
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Εξάρχου Α γγελική

Επιβλέπων καθηγητής 
Dr. Βασίλειος Μετράς

ΦΑΡΣΑΛΑ 
Μάιος 2005

ι



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................3

2. ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ..................5
2.1 Περιγραφή εργαλείου.............................................5
2.2 Ταυτότητα εργαλείου.............................................9
2.3 Συγκριτική θεώρηση εργαλείων........................... 12
2.4 Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης..........................16
2.5 Προσβασιμότητα-εγκυρότητα-αξιοπιστία-ευαι-

σθησία 15-D εργαλείου........................................18
2.6 Θεωρία χρησιμότητας...........................................21

3. QALYs................................................................23
3.1 Ορισμός..................................................................23
3.2 Υπολογισμός Qalys................................................24
3.3 Εφαρμογή Qalys.................................................... 26

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ...................................29
4.1 Ορισμός...................................................................29
4.2 Προεξόφληση κόστους-εκβάσεων υγείας............32
4.3 Ποσοστό προεξόφλησης....................................... 35

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ........................................ 40
5.1 Χαρακτηριστικά δείγματος.................................... 40
5.2 Αποτελέσματα έρευνας......................................... 41
5.3 Συμπεράσματα....................................................... 46

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....................................................49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.....................................................53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.....................................................58



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής, όπως άλλωστε και ο 
τίτλος αποτυπώνει, είναι η εκτίμηση της ποιότητας ζωής της 
σχετιζόμενης με την υγεία. Πράγματι τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται 
να περιγράφουμε τις εκροές προϊόντων υγείας με όρους που 
αντανακλούν την επίδρασή τους πάνω στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο ο 
ορισμός της ποιότητας ζωής είναι εξαιρετικά δύσκολος, καθώς αφ' ενός 
ενυπάρχει το στοιχείο της προσωπικής εκτίμησης και αντίληψης 
δηλαδή του τι θεωρεί το κάθε άτομο ως ποιότητα στην ζωή του και ας/ 
ετέρου η υπό εξέταση παράμετρος αποτελεί συνισταμένη αμέτρητων 
συνιστωσών - τόσων, όσες και οι εκφάνσεις του καθημερινού μας βίου 
- οι οποίες είναι αναμενόμενο να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τόσο 
ως προς το είδος τους όσο και ως προς την ποσότητα που η κάθε μία 
συνεισφέρει στον τελικό απολογισμό, αλλά και στην διαφορετική 
ιεράρχησή τους σε μια κλίμακα αξιών.

Από το σύνολο των συνιστωσών που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν την έννοια της ποιότητας θα μας απασχολήσει μόνο ο 
παράγων «Υγεία» και συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο το επίπεδο 
υγείας ενός πληθυσμού επηρεάζει την ποιότητα του βίου του.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως η βελτίωση του 
επιπέδου υγείας ενός ασθενούς με φαρμακευτική αγωγή ή κάποια άλλη 
ιατρική παρέμβαση, συνεπάγεται είτε επιμήκυνση του προσδόκιμου 
επιβίωσης είτε βελτίωση της ποιότητας της ζωής του είτε και τα δύο. Η 
παρούσα εργασία δεν θα υπεισέλθει σε ανάλυση της επίδρασης του 
επιπέδου υγείας πάνω στον παράγοντα «παράταση επιβίωσης» αλλά θα 
εκτιμήσει πιθανές επιπτώσεις του μονομερώς στην ποιότητα ζωής.

Σ' έναν ιδεατό κόσμο, κάθε ιατρική παρέμβαση θα είχε θετικά και 
μόνο αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να 
γνωρίζουμε πως υποχρεούμαστε να κάνουμε ανταλλαγές (trades off). 
Παραδείγματος χάριν, η φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση 
μιας σοβαρής νόσου μπορεί να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η συνολική εκτίμηση για το όφελος των ιατρικών παρεμβάσεων 
ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αλγεβρικό άθροισμα του 
διαφορετικού τρόπου εκτίμησης του όρου εκροές από τους γιατρούς 
και τους ασθενείς. Οι γιατροί εκτιμούν τις εκροές με βάση 
συγκεκριμένες παραμέτρους που προκύπτουν από την εμπειρία και 
λειτουργούν ως δείκτες επιτυχίας ή αποτυχίας. Γι' αυτούς όμως που
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λαμβάνουν κατ' ευθείαν την ιατρική φροντίδα ο όρος εκροές μπορεί να 
σημαίνει τελείως διαφορετικά πράγματα από άτομο σε άτομο. Έτσι η 
εφαρμογή θρομβόλυσης σε εμφραγματία ασθενή μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης του εμφράγματος και άρα την 
παραμονή βιώσιμου μυοκαρδίου, μια σαφώς θετική εξέλιξη για την 
υγεία του ασθενούς. Στην «γλώσσα» όμως του τελευταίου αυτή η 
θετική έκβαση υγείας με βάση τα ιατρικά δεδομένα, δεν 
αποκωδικοποιείται σε όρους αντιληπτικούς. Για τον ίδιο, θετική εκροή 
ίσως θα σήμαινε η έλλειψη πόνου ή η γρήγορη έξοδός του από το 
νοσοκομείο κ.ά.

Αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων - εκροών των ιατρικών παρεμβάσεων αλλά και της 
επίδρασής τους πάνω στην ποιότητα ζωής των ασθενών με 
αντικειμενικά κριτήρια μακριά από υποκειμενικές εκτιμήσεις, ώστε και 
τα ευρήματα να είναι στστιστικά συγκρίσιμα. Πράγματι πολλά τέτοια 
εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία 
έχουν αναπτυχθεί, και πολλά άλλα βρίσκονται υπό ανάπτυξη.
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2. ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η εργασία εκπονήθηκε με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων τα 

οποία δόθηκαν προς συμπλήρωση σε άτομα της επαρχίας Φαρσάλων - 
μιας κατ' εξοχήν αγροτικής περιοχής.

Η μελέτη περιελάμβανε δύο σκέλη:

Στο πρώτο σκέλος της έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η 
σημαντικότητα και βαρύτητα που αποδίδει ο γενικός πληθυσμός σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. Προς τούτο ζητήθηκε από άτομα 
του γενικού πληθυσμού να ταξινομήσουν δεκαπέντε καταστάσεις υγείας 
σε μια κλίμακα αξιών, σε ένα «θερμόμετρο διάθεσης» - με καθαρά 
υποκειμενικά κριτήρια - κατατάσσοντας στην κορυφή της κλίμακας 
εκείνη την κατάσταση υγείας που έκριναν πως είναι η πιο σημαντική γΓ 
αυτούς, βαθμολογώντας την με εκατό, και όλες τις υπόλοιπες κατά 
σειρά μειούμενης βαρύτητας προσδίδοντας την μικρότερη βαθμολογία 
στην πιο «απαξιωμένη» κατάσταση υγείας, έτσι ώστε οι αποστάσεις, τα 
διαστήματα ανάμεσα σε κάθε θέση να αντιστοιχούν στις διάφορες 
προτιμήσεις όπως τις εκλαμβάνει το υποκείμενο. Έτσι οι εκβάσεις που 
είναι σχεδόν εξίσου επιθυμητές έπρεπε να τοποθετηθούν κοντά η μία 
στην άλλη, ενώ οι εκβάσεις με μεγάλες διαφορές όσον αφορά την 
επιθυμητότητα έπρεπε να τοποθετηθούν μακριά η μία από την άλλη. 
Στον ερωτώμενο δόθηκε η οδηγία να εστιάσει την προσοχή του στα 
διαστήματα και στις συγκρίσεις μεταξύ τους και όχι τόσο στις 
βαθμολογίες αυτές καθ' εαυτές.

Η ιδέα ότι το επίπεδο υγείας μπορεί να καταταχθεί με αυτόν τον 
τρόπο έχει τις ρίζες του πολύ βαθιά στην περιβόητη θεωρία του 
Bentham «felicific calculus» και η οποία στηρίζεται στην υπόθεση πως 
οποιαδήποτε επιμέρους ευχαρίστηση ή πόνος έχει καθορισμένη- 
υετοήσιμη αξία και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής με 
κάποια άλλη ευχαρίστηση ή λιγώτερο πόνο ( Bentham, J..1789).

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής στην αυθεντική της μορφή, η 
κατάταξη των δεκαπέντε καταστάσεων υγείας κατά φθίνουσα σειρά 
βαρύτητας πραγματοποιείται για το βέλτιστο επίπεδο της κάθε 
κατάστασης, παραδείγματος χάριν αναφορικά με τη όραση ζητείται η 
αποτίμηση της τέλειας όρασης, όσον αφορά την ακοή ζητείται η
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συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη του παραμικρού προβλήματος ακοής και παρομοίως και για τις 
άλλες ειδικές καταστάσεις υγείας.

Ακολούθως πρέπει οι ερωτώμενοι να βαθμολογήσουν και να 
κατατάξουν τις ίδιες δεκαπέντε καταστάσεις υγείας, όμως αυτήν την 
φορά ως προς το χείριστο επίπεδο αυτών, δηλαδή αναφορικά με την 
όραση και την ακοή το χείριστο επίπεδο αυτών των καταστάσεων είναι 
η τύφλωση και η κώφωση αντίστοιχα.

Οι βαθμοί - αριθμητικές τιμές βαρύτητας μπορούν να πάρουν 
οποιαδήποτε τιμή από το μηδέν (0) έως το εκατό (100) της κλίμακας, 
όμως στην συνέχεια γίνεται η κατάλληλη μετατροπή τους, ώστε οι 
συντελεστές βαρύτητας με την μορφή που χρησιμοποιούμε για τις 
μετρήσεις μας να έχουν άθροισμα την μονάδα.

Με την τακτική αυτή προκύπτει μια ομάδα δεκαπέντε 
συντελεστών βαρύτητας για το βέλτιστο επίπεδο των υπό εξέταση 
καταστάσεων υγείας και άλλη μια ομάδα ισάριθμων συντελεστών για το 
χείριστο επίπεδο των ιδίων καταστάσεων.

Ο υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας για το μεσαίο 
επίπεδο των καταστάσεων γίνεται με εφαρμογή ειδικού μαθηματικού 
τύπου (λεπτομερής αναφορά του τρόπου υπολογισμού θα παρατεθεί σε 
επόμενη ενότητα, όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του πρακτικού 
μέρους της εργασίας).

