ενώ σε δυο από τα σενάρια αποδείχθηκε ότι είναι οικονομικά 

αποδοτική επιλογή για τον ΕΟΠΥΥ. Αυτά τα εύρηματα δίνουν στον ΕΟΠΥΥ μια 

ξεκάθαρη εικόνα ότι το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί μια επιλογή οικονομικά 

συμφέρουσα σε σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής.  

Στην Ανάλυση των Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό ερευνήθηκαν οι τυχόν 

αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον προϋπολογισμό του  Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την υιοθέτηση της θεραπείας  του DCB με έκδοχο την 

ουρία. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια και συνδιασμοί με διαφορετικά ποσοστά για 

κάθε θεραπεία. Κοινό αποτέλεσμα στα περισσότερα σενάρια που εξετάστηκαν, είναι 

ότι το DCB με έκδοχο την ουρία αποτελεί μια συμφέρουσα οικονομικά επιλογή για τον 

ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση με το μπαλόνι αγγειοπλαστικής. Μάλιστα, ακόμη και στο 

σενάριο κατά το οποίο αυξήθηκε η τιμή αποζημείωσης του DCB με έκδοχο την ουρία 

στα ΚΕΝ στα 1525€, ο ΕΟΠΥΥ συνέχιζε να έχει κέρδος από την χρήση του 

συγκεκριμένου μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο έναντι του μπαλονιού 

αγγειοπλαστικής. Αντίθετα, στα δυο σενάρια της αύξησης της τιμής του DCB με 

έκδοχο την ουρία στα 1625€, ο ΕΟΠΥΥ ζημειώνεται έστω και σε μικρό βαθμό σε 

σχέση με το αρχικό σενάριο. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι το μεγαλύτερο όφελος για 

τον ΕΟΠΥΥ, επιτεύχθηκε στην υπόθεση της ανάλυσης ευαισθησίας όπου 

υιοθετήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά επανεπεμβάσεων για κάθε θεραπευτική επιλογή. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης που πραγματοποιήθηκε για τον 

ελλαδικό χώρο έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών 

ΒIA.  Στην μελέτη Ανάλυσης των Επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό των Zeller et al. 

(2016), το DCB με έκδοχο την ουρία είχε το χαμηλότερο συνολικό κόστος για το 

Αμερικάνικο Σύστημα Υγείας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές 

(PTA, BMS, DES, DCB OTHER). Παρομοίως, στην μελέτη των Pietzsch et al. (2015), 
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to DCB με έκδοχο την ουρία αποδείχθηκε ότι αποτελεί την λιγότερη δαπανηρή επιλογή 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές για το γερμανικό σύστημα υγείας, 

με κόστος 3717€. 

Επιπλέον, θετικά ήταν και τα αποτελέσματα για το DCB με έκδοχο την ουρία 

όσον αφορά και τον δευτερεύον δείκτη αποτελεσματικότητας που εξετάστηκε. Πιο 

συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας απέδειξαν ότι το DCB με έκδοχο την ουρία έχει 

τον χαμηλότερο δείκτη ΝΝΤ to Avoid 1 TLR σε σύγκριση με το  BMS και το DCB 

other (3,66 έναντι 8,62 και 6,02). Παρεμφερεί αποτελέσμα παρατηρείται και στην πιο 

πρόσφατη μελέτη των Katsanos et al. (2016), όπου το DCB με έκδοχο την ουρία 

υπερτερεί, έχοντας τον καλύτερο δείκτη ΝΝΤ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

θεραπευτικές επιλογές. 

Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να παραληφθεί να  γίνει αναφορά και για τις 

ενδεχόμενες αδυναμίες της συγκεκριμένης μελέτης. Μια από τις αδυναμίες της μελέτης 

αποτελεί ο χρονικός ορίζοντας των δυο ετών, κι αυτό διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα 

για την άντληση κλινικών δεδομένων από τις υπάρχουσες κλινικές μελέτες της 

βιβλιογραφίας. Οπότε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον στο μέλλον όταν και θα 

ολοκληρωθούν ενδεχομένως κλινικές μελέτες πέραν των δυο ετών, να εξεταστεί και 

πάλι η αποτελεσματικότητα του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο με έκδοχο την 

ουρία σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη έγινε η υπόθεση ότι σε κάθε επέμβαση 

χρησιμοποιείται μόνο μια συσκευή (DCB με έκδοχο την ουρία, PTA, BMS, DCB 

Other) και δεν λήφθηκε υπόψιν η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν πέραν της μιας 

συσκευής ανά περιστατικό. Επιπρόσθετα, κάποια κόστη όπως το κόστος επίσκεψης των 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων μετά την πρώτη επέμβαση για τον 

προκαθορισμένο έλενχο, δεν κατέστη εφικτό να συμπεριληφθούν σε αυτή την μελέτη 

διότι δεν υπήρξε από την πλευρά των νοσοκομείων η δυνατότητα παροχής τέτοιου 

είδους πληροφοριών. Επιπλέον, δεν υπήρχε η δυνατότητα να μετρηθεί η ποιότητα ζωής 

και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει για κάθε εναλλακτική θεραπεία (PTA και DCB με 

έκδοχο την ουρία), διότι δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί η πρόσθετη βελτίωση της 

υγείας. Κι αυτό έγινε, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντληθούν στοιχεία και 

πληροφορίες από ασθενείς ως βάση δεδομένων ώστε να υπολογισθούν με βάση τις 

απαντήσεις  τους τα ποιοτικώς κερδισμένα σταθμισμένα έτη ζωής (QALY). Τέλος, 

όσον αφορά την ανάλυση επιπτώσεων στον προϋπολογισμό, ο συνολικός αριθμός του 

πληθυσμού των επεμβάσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία, υπολογίσθηκε με 

προσέγγιση εμπειρικά. Κι αυτό διότι δεν υπάρχουν εώς αυτή τη στιγμή επίσημα 
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καταγεγραμμένα στοιχεία για τον αριθμό των επεμβάσεων στην επιπολής μηριαία 

αρτηρία πανελλαδικά. 