Στη συγκεκριμένη όμως εργασία από τα ερωτηθέντα άτομα του 
γενικού πληθυσμού ζητήθηκε να συμπληρώσουν μόνο το 
«θερμόμετρο» προτίμησης που αφορούσε το βέλτιστο επίπεδο των 
δεκαπέντε καταστάσεων υγείας για λόγους απλούστευσης της 
διαδικασίας.

Αξίζει να επισημανθεί πως για την εργασία μας δεν έγινε χρήση 
συντελεστών στάθμισης (χρησιμότητας) που προέκυψαν από 
αντίστοιχες μελέτες του εξωτερικού ή ίσως και άλλων γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της χώρας μας, καθώς είναι πασιφανές πως η αποτίμηση 
της υγείας ως συνδυασμού και της παράτασης της επιβίωσης αλλά και 
της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά 
από πληθυσμό σε πληθυσμό ανάλογα με το πνευματικό-βιοτικό- 
κοινωνικό επίπεδο των ατόμων που συγκροτούν το υπό εξέταση 
σύνολο.
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Δύο άλλες εξίσου δημοφιλείς μέθοδοι μέτρησης προτιμήσεων 
εκτός του θερμομέτρου κατάταξης είναι η μέθοδος του χρονικού 
αντίρροπου (time trade off) και η μέθοδος του τυπικού παιγνίου 
(standard gamble). Και στις δύο μεθόδους ο ερωτώμενος καλείται να 
κάνει μια ανταταλλαγή (trade off), δηλαδή να επιλέξει μεταξύ ενός 
επιπέδου υγείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενός επιπέδου 
πλήρους υγείας για μικρότερο όμως χρονικό διάστημα. Έτσι ουσιαστικά 
το άτομο καλείται να αποτιμήσει ένα επίπεδο υγείας, δηλαδή να μας πει 
σε ποιο βαθμό σημαντική είναι κατά την δική του προσωπική αντίληψη 
μια κατάσταση υγείας στην οποία μπορεί να βρεθεί. Έμμεσα βεβαίως 
μας αποκαλύπτει πόσο διατεθειμένος μπορεί να είναι ώστε να θυσιάζει 
κάποια έτη ζωής έναντι αυξημένης ποιότητας και το αντίθετο να 
επιθυμεί επιμήκυνση εις βάρος της ποιότητας. {Μετράς, Ματσαγγάνης, 
Νιάκας (2002)}.

Το θερμόμετρο διάθεσης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση 
της χρησιμότητας που αποδίδει ο κάθε ασθενής σ' ένα επίπεδο υγείας 
εξετάσθηκε για την αξιοπιστία του και την εγκυρότητά του σε σύγκριση 
με τις προϋπάρχουσες μεθόδους αποτίμησης χρησιμότητας όπως το 
τυπικό παίγνιο και την μέθοδο του χρονικού αντίρροπου και βρέθηκε 
πως υπερτερεί έναντι των δύο άλλων. Ο Broome (1993) διατυπώνει 
την άποψη πως το συγκεκριμένο εργαλείο εκτίμησης πλεονεκτεί καθώς 
οι δύο άλλες μέθοδοι :

• Δεν δύνανται να δώσουν μια απόλυτη κλίμακα (cardinal 
scale) για το «καλό».

• Η μέθοδος του τυπικού παιγνίου είναι έγκυρη μόνο αν το 
εξεταζόμενο άτομο είναι ουδέτερο ως προς τον κίνδυνο, 
ενώ η μέθοδος του χρονικού αντίρροπου είναι έγκυρη 
μόνο αν το άτομο δεν υπόκειται σε προεξόφληση.

Ωστόσο το συγκεκριμένο θερμόμετρο διάθεσης, όπως άλλωστε 
και όλες οι κλίμακες κατάταξης υπόκεινται σε μεροληψίες μέτρησης 
{Bleichrogt (1995) και Johannesson (1997)}. Οι πιο σημαντικές 
μεροληψίες είναι η μεροληψία των άκοων rqc κλίυακαε στο πλαίσιο της 
οποίας τα άτομα αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα άκρα της κλίμακας, 
και η μεροληψία της αοαΐωσηο στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα έχουν 
την τάση να τοποθετούν τις εκβάσεις σε αραιά διαστήματα πάνω στην 
κλίμακα.

Το δεύτερο σκέλος της εργασίας περιελάμβανε τη συμπλήρωση 
συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από άτομα στα οποία διαγνώσθηκε 
υπέρταση διαστολική ή μεμονωμένη συστολική ή συνδυασμένη
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υπέρταση και τα οποία είτε βρίσκονταν σε φαρμακευτική αγωγή είτε σε 
συντηρητική αγωγή σε μια προσπάθεια άρσης των επιβαρυντικών 
παραγόντων (υγιεινοδιαιτητική προσέγγιση). Να σημειωθεί πως από το 
σύνολο των υπερτασικών αποκλείσθηκαν όσοι έπασχαν ταυτόχρονα και 
από ανεπάρκεια των στεφανιαίων αγγείων.

Οι ερωτηθέντες ασθενείς εκλήθησαν να προσδιορίσουν το ακριβές 
επίπεδο υγείας τους σημειώνοντας για την κάθε μια από τις 
προαναφερθείσες δεκαπέντε καταστάσεις υγείας ποιο ακριβώς από τα 
πέντε επίπεδα πιθανών απαντήσεων καθεμιάς αντικατοπτρίζει και 
ταιριάζει στην δική του κατάσταση υγείας. Παραδείγματος χάριν, όσον 
αφορά την όραση υπήρξαν πέντε δυνητικές επιλογές διαβαθμιζόμενης 
ικανότητας όρασης, από την τέλεια όραση (επίπεδο 1) μέχρι την πλήρη 
τύφλωση (επίπεδο 5).

Η κάθε απάντηση βαθμολογούνταν, ώστε να προκύψει ένα τελικό 
«σκορ» με το επίπεδο 1 να βαθμολογείται με 1.0 , το επίπεδο 2 με 0.8, 
το επίπεδο 3 με 0.6, το επίπεδο 4 με 0.4 και τέλος το επίπεδο 5 με 0.2.

Τα διαστήματα της κλίμακας είναι ισομήκη, πρόκειται δηλαδή για 
μια κλίμακα διαστημάτων και όχι λόγων. Έτσι μια αύξηση πάνω στην 
κλίμακα από το 0.2 στο 0.4 εκφράζει την ίδια αύξηση, όσον αφορά την 
επιθυμητότητα, με μια αύξηση από το 0.6 στο 0.8.

Για τον τελικό προσδιορισμό του μέτρου, της αριθμητικής τιμής, 
του επιπέδου υγείας κάθε ασθενούς του δείγματος απαιτήθηκε η 
συνδυασμένη χρήση τόσο του συντελεστή βαρύτητας (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) που ο γενικός πληθυσμός της συγκεκριμένης επαρχίας 
απέδωσε σε κάθε μια κατάσταση υγείας, όσο βέβαια και του βαθμού 
(σκορ) που ο υπερτασικός ασθενής συγκέντρωσε στις αντίστοιχες 
καταστάσεις με βάση, όπως προαναφέρθηκε, το δικό του επίπεδο 
υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Έτσι το τελικό αποτέλεσμα - το γινόμενο 
του συντελεστού βαρύτητας και του ατομικού «σκορ» ποιότητας ζωής - 
αντανακλά τη συνολικά σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής του 
κάθε ασθενούς του δείγματος. Εύκολα γίνεται κατανοητό, πως με την 
χρήση συντελεστών βαρύτητας για τις διάφορες καταστάσεις υγείας, 
προσδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο επιθυμητές - πιο 
προτιμητέες καταστάσεις, οι οποίες και θα ευνοηθούν στα πλαίσια 
περαιτέρω ανάλυσης.

Εύκολα γίνεται κατανοητό πως οι δεκαπέντε διαστάσεις του 
χρησιμοποιούμενου εργαλείου, με πέντε επίπεδα δυνητικών 
απαντήσεων σε κάθε μία από αυτές, θεωρητικά δίνουν χιλιάδες 
πιθανούς συνδυασμούς (15!). Η τιμή δε του αποτελέσματος («σκορ»)
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μπορεί να κυμαίνεται από τον αριθμό 1 που αντιπροσωπεύει την 
καλύτερη δυνητικά κατάσταση υγείας (πλήρης υγεία), μέχρι τον αριθμό 
0 που ουσιαστικά ισοδυναμεί με θάνατο. Είναι αλήθεια πως πολλοί 
ερευνητές (Torrance 1984, Patrick 1994) δέχονται πως μπορεί να 
υπάρχουν καταστάσεις χειρότερες από τον θάνατο. Αυτό σημαίνει πως 
ο θάνατος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην βάση της κλίμακας. Για 
συμβατικούς όμως λόγους τοποθετούμε τον θάνατο στο κατώτερο 
σημείο της κατάταξης και είθισται να αποδίδονται αρνητικές 
βαθμολογίες στις καταστάσεις υγείας που αξιολογούνται ως χειρότερες 
από αυτόν.

Πριν γίνει αναφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού της τιμής 
που αντιστοιχεί στον κάθε εξεταζόμενο υπερτασικό και αντικατοπτρίζει 
το επίπεδο υγείας του πρέπει να ειπωθούν λίγα λόγια για τη επιλογή 
του δείγματος. Έγινε προσπάθεια και το δείγμα του γενικού πληθυσμού 
αλλά και το δείγμα των υπερτασικών να έχει κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναγωγής των 
ευρημάτων από την πρώτη ομάδα στην δεύτερη. Συγκεκριμένα τα δύο 
δείγματα αποτελούνταν από άτομα ηλικίας από 30-84 ετών. Έγινε 
προσπάθεια το δείγμα του γενικού πληθυσμού να συνάδει με την 
αντιπροσωπευτικότητα που τα στοιχεία της τελευταίας- πρόσφατης 
απογραφής του 2003 δίνουν για την επαρχία Φαρσάλων (αγροτική 
περιοχή), αναφορικά με τρεις παραμέτρους, ηλικία, φύλο, μορφωτικό 
επίπεδο.

2.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τόσο το ερωτηματολόγιο όσο και οι κλίμακες σταθμισμένης 

βαρύτητας που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν από τον καθηγητή 
Sintonen του τμήματος Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του 
Ελσίνκι. Το δεκαπέντε διαστάσεων (15-D) όργανο μέτρησης της 
ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία, είναι ένα πολυδιάστατο 
σύστημα εκτίμησης, που περικλείει όλες τις φυσικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές συνιστώσες που συνοδεύουν την αρρώστια ή την 
θεραπεία και βρίσκεται σε αρμονία με τον ορισμό της υγείας του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σύμφωνα με τον οποίο υγεία 
είναι η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας 
του ατόμου.
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Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου - εργαλείου ξεκίνησε το 1981 
ως ένα 12-D δηλαδή δώδεκα διαστάσεων σύστημα. Περιελάμβανε 
εννέα διαστάσεις σχετικές με την φυσική λειτουργία του οργανισμού 
και συγκεκριμένα, κίνηση, όραση, ακοή, αναπνοή, διατροφή, ύπνος, 
ούρηση, ομιλία. Επιπλέον δύο διαστάσεις κοινωνικού χαρακτήρα - την 
ικανότητα για εργασία και την κοινωνική συμμετοχή - και τέλος μια 
διάσταση που μετρούσε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή η 
υγεία.

Το 1986 έγινε μια αναθεώρηση αυτού και προέκυψε μια πρώιμη 
μορφή ενός 15-D (δεκαπέντε διαστάσεων) συστήματος με την 
προσθήκη άλλων τριών διαστάσεων (μετά την προτροπή ψυχιάτρων οι 
οποίοι αισθάνθηκαν πως το υπάρχον εργαλείο έδινε μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην φυσική κατάσταση του ατόμου και μικρότερη στην 
νοητική-ψυχική), που ήταν η κατάθλιψη, το άγχος και ο πόνος.

Έξι χρόνια αργότερα (1991) αναπτύχθηκε το ερωτηματολόγιο 
με τη σημερινή- τελική του μορφή (πρόκειται για την μορφή με την 
οποία χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα). Προηγήθηκε έρευνα στον 
φινλανδικό πληθυσμό και συγκεκριμένα ερωτήθηκαν 1815 άτομα 
ηλικίας από 12-92 ετών, πρώτον πώς κατά την γνώμη τους θα 
μπορούσε να μετρηθεί με τον καλύτερο τρόπο η κατάσταση της υγείας 
τους και δεύτερον τους ζητήθηκε να κυκλώσουν στο υπάρχον 
ερωτηματολόγιο ποιες διαστάσεις δεν θεωρούν σημαντικές και άρα 
πρέπει να απορριφθούν και ταυτόχρονα να επισημάνουν εκείνες που 
κατά την άποψή τους είναι σημαντικές, χωρίς όμως να έχουν 
συμπεριληφθεί στην λίστα.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αναπτύχθηκε η 
τελική μορφή του 15-D εργαλείου στην μορφή που χρησιμοποιείται 
σήμερα αφού προηγήθηκαν οι εξής αλλαγές: Η ικανότητα στην εργασία 
και η κοινωνική συμμετοχή θεωρήθηκαν ως στενά σχετιζόμενες και 
συγχωνεύθηκαν σε μία σαν φυσιολογική δραστηριότητα. Παρόμοια 
συγχωνεύθηκαν η κατάθλιψη με το άγχος. Στο τέλος προστέθηκαν δύο 
άλλες διαστάσεις η ζωτικότης και η σεξουαλική δραστηριότητα. 
Επιπλέον τα τέσσερα επίπεδα απαντήσεων έγιναν πέντε σε μια 
προσπάθεια να αυξηθεί η ευαισθησία και να είναι πιο εύκολο για τους 
ερωτώμενους να ταξινομήσουν τους εαυτούς τους σε μεγαλυτέρου 
εύρους κλίμακα.
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Αν δούμε το θέμα ιστορικά θα πρέπει να αναφέρουμε 
προϋπάρχοντα εργαλεία- ερωτηματολόγια εκτίμησης της κατάστασης 
υγείας ενός πληθυσμού και τέτοια είναι:

• EuroQol (EQ-5D) που περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις και 
τρία επίπεδα στην κάθε μία διάσταση.

• Nottingham Health Profile (ΝΗΡ). Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει 36 καταστάσεις υγείας σε έξι διαστάσεις και 
το δεύτερο μέρος εξετάζει οκτώ πεδία τα οποία επηρεάζουν 
την υγεία - εργασιακό περιβάλλον, φροντίδα σπιτιού, 
εργασία, κοινωνική ζωή, οικογενειακή ζωή, σεξουαλική 
ζωή, δραστηριότητες και διακοπές. Πρέπει να σημειωθεί 
πως στην κλίμακα αξιών του εν λόγω εργαλείου η 
καλύτερη κατάσταση υγείας βαθμολογείται με μηδέν (0) 
και η χειρότερη με εκατό (100).

• Δείκτης Rosser. Είναι ένας δείκτης μέτρησης της 
ανικανότητας μέσα από οκτώ κατηγορίες ανικανότητας.

• Short Form 36 (SF 36). Πρόκειται για 36 ερωτήσεις που 
αφορούν οκτώ διαστάσεις.

• Short Form 12 (SF 12). Πρόκειται για μια πιο σύντομη 
εκδοχή του SF 36.

• Sickness Impact. Αρκετά χρονοβόρο αφού περιλαμβάνει 
εκατόν τριάντα έξι ερωτήσεις σε δώδεκα κατηγορίες.

Αναφορικά με τις κλίμακες προτιμήσεων - βαρύτητας θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε την κλίμακα Karnofsky σαν το πρώτο 
ευρέως χρησιμοποιούμενο θερμόμετρο μέτρησης χρησιμότητας 
(προτιμήσεων). Η κλίμακα Karnofsky δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά 
στα μέσα της δεκαετίας του 1940 και βρήκε εφαρμογή αποκλειστικά σε 
ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο του πνεύμονα και θεραπεύονταν με 
«nitrogen mustard» (νιτρική μουστάρδα). Δυστυχώς η συγκεκριμένη 
κλίμακα απηχούσε τις προσωπικές του Karnofsky αντιλήψεις σχετικά με 
το ποιες διαστάσεις περιγράφουν καλύτερα την κατάσταση υγείας των 
συγκεκριμένων ασθενών. Στις μέρες μας θεωρείται απαραίτητη 
προϋπόθεση τα εργαλεία μέτρησης ποιότητας ζωής να μην εκφράζουν 
τις προσωπικές αξίες του γιατρού. Η πρόκληση για όσους αξιολογούν
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ιατρικές παρεμβάσεις είναι να χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης που να 
περιέχουν αξίες - προτιμήσεις που να εκφράζουν την άποψη της 
κοινωνίας εν συνόλω. Όμως αποτελεί πρωτοποριακό γεγονός η 
εφαρμογή μιας τέτοιας κλίμακας για εκείνη την εποχή (Karnofsky 
1948).

2.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Έχει γίνει πολύ συζήτηση σχετικά με το ποιες διαστάσεις πρέπει 

να περικλείονται και άρα να εκτιμώνται όταν χρησιμοποιούνται τέτοια 
εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας ζωής σχετικά με την υγεία. Έτσι 
αναπτύχθηκαν δύο σχολές. Η πρώτη σχολή υποστηρίζει πως οφείλουμε 
να εκτιμούμε κάθε διάσταση χωριστά ώστε να γνωρίζουμε που 
εντοπίζεται το πρόβλημα υγείας (σωματικής, ψυχικής, διανοητικής) 
κάθε ασθενούς και άρα ποια σημεία- θέσεις του συστήματος για την 
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σχετικά με την υγεία θα μεταβληθούν 
σε πιθανές αλλαγές της κατάστασης υγείας του ατόμου με ιατρική 
παρέμβαση. Οι θιασώτες της άλλης σχολής διατείνονται πως πρέπει να 
μας ενδιαφέρει η συνολική εικόνα και το συνολικό (για όλες τις 
διαστάσεις) επίπεδο υγείας σε ένα σύστημα εκτίμησης ποιότητας ζωής 
σχετιζόμενης με την υγεία (Bullinger 1993).

Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε ένα εξειδικευμένο για 
κάθε νόσο εργαλείο εκτίμησης (disease specific) , ενώ στην δεύτερη 
περίπτωση για ένα «γενικό» εργαλείο, δηλαδή για ένα σύστημα που 
αποτυπώνει ένα συνολικό «προφίλ» υγείας και σχετιζόμενης με αυτό 
ποιότητας (generic- non disease specific).

Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων του τομέα των 
Οικονομικών της Υγείας, αφ' ενός για το ποιο εργαλείο μέτρησης είναι 
το καλύτερο και αφ' ετέρου πότε θα χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο 
και πότε ένα ειδικό σύστημα εκτίμησης της ποιότητας ζωής της 
σχετιζόμενης με την υγεία. Είναι λογικό πως αν όλα τα υπάρχοντα 
εργαλεία αξιολόγησης εξάγουν παρόμοια αποτελέσματα, τότε θα 
γεννούν τους ίδιους δείκτες κόστους - χρησιμότητας (στα πλαίσια 
συγκριτικής αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας) για όλες τις ιατρικές
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παρεμβάσεις και για όλους τους ασθενείς. Αυτό φυσικά θα επέτρεπε 
στον ερευνητή να στηρίζεται και να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα και 
μοναδικό εργαλείο, γνωρίζοντας πως και όλα τα άλλα θα παρήγαγαν τα 
ίδια αποτελέσματα. Αντιθέτως αν τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν, η 
επιλογή του εργαλείου θα έχει αντίκτυπο στην τιμή του δείκτη κόστους 
- χρησιμότητας.

Αν και στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλούτος αναφορικά με 
προσπάθειες συγκρίσεως διαφόρων κλινικών μετρήσεων, ελάχιστα 
έχουν γραφεί σχετικά με τις ομοιότητες εργαλείων εκτίμησης ποιότητας 
ζωής παρά το γεγονός πως αποτελεί φανερή ανάγκη. Πράγματι, οι 
μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, επιδεχόμενες 
συνεχείς τροποποιήσεις και διαμορφώσεις απόρροια της αποκτώμενης 
με το πέρασμα των χρόνων εμπειρίας.