Εν κατακλείδι, η μελέτη αυτή προσπάθησε να αποτυπώσει με όσον το δυνατόν 

καλύτερο τρόπο τόσο το κόστος αλλά και το όφελος που προκύπτει, από την  χρήση 

του μπαλονιού επικαλυμμένου με φάρμακο με έκδοχο την ουρία για την θεραπεία των 

στενώσεων στην επιπολής μηριαία αρτηρία. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

θα μπορέσουν ίσως να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), έτσι ώστε να μπορέσει να κατανέμει με πιο 

αποτελεσματικό και επωφελές τρόπο για το Σύστημα Υγείας τους περιορισμένους 

πόρους που διαθέτει. Τέτοιου είδους οικονομικές αναλύσεις γίνονται ολοένα και πιο 

απαραίτητες τα τελευταία χρόνια από τους επίσημους φορείς των Εθνικών Συστημάτων 

Υγείας, και ειδικότερα από εκείνους τους φορείς που έχουν επομιστεί την ευθύνη να 

αποφασίζουν (decision makers) ποιές θεραπείες και τεχνολογίες θα αποζημιωθούν και 

μέχρι πιο ποσό, με απώτερο στόχο, τη μείωση των δαπανών, αλλά ταυτόχρονα, την 

παροχή της καλύτερης δυνατής και αποτελεσματικής θεραπείας για τους ασθενείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ακρωνύμια και ανάπτυξή τους 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ABI Ankle-brachial index Σφυροβραχιόνιος αρτηριακός δείκτης 

BIA Budget Impact Analysis 
Ανάλυση Επιπτώσεων στον 

Προϋπολογισμό 

BMS Bare Metal Stent Μεταλλική Ενδοπρόθεση (Στέντ) 

CEA Cost Effectiveness Analysis 
Ανάλυση Κόστους-

Αποτελεσματικότητας 

CLI Critical Limb Ischemia Κρίσιμη Ισχαιμία των Άκρων 

DCB Drug Coated Balloon Μπαλόνι Επικαλυμμένο με Φάρμακο 

DES Drug Eluting Stent Στέντ επικαλυμμένο με φάρμακο 

DRG’S Diagnosis-Related Groups 
ΚΕΝ (Κεντρικά Ενοποιημένα 

Νοσήλεια) 

HTA 
Health Technology 

Assessment 
Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 

IC Intermediate Claudication Διαλείπουσα χωλότητα 

ICER 
Incremental Cost 

Effectiveness Ratio 

Δείκτης Επιπρόσθετου Κόστους-

Αποτελεσματικότητας 

NHS National Health Service (UK) 
Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου 

Βασιλείου 

NICE 
The National Institute for 

Health and Care Excellence 

Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και 

Φροντίδας Αριστείας 

NNT Numbers Needed to Treat 
Αριθμός Ασθενών που Απαιτείται να 

Θεραπευθούν 

PAD Peripheral Artery Disease Περιφερική Αρτηριακή Νόσος 

PTA 
Percutaneous Transluminal 

Angioplasty 
Διαδερμική Διαυλική Αγγειοπλαστική 

SFA Superficial Femory Artery Επιπολής Μηριαία Αρτηρία 

TLR 
Target Lession 

Revasculatiation 

Επαναγγείωση της Βλάβης – Στόχου 

(συμβάντα επανεπέμβασης) 
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Ερωτηματολόγιο 

 
 Αντιμετώπιση των περιστατικών επανεπέμβασης στην επιπολής μηριαία αρτηρία  

 

1. Ποιά θεραπεία είναι η πρώτη σας επιλογή σε περιστατικά επανεπέμβασης στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία (SFA) όταν η  πρώτη (primary) θεραπεία έγινε  με 

μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA); 

2. Μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA) 

3. Μεταλλικό Αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS) 

4. Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB) 

5. Άλλο... 

 

Παρατηρήσεις-πρόσθετες πληροφορίες 1ης ερώτησης εφόσον υπάρχουν 

.................................................................................................................................... 

2. Ποιά θεραπεία είναι η πρώτη σας επιλογή σε περιστατικά επανεπέμβασης στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία (SFA) όταν η  πρώτη (primary) θεραπεία έγινε  με 

μεταλλικό αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS); 

o Μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA) 

o Μεταλλικό Αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS) 

o Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB) 

o Άλλο... 

 

Παρατηρήσεις-πρόσθετες πληροφορίες 2ης ερώτησης εφόσον υπάρχουν 

................................................................................................................................. 

3. Ποιά θεραπεία είναι η πρώτη σας επιλογή  σε περιστατικά επανεπέμβασης στην 

επιπολής μηριαία αρτηρία (SFA) όταν η  πρώτη (primary) θεραπεία έγινε με 

μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB); 

o Μπαλόνι αγγειοπλαστικής (PTA) 

o Μεταλλικό Αυτοεκπτυσσόμενο στέντ (BMS) 

o Μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο (DCB) 

o Άλλο... 

 

Παρατηρήσεις-πρόσθετες πληροφορίες 3ης ερώτησης εφόσον υπάρχουν 

................................................................................................................................. 
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