Σε μια εργασία των Sintonen, Rissanen και Sogaard (2000), 
έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί η «συμφωνία» δύο διαφορετικών 
εργαλείων μέτρησης ποιότητας και συγκεκριμένα του 15-D και του 
Nottingham Health Profile (ΝΗΡ), δηλαδή ενός εργαλείου στο οποίο το 
αποτέλεσμα εκφέρεται με μία μόνο τελική τιμή (ενιαία για όλες τις 
διαστάσεις) και ενός εργαλείου όπου έχουμε έξι επιμέρους τιμές (όσες 
και οι διαστάσεις), αντίστοιχα. Η έρευνα διεξήχθη στην Φινλανδία από 
τον Απρίλιο του 1991 έως τον Ιούνιο του επομένου έτους, μεταξύ 
ατόμων τα οποία είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και 
γόνατος. Σκοπός της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει αν υπήρχε ή όχι 
σταθερή συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο υπό εξέταση 
εργαλείων, δηλαδή ανεξάρτητη από την εκάστοτε κατάσταση του 
ασθενούς ή το είδος της ιατρικής παρέμβασης.

Οι υποβληθέντες σε αρθροπλαστική ασθενείς συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια ελέγχου ποιότητας ζωής και των δύο εργαλείων, 
προεγχειρητικά, καθώς και έξι, δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες μετά 
την χειρουργική επέμβαση. Σε πρώτη φάση έγινε τροποποίηση των 
τιμών του ΝΗΡ εργαλείου με μια τεχνική παλινδρόμησης (regression 
analysis) ώστε να προκύπτει ένα τελικό «σκορ» και έτσι τα 
αποτελέσματα των δύο εργαλείων να είναι συγκρίσιμα. Εν συνεχεία 
υπολογίσθηκαν οι μεταβολές των προεγχειρητικών τιμών σε σχέση με 
τις τρεις μετεγχειρητικές και για το δύο εργαλεία.

Οι μετρήσεις των δύο εργαλείων συγκρίθηκαν και βρέθηκε πως τα 
εργαλεία συμφωνούσαν στο 83% των περιπτώσεων. Μάλιστα όσο πιο 
μεγάλη η διαφορά (κλινικά) μεταξύ των μετρήσεων, τόσο πιο πολύ
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σχετίζονταν μεταξύ τους. Έτσι όταν η διαφορά ήταν 0.03 μόνο το 
43% των περιπτώσεων έδιναν παρόμοια αποτελέσματα. Βέβαια όσο 
μεγαλύτερο το εύρος της διαφοροποίησης και άρα η «συμφωνία» των 
εργαλείων, τόσο μικρότερη κλινική βελτίωση παρουσίασαν οι ασθενείς 
μετά την εγχείρηση με βάση της τιμές που αποτυπώνουν ποιότητα 
ζωής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μετρήσεις των 
εργαλείων διαφέρουν μεταξύ τους για τις διάφορες ομάδες ασθενών, 
όταν παραδείγματος χάριν υπεισέρχονται ποικίλες δημογραφικές 
συνιστώσες. Αυτό σημαίνει συμπερασματικά πως τέτοιοι παράγοντες θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη όταν θέλουμε να συγκρίνουμε ποιότητα 
ζωής σε διαφορετικές ομάδες ασθενών, καθώς τα αποτελέσματα που 
εξάγονται από διαφορετικά εργαλεία μπορεί να μοιάζουν κάπως, αλλά 
δεν είναι ταυτόσημα.

Μια άλλη προσπάθεια σύγκρισης δύο τέτοιων εργαλείων (γενικού- 
ειδικού) έγινε στην Φινλανδία στα πλαίσια έρευνας η οποία διεξήχθη 
από τον Σεπτέμβριο του 1991 έως και τον Φεβρουάριο του 1993 από 
τους Kauppinen, Sintonen και Tukiainen (1998) και κατά την οποία 
παρακολουθήθηκαν (το αναφερθέν χρονικό διάστημα) 162 ασθματικοί 
ασθενείς. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, 
την ομάδα εφαρμογής του προγράμματος, οι ογδόντα ασθενείς που 
ανήκαν σ' αυτήν ακολούθησαν το συγκεκριμένο πλάνο αντιμετώπισης: 
Έλαβαν αρχική φαρμακευτική αγωγή την οποία θα διατηρούσαν για όλο 
το χρονικό διάστημα της έρευνας, ταυτόχρονα όμως βρίσκονταν σε 
εντατική εκπαίδευση σχετική με το πρόβλημα τους και επιτήρηση (ανά 
τρίμηνο). Στην δεύτερη ομάδα, την ομάδα ελέγχου, οι ογδόντα δύο 
ασθματικοί ασθενείς έλαβαν μόνο οδηγίες αρχικά για την φαρμακευτική 
αγωγή, χωρίς να τύχουν άλλης εκπαίδευσης και επιτήρησης μέχρι το 
πέρας της έρευνας. Τα κλινικά αποτελέσματα - κλινικές εκροές 
αξιολογήθηκαν και στις δύο ομάδες ασθματικών ασθενών με δύο 
τρόπους:

1. Με την εφαρμογή του 15-D εργαλείου εκτίμησης της 
ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία ίνενικό- 
oeneric)

2. Με την εφαρμογή ενός ειδικού via την πάθηση εργαλείου, 
το οποίο μετρά τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η
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ποιότητα ζωής σε ασθματικούς ασθενείς (St George's 
Respiratory Questionnaire).

Και τα δύο εργαλεία έδειξαν σημαντική βελτίωση των δεικτών 
τους («σκορ») πριν την αγωγή και μετά από αυτήν. Επιπλέον η 
σύγκριση των δύο εργαλείων μεταξύ τους - γενικού και ειδικού- τόσο 
προ της έναρξης της αγωγής αλλά και στο πέρας αυτής δεν έδειξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ικανότητα να αποτυπώσουν 
με ακρίβεια την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων 
ασθενών.

Το 1999 το ίδρυμα του Φιλανδού Yrjo Jahnsson που ιδρύθηκε το 
1954 για την στήριξη και προώθηση της έρευνας στα Οικονομικά της 
Υγείας, διοργάνωσε το δωδέκατο ιατρικό συμπόσιο με θέμα «εκτίμηση 
της ποιότητας ζωής στις κλινικές μελέτες». Οι εισηγητές - εξήντα έξι 
κορυφαίοι στην κλινική έρευνα - κατέληξαν στα κάτωθι συμπεράσματα:

1. Σε κάθε κλινική μελέτη θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση όχι 
μόνο των κλινικών αποτελεσμάτων - εκροών, αλλά και 
εκτίμηση της ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την 
υγεία.

2. Όταν διεξάγεται μια οικονομική εκτίμηση μιας ιατρικής 
παρέμβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ένα γενικό 
(generic) εργαλείο εκτίμησης, επιπρόσθετα όμως και ένα 
εξειδικευμένο για την νόσο (disease specific).

3. Προ της διενέργειας οποιοσδήποτε κλινικής μελέτης 
απαιτείται να τίθενται ηθικές δεσμεύσεις (ethical 
committees) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η 
χρήση εργαλείου εκτίμησης ποιότητας ζωής (HRQoL). 
(Yrjo Jahnsson 2001).

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε ένα γενικό εργαλείο παρά το 
γεγονός ότι οι ερωτηθέντες ασθενείς ήταν όλοι υπερτασικοί, 
αντιμετώπιζαν δηλαδή το ίδιο πρόβλημα υγείας, κατά τα πρότυπα του 
καθηγητού Harri Sintonen που πρώτος ανέπτυξε την χρησιμοποιούμενη 
και από εμάς μέθοδο.
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2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ
Το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης ποιότητας ζωής σχετιζόμενης 

με την υγεία έχει μεταφρασθεί σε δεκατέσσερις γλώσσες και έχει 
ευρέως χρησιμοποιηθεί σε αρκετές χώρες, καθώς δύναται να 
αποτυπώσει επιτυχώς την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ενός 
πληθυσμού σε δυτικού τύπου κοινωνίες.

Συγκεκριμένα το 15-D εργαλείο εκτίμησης μπορεί να βρει 
εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εκτίμηση στα πλαίσια ανάλυσης κόστους - χρησιμότητας 
διαφορετικών προγραμμάτων υγείας και τεχνολογιών για 
συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενειών. Έτσι μπορεί να 
αναχθεί σε πολύτιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων που 
αφορούν στην κατανομή πόρων και την χάραξη πολιτικής 
στον χώρο της υγείας.

2. Περιγραφή και ποσοτική μέτρηση της ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία σε μελέτες που αφορούν τον γενικό 
πληθυσμό, καθώς και παρακολούθηση της μεταβολής των 
τιμών αυτής με την πάροδο του χρόνου, κάτι που θα 
φαινόταν αρκετά χρήσιμο για μια πιθανή ανακατανομή των 
πόρων μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.

3. Επισήμανση προβλημάτων υγείας - μέσα από το επίπεδο 
υγείας των ατόμων και εν γένει πληθυσμιακών ομάδων - 
που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

4. Περιγραφή του μίγματος των ασθενών των διαφόρων 
νοσηλευτικών μονάδων, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση 
και η σύγκριση της αποδοτικότητας αυτών.

Καταστάσεις υγείας στις οποίες βρήκε στην πράξη εφαρμογή το 
εν λόγω εργαλείο εκτίμησης, μεταξύ άλλων, είναι: Καρκίνος μαστού, 
κατάθλιψη, οστεοπόρωση, νόσος του Parkinson, αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, χρονιά αποφρακτική πνευμονοπάθεια (βρογχικό άσθμα), 
χρονιά νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, έμφραγμα
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μυοκαρδίου, οσφυαλγία και άλλες, όπως περιγράφεται από τον 
Sintonen (2001).

Σε όλες τις προαναφερθείσες καταστάσεις η διαχρονική εκτίμηση 
της μεταβολής (θετικής - βελτίωση ή αρνητικής - επιδείνωση) της 
ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία των υπό 
παρακολούθηση ασθενών, είτε δηλαδή κατά την διάρκεια 
συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής είτε συνεκτιμώντας την 
προεγχειρητική και την μετεγχειρητική πορεία αυτών, έδωσε 
σημαντικές πληροφορίες που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε ποιοτικά 
την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ιατρικών παρεμβάσεων, 
έχοντας δηλαδή ως μοναδικό κριτήριο την βελτίωση ή όχι της 
ποιότητας ζωής του πάσχοντος πληθυσμού.

To 15-D εργαλείο αποτελεί ένα ευέλικτο όργανο εκτίμησης 
ποιότητας ζωής, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα « προφίλ» 
δεκαπέντε διαστάσεων υγείας, αλλά και ως όργανο μέτρησης με ένα 
τελικό και ενιαίο - για όλες τις διαστάσεις - σκορ (single index score), 
ανάλογα με την περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται. Αυτό στην πράξη 
καταδεικνύεται σε μία εργασία που πραγματοποιήθηκε σε χειρουργικό 
κέντρο της Φινλανδίας από τον Δεκέμβριο του 1998 μέχρι τον Μάιο του 
1999 (Rasanen et al, 2001) κατά την οποία ζητήθηκε από 
χειρουργημένους ασθενείς να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του 
15-D εργαλείου προεγχειρητικά, δύο μήνες μετά το χειρουργείο και 
δώδεκα μήνες μετά.

Η μελέτη έδειξε σημαντική βελτίωση του υπολογιζόμενου δείκτη 
ποιότητας ζωής δώδεκα μήνες μετά το χειρουργείο σε σχέση με τον 
αντίστοιχο προεγχειρητικά δείκτη για όλους τους τύπους χειρουργικών 
επεμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τελική τιμή του 15-D 
εργαλείου για τους υποβληθέντες σε χολοκυστεκτομή ασθενείς, από 
0.89 προεγχειρητικά ανήλθε σε 0.91 μετά παρέλευση δωδεκαμήνου, 
μια δηλαδή στατιστικά σημαντική διαφορά (ρ=0.047). Επειδή όμως 
κάποιες διαστάσεις ( δυσφορία, απώλεια ζωτικότητας) παρουσίασαν 
επιδείνωση δύο μήνες μετά το χειρουργείο, ενώ αποκαταστάθηκαν στο 
δωδεκάμηνο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως ειδικά για 
την εκτίμηση της ποιότητας ζωής δύο μήνες μετά από επέμβαση στο 
ναστοεντεοικό σύστπυα. η χρήση του 15- D ως εργαλείου με μία τελική 
τιμή (single index score) δεν είναι επαρκής, αλλά απαιτείται και 
ξέχωρη ανάλυση της μεταβολής των τιμών των επιμέρους 
διαστάσεων (profile type measure) κατά την άυεση μετεγχειρητική 
περίοδο. Κάτι ανάλογο δεν κρίθηκε αναγκαίο για την αξιολόγηση της
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μεταβολής της ποιότητας της ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία 
δώδεκα υπνεε μετά από επέμβαση στο γαστρεντερικό.

2.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ TOY 15-D

Π οοσΒασι ιιότητα
Το ερωτηματολόγιο 15D, είναι σύντομο, εύκολα κατανοητό, 

χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Μέσος χρόνος συμπλήρωσης είναι τα δέκα λεπτά της ώρας 
χωρίς να απαιτούνται κλινικές ή εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας. Το 
πόσο εύχρηστο είναι αποδεικνύεται από το υψηλό ποσοστό 
συμπλήρωσης αυτού από τους ερωτώμενους (75-78%), καθώς και από 
το γεγονός πως ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
δεν ξεπερνούσε τα 10-15 λεπτά της ώρας (έρευνα του «Centre for 
Health Program Evaluation» 1995).

Επιπλέον η μορφή του ερωτηματολογίου επιτρέπει στον ερευνητή 
πολύ εύκολη ανάλυση των στοιχείων για εξαγωγή των συμπερασμάτων 
με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΑΕιοπιστΐα
Η αξιοπιστία ενός εργαλείου μέτρησης και γενικώτερα ενός 

ερευνητικού προγράμματος εκτιμάται με την μέθοδο του ελέγχου- 
επανελέγχου (test-retest). Μπορούμε να ισχυριζόμαστε πως οι 
μετρήσεις που πραγματοποιούμε είναι αξιόπιστες και άρα το 
χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέτρησης χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα, χωρίς να υπόκειται σε επιδράσεις από εξωτερικούς 
παράγοντες, όταν τα αποτελέσματα που αποκομίζουμε από δύο 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα έχουν 
υψηλό συντελεστή συσχέτισης.

Η επανάληψη των μετρήσεων του 15-D αλλά και του ΝΗΡ 
(Nottingham Health Profile) σε τακτό χρονικό διάστημα (ενός μήνα) 
έδειξε πολύ μικρό στατιστικό σφάλμα ενδεικτικό υψηλού βαθμού 
αξιοπιστίας της μεθόδου. Συγκεκριμένα η μέθοδος ελέγχου - 
επανελέγχου εφαρμόσθηκε σε 123 χειρουργημένους ασθενείς από
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αορτοστεφανιαία παράκαμψη μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Να 
σημειωθεί πως σε όσους δεν χειρουργήθηκαν επειγόντως αλλά 
παρέμειναν σε λίστα αναμονής δόθηκε θεραπεία συντήρησης, ώστε να 
διατηρηθεί η κατάσταση της υγείας τους σταθερή (Brommels 1990).

Όμως και οι συντελεστές βαρύτητας ελέγχθηκαν για την 
αξιοπιστία και σταθερότητά τους. Και μάλιστα ελέγχθηκαν χωριστά οι 
συντελεστές που βρίσκονται στην «κορυφή» δηλαδή οι συντελεστές 
που βρίσκονταν κοντά στην ανώτερη δυνητικά τιμή και χωριστά οι 
συντελεστές του «πατώματος» μεταξύ δύο δειγμάτων. Υπολογίσθηκαν 
τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων στα δύο 
δείγματα και βρέθηκαν παρόμοια αποτελέσματα. Επιπλέον 
υπολογίσθηκε και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τους 
συντελεστές βαρύτητας κορυφής μεταξύ των δύο σχετιζομένων 
δειγμάτων σε 0.970, και για τους συντελεστές βαρύτητας πατώματος 
σε 0.977 (υψηλή συσχέτιση) σύμφωνα με έρευνα του Centre for Health 
Program Evaluation (1995).

Ενκυοότητα
Η εγκυρότητα αναφέρεται στον βαθμό που ένα εργαλείο μπορεί 

να κάνει ακριβείς μετρήσεις. Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές 
εγκυρότητας είναι η ενκυοότητα περιεχομένου (content validity) και η 
δουική ενκυοότητα (construct validity).

Η εγκυρότητα περιεχομένου αναφέρεται στο πόσο επαρκώς το 
περιεχόμενο ενός εργαλείου μέτρησης αντανακλά τους σκοπούς για 
τους οποίους εφαρμόζεται. Δεν υπάρχουν απόλυτες σταθερές 
(standards) για να εκτιμηθεί η εγκυρότητα περιεχομένου. Στην 
περίπτωση όμως του εργαλείου μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην 
μελέτη, από τη στιγμή που κυρίως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων υγείας, μπορούμε να δεχθούμε πως εξασφαλίζεται η 
συγκεκριμένη εγκυρότητα εφ' όσον ανταποκρίνεται και αποτυπώνει μια 
κοινωνικά επιθυμητή εκροή στον χώρο της υγείας, που δεν είναι άλλη 
από την ολική μεταβολή του επιπέδου υγείας (θετική ή αρνητική). Θα 
πρέπει δηλαδή το εξαγόμενο αποτέλεσμα (σκορ) να συλλαμβάνει 
ιδανικά και ταυτόχρονα και τις δύο παραμέτρους, μήκος ζωής και 
ποιότητα αυτής.
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Αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι αξιολογήσεις 
καταστάσεων υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα 
περιεχομένου υπάρχουν δύο σχολές. Οι θιασώτες της πρώτης 
ισχυρίζονται πως τέτοιου είδους εκτιμήσεις πρέπει να γίνονται όταν η 
διάρκεια της κάθε κατάστασης είναι γνωστή καθώς και η ύπαρξη του 
κινδύνου (risk) να μεταπέσει ένα άτομο από μία κατάσταση υγείας σε 
άλλη, δηλαδή υπό συνθήκες βεβαιότητας (Torrance 1986). Άλλοι 
ερευνητές πιστεύουν πως η αξιολόγηση πρέπει να διενεργείται υπό 
συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας (Loomes και McKenzie 1989, 
Richardson 1994). Ως γνωστόν με τον όρο κίνδυνο αναφερόμαστε στην 
πιθανότητα (διακύβευση) να συμβεί κάποιο μη ευνοϊκό (unfavorable) 
γεγονός, και ουσιαοππκά χρησιμοποιείται για να δείξει την πιθανή 
μεταβλητότητα (variability) των αποτελεσμάτων γύρω από μία 
αναμενόμενη έκβαση.

Στην μελέτη μας οι μετρήσεις γίνονται υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας (ρεαλιστικές καταστάσεις), όπως άλλωστε είναι και η 
καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι ο μέσος όρος των τιμών που 
παίρνουμε με τις μετρήσεις, αντανακλούν κατά μέσο όρο τη στάση του 
πληθυσμού απέναντι στην αβεβαιότητα, που είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της εγκυρότητας περιεχομένου. Αντίθετα σε 
άλλα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούν ως μεθόδους εκτίμησης 
χρησιμότητας την μέθοδο του τυπικού παιγνίου ή του χρονικού 
αντίρροπου ή την κλίμακα του Rosser, η πιθανότητα μελλοντικών 
γεγονότων και η διάρκεια των καταστάσεων υγείας είναι δεδομένη. Η 
ύπαρξη βεβαιότητας στις εκτιμήσεις δεν συνάδει με ρεαλιστικές 
καταστάσεις και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
εγκυρότητας περιεχομένου.

Η δομική εγκυρότητα διακρίνεται στη συγκλίνουσα (convergent 
validity) και στην εγκυρότητα διάκρισης (discriminant validity). Για την 
ανίχνευση της πρώτης συσχετίζονται οι τιμές του 15-D εργαλείου με τις 
τιμές άλλων εργαλείων της ιδίας δομής και θα πρέπει να υπάρχει υψηλό 
ποσοστό συσχέτισης. Για την ύπαρξη της εγκυρότητας διάκρισης οι 
τιμές του δικού μας εργαλείου δεν πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό 
συσχέτισης με τις τιμές ανόμοιων εργαλείων. Ο Sintonen (1995) 
αναφέρει τα συμπεράσματα συγκριτικής μελέτης μεταξύ των διαφόρων 
οργάνων μέτρησης ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία και 
υψηλούς βαθμούς συσχέτισης μεταξύ του 15-D εργαλείου και του 
EuroQol, που συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης συγκλίνουσας εγκυρότητας.
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Ευαισθησία
Αποδείχθηκε πως το εν λόγω εργαλείο έχει σημαντική ικανότητα 

στο να διακρίνει μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων με διαφορετικές 
καταστάσεις υγείας (διακριτική ικανότητα), καθώς και να ανιχνεύει 
μεταβολές του επιπέδου υγείας των ατόμων ή των ομάδων με το 
πέρασμα του χρόνου.

Όσον αφορά ειδικά στην διακριτική ικανότητα του εργαλείου 
αυτού μπορούμε να αναφέρουμε μια εργασία των Υφαντόπουλου και 
Sintonen (2001) με την οποία έγινε σύγκριση της διακριτικής 
ικανότητας του 15-D οργάνου μέτρησης και ενός παλαιοτέρου 
εργαλείου εκτίμησης ποιότητας ζωής του EQ-5D. Η εργασία 
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Φινλανδία (δείγμα 359 ατόμων) 
και στην Ελλάδα (δείγμα 200 ατόμων). Από τη σύγκριση του ποσοστού 
των ερωτηθέντων που βρέθηκαν απόλυτα υγιείς δηλαδή στην οροφή 
(ceiling) αποδείχθηκε πως το EQ-5D όργανο μέτρησης είχε μικρότερη 
διακριτική ικανότητα σε σχέση με το 15-D, αφού στο πρώτο 
παρατηρήθηκε ένας συνωστισμός ατόμων στην οροφή (50.3% 
απολύτως υγιείς) έναντι μόνο 19.7% που παρατηρήθηκε στο δεύτερο, 
όταν η έρευνα έγινε στον Φινλανδικό πληθυσμό. Τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα στον ελληνικό πληθυσμό ήταν 60.5% και 9.5%. Και στις 
δύο μεθόδους δεν βρέθηκαν άτομα στο πάτωμα (floor) δηλαδή 
ισοδύναμη κατάσταση με θάνατο.

2.6 ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Με το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης ποιότητας ζωής που 

χρησιμοποιούμε, καλούμαστε να συνεκτιμήσουμε δεκαπέντε 
διαφορετικές καταστάσεις - ιδιότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
θεωρηθούν έγκυρα τα αποτελέσματα είναι να ισχύει η θεωρία- αρχή της 
χρησιμότητας όπως αυτή αναπτύχθηκε το 1944 από τους von Neumann 
και Morgenstern. Την θεωρία αυτή επεξεργάσθηκαν οι Keeney και 
Raiffa το 1976, ώστε να καλύπτει τις εκφάνσεις πολλών ιδιοτήτων.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεσή τους η ανεξαρτησία 
χρησιμότητας μεταξύ των διαφόρων ιδιοτήτων μπορεί να 
αναπαρασταθεί από μία:
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• Πρώτης τάξης ανεξαρτησία χρησιμότητας, όταν δηλαδή δεν 
υπάρχει αλληλεπίδραση (συνέργια ή ανταγωνισμός) 
ανάμεσα στις προτιμήσεις για το επίπεδο κάθε ιδιότητας σε 
σχέση με τις προτιμήσεις για τα σταθερά επίπεδα των 
άλλων ιδιοτήτων.

• Δεύτερης τάξης ή αμοιβαία ανεξαρτησία χρησιμότητας, 
σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στις προτιμήσεις για κάθε επίπεδο κάποιων 
ιδιοτήτων και στα σταθερά επίπεδα άλλων ιδιοτήτων (ισχύει 
για κάθε υποσύνολο ιδιοτήτων).

• Τρίτης τάξης ή προσθετική ανεξαρτησία χρησιμότητας, 
όπου δεν υπάρχει καμμία αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ιδιοτήτων, δηλαδή η συνολική προτίμηση εξαρτάται μόνο 
από τα επιμέρους επίπεδα κάθε ιδιότητας και όχι από τον 
τρόπο που συνδυάζονται οι διαφορετικές ιδιότητες.
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3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΕΤΗ ΖΩΗΣ (QAL Ys)

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Το δεκαπέντε διαστάσεων (15-D) ερωτηματολόγιο αποδείχθηκε 

πολύτιμο εργαλείο για τον υπολογισμό των QALYs, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια οικονομικής αξιολόγησης προγραμμάτων 
υγείας και καθορισμού των επιλογών των πολιτικών ηγεσιών σχετικά με 
την κατανομή πόρων στον χώρο της υγείας. Πρόκειται για την 
ακροστιχίδα των αγγλικών λέξεων «Quality Adjusted life Years», 
ορολογία που στα ελληνικά εκφέρεται με τον όρο «Ποιοτικά 
Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής».

Αρχικά η σύνθετη συνοπτική μονάδα μέτρησης της έκβασης δεν 
ονομαζόταν ποιοτικώς προσαρμοσμένο έτος ζωής. Η έννοια 
πρωτοπαρουσιάσθηκε το 1970 με την ονομασία «λειτουργικό έτος» 
(function year) (Fanshel και Bush, 1970). Δύο χρόνια αργότερα η ίδια 
ομάδα επεσήμανε πως τα λειτουργικά έτη ζωής ισοδυναμούν με 
«πρόσθετα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη ζωής» (Fanshel και Bush 1972). 
Ο όρος ποιοτικώε προσαρμοσμένα έτη έωήε (QAL Ys) διαδόθηκε από 
τους Weinstein και Stason (1977).

Τα QALYs είναι μονάδα μέτρησης της μεταβολής (βελτίωσης όταν 
υπάρχει) του επιπέδου υγείας ενός ασθενούς και ουσιαστικά προκύπτει 
από τον συνδυασμό δύο παραμέτρων, της επιυήκυνσπε του γοόνου 
επιβίωσης και της βελτίωσης της ποιότηταε fame του, όπως άλλωστε 
και ο πλήρως ανεπτυγμένος όρος δηλώνει. Με άλλα λόγια το QALY είναι 
ένα μέτρο των επιπροσθέτων χρόνων ζωής που κερδίζει με την 
παρέμβαση της ιατρικής ένας ασθενής, όταν αυτά προσαρμόζονται 
στην ποιότητα της ζωής που θα απολαύσει κατά την διάρκεια αυτών 
των χρόνων.

Τα QALYs από φιλοσοφική άποψη είναι σύμμετρα με μια θεώρηση 
της υγείας ως αγαθού όπου η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης ενός 
ατόμου δεν μπορεί παρά να εκτιμάται συναρτήσει της ποιότητας των 
χρόνων που προσφέρονται δηλαδή κερδίζονται με την παρέμβαση της 
Ιατρικής.
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ QAL Ys

Για τον υπολογισμό των Qalys πολλαπλασιάζεται η ποιοτική 
στάθμιση για κάθε κατάσταση υγείας επί τον χρόνο κατά τον οποίο το 
άτομο παραμένει στην κατάσταση αυτή. Από το αλγεβρικό άθροισμα 
όλων των επιμέρους συνιστωσών προκύπτει ο αριθμός των ποιοτικά 
σταθμισμένων ετών ζωής.

Το πλεονέκτημα των Qalys, ως μονάδων μέτρησης εκροών 
υγείας, έγκειται στο ότι μπορούν να συμπεριλάβουν ταυτόχρονα τα 
Οφέλη από την μειωμένη νοσηρότητα (ποιοτικά οφέλη) και τα οφέλη 
από την μειωμένη θνησιμότητα, δηλαδή από την παράταση του χρόνου 
ζωής (ποσοτικά οφέλη) και να τα ενσωματώσουν σε μία ενιαία μονάδα 
μέτρησης.

Μια σχηματική απεικόνιση της χρήσης των Qalys έχουμε στο 
διάγραμμα 1:

Διάρκεια (έτη)

Διάγραμμα 1
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Δίχως την παρέμβαση υγείας η σχετική με την υγεία ποιότητα 
ζωής ενός ατόμου θα επιδεινωνόταν με την πάροδο του χρόνου 
σύμφωνα με την κάτω καμπύλη και το άτομο θα πέθαινε την χρονική 
στιγμή «Θάνατος 1». Με την ιατρική παρέμβαση, το άτομο θα 
επιδεινωνόταν με βραδύτερο ρυθμό (καμπύλη λιγώτερο οξεία και σε 
υψηλότερο επίπεδο), θα ζούσε περισσότερο και θα πέθαινε την 
χρονική στιγμή «Θάνατος 2», όπως μπορούμε να διακρίνουμε 
μελετώντας την επάνω καμπύλη.

Η επιφάνεια που αφορίζεται από τις δύο καμπύλες είναι τα Qalys 
δηλαδή τα ποιοτικά έτη ζωής που κερδίζονται χάριν της ιατρικής 
παρέμβασης. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε δύο επιμέρους 
τμήματα το Α και το Β. Το τμήμα Α αντιστοιχεί στα Qalys που 
κερδίζονται από τις ποιοτικές βελτιώσεις, πρόκειται δηλαδή για ποιοτικά 
οφέλη (βελτίωση της ποιότητας ζωής) κατά την χρονική περίοδο κατά 
την οποία έτσι κι αλλιώς το άτομο θα ζούσε. Το τμήμα Β αντιστοιχεί 
στα Qalys που κερδίζονται ως αποτέλεσμα των ποσοτικών βελτιώσεων 
και δεν είναι ουσιαστικά τίποτε άλλο παρά τα έτη κατά τα οποία 
παρατάθηκε η ζωή, σταθμισμένα όμως με βάση την ποιότητα της 
παράτασης αυτής.

Η σχηματική απεικόνιση των κερδισμένων Qalys δεν είναι πάντα 
αυτής της μορφής. Έτσι:

• Πολλές θεραπείες για τον καρκίνο προκαλούν
βραχυπρόθεσμα απώλεια Qalys, λόγω της χειροτέρευσης 
της ποιότητας ζωής εξαιτίας των ανεπιθυμήτων ενεργειών 
των χορηγούμενων χημειοθεραπευτικών, ενώ το κέρδος 
(ραίνεται μόνο μακροπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή οι 
καμπύλες προ και μετά την ιατρική παρέμβαση είναι φυσικό 
να διασταυρώνονται.

• Άλλοτε πάλι οι πορείες των δύο καμπύλών ταυτίζονται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και αποκλίνουν μόνο στο 
απώτερο μέλλον. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 
σε μία φαρμακευτική θεραπεία υπέρτασης, όταν δεν έχουμε 
βραχυπρόθεσμα αξιόλογη μεταβολή της ποιότητας ζωής του 
υπερτασικού (βελτίωση λόγω της αντιμετώπισης της 
υπέρτασης ή επιδείνωση λόγω ανεπιθυμήτων ενεργειών της 
αντιυπερτασικής αγωγής). Όμως τα κερδισμένα Qalys 
εμφανίζονται πολλά χρόνια μετά με την μορφή σημαντικής 
μείωσης πιθανότητας εμφάνισης (επίπτωσης) στεφανιαίας
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νόσου ή άλλων καρδαγγειακών συμβαμάτων. Εύκολα 
γίνεται αντιληπτό πως η καμπύλη που αντιστοιχεί στην 
πορεία υγείας (προφίλ υγείας) μετά την ιατρική παρέμβαση 
αποκλίνει πολλά χρόνια μετά την έναρξη της φαρμακευτικής 
αγωγής.

• Είναι δυνατόν οι πορείες να μην είναι απόλυτα γνωστές, 
αλλά να πιθανολογείται η μορφή τους. Στην περίπτωση 
αυτή μπορούν να υπολογιστούν τα κερδισμένα Qalys 
χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες (προσδιορισμός του 
μέσου, της διακύμανσης και της κατανομής των 
πιθανοτήτων για τα κερδισμένα Qalys).

3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ QAL YS
To Qaly ως μονάδα μέτρησης εκβάσεων υγείας με την οποία, 

όπως προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται να συνυπολογίζονται ταυτόχρονα 
τα οφέλη από την μειωμένη νοσηρότητα (ποιοτικά) και τα οφέλη από 
την μειωμένη θνησιμότητα (ποσοτικά), χρησιμοποιείται ευρέως σε 
οικονομικές αναλύσεις κόστους - χρησιμότητας στα πλαίσια 
οικονομικής αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας.

Έτσι όταν απαιτείται να συγκριθούν διαφορετικά προγράμματα 
υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να προβεί σε ορθολογική 
κατανομή των διαθεσίμων πόρων, υπολογίζεται το κόστος εφαρμογής 
του κάθε προγράμματος χωριστά και ο αριθμός των κερδισμένων 
Qalys από κάθε υπό εξέταση ιατρική παρέμβαση, ώστε να μπορεί να 
προσδιορισθεί με απλή διαίρεση των δύο παραμέτρων το κόστος ανά 
κερδισμένο Qaly. Είναι προφανές πως το πρόγραμμα εκείνο που θα 
εμφανίσει το μικρότερο ανά Qaly κόστος θα είναι πρώτο στην επιλογή, 
με τα υπόλοιπα προγράμματα υγείας να κατατάσσονται κατά σειρά 
μειουμένου κόστους ανά Qaly και άρα κατά σειρά μειουμένης 
πιθανότητας εφαρμογής των.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των οικονομικών αναλύσεων που 
χρησιμοποιούν Qalys ως μονάδα μέτρησης έκβασης υγείας (εκροές 
προϊόντων υγείας) είναι ότι δίνουν την δυνατότητα σύγκρισης 
προγραμμάτων υγείας μη ομοειδών, προγραμμάτων δηλαδή που δεν 
αφορούν ίδια νοσήματα και συνεπώς οι δείκτες εκτίμησης της κλινικής 
αποτελεσματικότητας τους δεν θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμοι. 
Έτσι ενώ μία μέθοδος οικονομικής ανάλυσης του τύπου κόστους-
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κλινικής αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να βρει κάλλιστα 
εφαρμογή για τη σύγκριση δύο εναλλακτικών θεραπειών του βρογχικού 
άσθματος, θα ήταν άνευ αξίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο σύγκρισης ενός προγράμματος που θα προέβλεπε τη 
λειτουργία μιας νέας νεογνολογικής μονάδας και ενός προγράμματος 
που θα αφορούσε στην λειτουργία μιας νέας μονάδας τεχνητού 
νεφρού. Ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίζονταν, όταν ως μέθοδο 
οικονομικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνταν αναλύσεις του τύπου 
κόστους - οφέλους.

Ειδικά οι μελέτες κόστους - χρησιμότητας που χρησιμοποιούν τα 
Qalys έχουν απόλυτη ένδειξη σε καταστάσεις όπου το θετικό 
αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης ιατρικής παρέμβασης έχει και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και συνεπώς μη μετρήσιμα με κλασσικές μεθόδους 
αποτίμησης, όπως στην περίπτωση της συστηματικής θεραπείας 
χρονιάς αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, όπου η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής λόγω της μείωσης των εισαγωγών στο νοσοκομείο και 
της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να ανταποκρίνεται στις 
καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με τη 
παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Ένα άλλο παράδειγμα, όπου καταδεικνύεται η υπεροχή των 
μεθόδων αξιολόγησης του τύπου κόστους - χρησιμότητας έναντι 
μεθόδων κόστους - αποτελεσματικότητας, είναι οι περιπτώσεις 
ιατρικών παρεμβάσεων όπου η παράταση της επιβίωσης δυστυχώς 
συνοδεύεται από επιδείνωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, όπως 
συμβαίνει σε νεφροπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε πολύ συχνή 
αιμοκάθαρση. Και σ' αυτή την περίπτωση τον αντίκτυπο στην ποιότητα 
ζωής του ασθενούς θα πρέπει να τον λάβουμε υπ' όψη αν είναι 
επιθυμητό να αξιολογείται η υγεία ως συνισταμένη όχι μόνο σωματικών 
αλλά και πνευματικών και ψυχικών παραμέτρων.

Είναι όμως απαραίτητο να επισημανθεί πως οι διάφορες μορφές 
οικονομικής ανάλυσης ενσωματώνουν διαφορετικά κριτήρια κοινωνικής 
δικαιοσύνπο Έτσι η αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων υγείας 
απαιτείται να πραγματοποιείται όχι μόνο με τα αντικειμενικά δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό αυτόν (στοιχεία κόστους, 
οφελών, κλινικών αποτελεσμάτων), αλλά και με βάση την ταυτότητα 
της πληθυσμιακής ομάδας που θα είναι ο δέκτης του προγράμματος. 
Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της ομάδας-δέκτη (ηλικιωμένοι, 
φτωχοί, εργαζόμενες μητέρες κάτοικοι παραμεθορίων περιοχών) είναι 
δυνατόν να καθορίζουν και τον διαφορετικό βαθμό αποδοχής και 
επιθυμητότητας ενός προγράμματος υγείας.
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Ερωτήματα που ανακύπτουν κατά την εκτίμηση προγραμμάτων 
και έχοντας υπ' όψη την αναφερθείσα επισήμανση περί κριτηρίων 
κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι:

• Σε προγράμματα, όπου τα αποτελέσματα αποτιμούνται με 
βάση την προθυμία του ατόμου να πληρώσει, μήπως η 
εισοδηματική κατάσταση του ατόμου επηρεάζει τελικά την 
προθυμία και άρα η εκτίμηση μας μπορεί να είναι 
εσφαλμένη;

• Σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται τα Qalys, είναι 
δόκιμο να γίνεται παραδεκτό, πως ένα κερδισμένο Qaly έχει 
την ίδια χρησιμότητα για όλα τα άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας, ώστε να δικαιούται κάποιος να ομιλεί περί 
κοινωνικής δικαιοσύνης;
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4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Είναι γνωστή η άποψη του φιλοσόφου John Lock, που 

διατυπώθηκε τον δέκατο έβδομο αιώνα, ότι τα άτομα έχουν μια 
ενδογενή προτίμηση για απόλαυση ευχαρίστησης σήμερα παρά στο 
μέλλον. Ακόμη και σε ένα κόσμο με μηδενικό πληθωρισμό ο καθένας 
επιθυμεί να αποκομίζει ένα όφελος νωρίτερα ή να βαρύνεται με ένα 
κόστος αργότερα.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάθε άτομο 
χαρακτηρίζεται από θετικό βαθμό χρονικής προτίμησης. Πρώτον γιατί 
μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμη θεώρηση για την ζωή, να ζει δηλαδή το 
σήμερα χωρίς να σκέφτεται το αύριο. Δεύτερον γιατί το αύριο είναι 
αβέβαιο.

Αν θελήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα θεωρητικά, τότε με 
βάση την πιθανή συμπεριφορά του ατόμου έναντι της αβεβαιότητας και 
του κινδύνου, τα άτομα διακρίνονται σε αυτούς που:

• Επιζητούν τον κίνδυνο (risk lovers)

• Αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk averters)
• Είναι αδιάφοροι ως προς τον κίνδυνο (indifferent to risk)

Γνωρίζοντας τις τρεις συμπεριφορές έναντι του κινδύνου και 
λαμβάνοντας υπ' όψη την θεωρία της χρησιμότητας (utility theory), 
είναι δυνατή η διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ χρήματος 
και χρησιμότητάς του (διαγράμματα 2 και 3).
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0.0 Αξία ι.ο

Διάγραμμα 2

Συνολική
Χρησιμότητα

(utils)

(Ό
Αυξητική Οριακή Χρησιμότητα 

του Χρήματος: Επιζητών 
τον Κίνδυνο

2.500

(Β)
Σταθερή Οριακή Χρησιμότητα 

του Χρήματος: Αδιάφορος έναντι 
του Κινδύνου

(Α)
ΦΟίνουσα Οριακή 

Χρησιμότητα του Χρήματος: 
Αποφεύγων τον Κίνδυνο

5.000 7.500 10.000
Εισόδημα ή Πλούτος (σε Ευρώ)

Διάγραμμα 3

Η πλειοψηφία των ατόμων έχουν καμπύλη χρησιμότητας 
αντίστοιχη της Α, η οποία χαρακτηρίζεται ως καμπύλη φθίνουσας
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οριακής χρησιμότητας του χρήματος. Επειδή, παρακολουθώντας την 
μορφή της καμπύλης Α, τα άτομα αυτά αισθάνονται τις συνέπειες της 
απώλειας του χρήματος περισσότερο από την ευχαρίστηση που 
αποκομίζουν από το κέρδος επιπλέον χρήματος, συνειδητοποιείται γιατί 
τα άτομα αυτά επιθυμούν να καρπούνται τα οφέλη σήμερα παρά στο 
μέλλον.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έννοια της προτίμησης 
για τα σημερινά οφέλη ή της επιθυμίας να μετατεθούν τα κόστη στο 
μέλλον, εκτείνεται πέρα από τις χρηματικές συναλλαγές και σε αγαθά 
και υπηρεσίες που δεν αποτελούν εύκολα αντικείμενο συναλλαγής. 
Πράγματι τα άτομα αλλά και η κοινωνία ως σύνολο προτιμούν τα κάθε 
είδους οφέλη όπως και τα οφέλη για την υγεία να προκύπτουν 
νωρίτερα.

Οι Weinstein και Stason (1977) τοποθετούν το θέμα ως εξής: 
Έχουμε δύο προγράμματα με ταυτόσημα κόστη, όμως το πρόγραμμα A 
μας προσφέρει επιπλέον ένα χρόνο ζωής τώρα, ενώ το πρόγραμμα Β 
ένα χρόνο ζωής μετά από 40 χρόνια. Δεν γεννάται αμφιβολία για το 
ποιο από τα δύο προγράμματα θα επιλέξουν αυτοί που παίρνουν τις 
πολιτικές αποφάσεις στον χώρο της υγείας.

Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή, αν έπρεπε το άτομο που έχει 
την ευθύνη λήψης αποφάσεων (decision maker) να επιλέξει ανάμεσα σε 
δύο προγράμματα από τα οποία το πρώτο θα προέβλεπε την 
χρηματοδότηση προγράμματος αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και το 
δεύτερο πρόγραμμα εκστρατείας κατά του καπνίσματος (προληπτική 
ιατρική), ώστε να μειωθεί στο μέλλον η εμφάνιση θανατηφόρων 
συμβαμάτων από το καρδαγγειακό, είναι λογικοφανές πως θα 
επιλεγόταν το πρώτο, καθώς τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος θα εμφανίζονταν πολύ 
νωρίτερα, ενώ τα οφέλη του δευτέρου είναι δυνατόν να γίνουν ορατά 
ίσως και μετά από μία έως και τρεις δεκαετίες.

Ανάλογη προτίμηση θα παρουσιαζόταν μεταξύ ενός 
προγράμματος που θα προέβλεπε την λειτουργία μονάδας 
εμφραγμάτων και ενός προγράμματος ενημέρωσης κατά της 
παχυσαρκίας, αφού η θετική επίπτωση στην επιβίωση του πάσχοντος 
ατόμου από την εφαρμογή του πρώτου καθίσταται άμεσα και 
βραχυπρόθεσμα ορατή, ενώ η μείωση της νοσηρότητας από την 
διατήρηση ιδανικού βάρους σώματος του πληθυσμού, που άτυχε της 
κατάλληλης ενημέρωσης ή και υγιεινοδιαιτικής αγωγής, θα φανεί μόνο 
μακροπρόθεσμα.
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4.2 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κατά την οικονομική αξιολόγηση ιατρικών παρεμβάσεων αυτή η 

χρονική προτίμηση αντανακλάται στον όρο «ποσοστό προεξόφλησης», 
γνωστό στην αγγλική ορολογία ως «discount rate».

Όταν γίνεται αναφορά στον όρο προεξόφληση ουσιαστικά 
εννοείται η αναγωγή της αξίας των διαφόρων πραγμάτων στην τωρινή 
τους αξία, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα, στοιχεία (κόστη, οφέλη 
χρηματικά ή μη) τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά χρονικά 
σημεία. Το πραγματικό ποσοστό προεξόφλησης επηρεάζεται από 
πολλές συνιστώσες, όπως την αβεβαιότητα, τον πληθωρισμό, τις 
μεταβολές των δεδομένων (standards) της ζωής ή των προσδοκιών 
των ατόμων, των τελευταίων, πιθανόν, οφειλομένων στην οικονομική 
ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό δεν σημαίνει πως, για 
την περίπτωση της υγείας, η μελλοντική υγεία έχει μικρότερη αξία 
συγκρινόμενη με την τωρινή, αλλά πως η μελλοντική υγεία έχει 
μικρότερη αξία αν την δούμε από ένα δεδομένο σημείο αναφοράς (το 
παρόν), λόγω της απόστασης των δύο υπό εξέταση χρονικών σημείων. 
Για τον λόγο άλλωστε αυτό στις οικονομικές αναλύσεις και αφού 
πρακτικά δεν μπορεί να υπάρξει διάσταση αγνοώντας την έννοια του 
χρόνου (atemporal), οι μελλοντικές αξίες υποτιυούνται (devalued) κατά 
ένα σταθερό ετήσιο ποσοστό (Aki Tsuchiya, 1999).

Για τους παραπάνω λόγους συνηθίζεται να προεξοφλούνται και 
τα αποτελέσματα υγείας, όπως προεξοφλούνται τα κόστη με 
συγκεκριμένο και συχνά ίδιο ποσοστό προεξόφλησης (discount rate). 
Θα επιχειρηθεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής 
ποσοστού προεξόφλησης στην αξιολόγηση των εκβάσεων υγείας:

Με ποσοστό προεξόφλησης 5%, τα αποτελέσματα υγείας 
υποτιμώνται σε ένα χρόνο κατά 5%, σε 10 χρόνια κατά 40%, σε 20 
χρόνια κατά 65% και σε 30 χρόνια κατά 80%. Από τα παραπάνω 
αριθμητικά δεδομένα καθίσταται εύκολα αντιληπτό, πως όσο πιο αργά 
στο μέλλον εμφανίζονται τα κόστη και τα οφέλη, τόσο περισσότερο θα 
προεξοφλούνται και άρα όλο και λιγώτερο θα εκτιμούνται σήμερα 
(Bonneux και Birnie, 2001).

Ωστόσο υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ερευνητών σχετικά με το 
αν πρέπει ή όχι να προεξοφλούνται και τα αποτελέσματα υγείας όπως 
συνηθίζεται με τα χρηματικά οφέλη.
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Όσοι συγκεκριμένα πιστεύουν πως δεν πρέπει να προβαίνουμε σε 
προεξόφληση εκβάσεων υγείας διατείνονται πως με την τακτική 
προεξόφλησης ετών ζωής που θα κερδιστούν στο μέλλον, ουσιαστικά 
δίνεται λιγώτερη βαρύτητα στις μελλοντικές γενεές ευνοώντας τη 
σημερινή. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να ευσταθεί, αν σκεφτεί 
κανείς πως στο μέλλον αναμένεται ανάπτυξη ολοένα και τελειότερης 
βιοϊατρικής τεχνολογίας σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα και άρα ότι 
αποτελεσματικότερες θεραπευτικές τεχνικές θα είναι στην διάθεση του 
ιατρικού σώματος.

Όσοι από την άλλη μεριά συνηγορούν υπέρ της προεξόφλησης 
γνωρίζουν, πως κανείς δεν μπορεί να χαρίσει ένα υγιές έτος σήμερα σε 
αντάλλαγμα με ένα υγιές έτος στο τέλος της ζωής του. Από την άλλη 
μεριά όμως πρέπει να επισημανθεί, πως ισχύει η λογική της επένδυσης 
στην υγεία. Οι άνθρωποι είναι σίγουρο πως επιθυμούν να επενδύουν 
στην υγεία κατά την διάρκεια της ζωής τους. Ειδικά οι γονείς επενδύουν 
στην μελλοντική υγεία των παιδιών τους. Πολύ συχνά συνειδητά τα 
άτομα ανταλλάσσουν κάποια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να τα απολαύσουν σήμερα, με μια πιο υγιή ζωή στο μέλλον, 
όπως για παράδειγμα αποφεύγουν ευχάριστες αλλά συνάμα βλαβερές 
διαιτητικές παρεκτροπές ή καταχρήσεις της μορφής του καπνίσματος, 
για να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιοπαθειών ή άλλων 
αγγειοπαθειών στο μέλλον.

Συμπερασματικά, επειδή τα προγράμματα και οι υπηρεσίες πρέπει 
να συγκρίνονται σε δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να λαμβάνεται υπ' 
όψη ο χρόνος εμφάνισης του κόστους και του αποτελέσματος του 
κάθε προγράμματος. Άλλωστε διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να 
έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τα κόστη και τα 
αποτελέσματα. Αλλά και όσον αφορά το ίδιο πρόγραμμα είναι δυνατόν 
το χρονοδιάγραμμα του κόστους να διαφέρει του χρονοδιαγράμματος 
του αποτελέσματος (π.χ τα κόστη για την εφαρμογή χημειοθεραπείας 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού εμφανίζονται στο 
παρόν, ενώ τα οφέλη από την αγωγή στο μέλλον, ως εκ τούτου και τα 
κόστη και τα οφέλη πρέπει να ανάγονται στην σημερινή τους αξία 
προεξοφλώντας τα).

Αξίζει όμως να παρατεθούν τα αποτελέσματα μιας θεωρητικής 
μελέτης στην οποία καταφαίνεται η σημαντική υποτίμηση των 
μακροπρόθεσμων ευεργετικών αποτελεσμάτων ενός προληπτικού 
προγράμματος υγείας με την εφαρμογή ποσοστού προεξόφλησης. Οι 
Bonneux et al (2001) υπολόγισαν δύο παραμέτρους: το ποοσδόκιυο 
επ/βίωσηε κατά την γέννηση ενός ατόμου (Εο) και το συνολικό (για
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όλη την ζωή) kocttoc που αντιστοιχεί σ' αυτήν την επιβίωση (CEo), 
καθώς και τις τιμές των αντιστοίχων παραμέτρων μετά την εφαρμογή 
μιας ιατρικής παρέμβασης η οποία θα εξάλειφε (ιδεατά) την εμφάνιση 
κάθε καρδαγγειακής νόσου. Έτσι από την διαφορά των τιμών των δύο 
παραμέτρων προ και μετά τηπ εφαρμογή της παρέμβασης προκύπτουν 
τα επιπλέον κερδισμένα έτη ζωής (ΔΕο) και το κόστος από την 
επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης (ΔΟΕο).

Η μελέτη έδειξε πως το πρόγραμμα προσέφερε επιπλέον πέντε 
έτη ζωής (74.2 έτη το προσδόκιμο επιβίωσης πριν από το πρόγραμμα) 
και το κόστος για τα κερδισμένα αυτά έτη ήταν 14.000 ευρώ (124.000 
ευρώ ήταν η εκτίμηση - κατά την γέννηση - του συνολικού κόστους 
ζωής προ της εφαρμογής του προγράμματος).

Η γραφική παράσταση των κερδισμένων ετών ζωής εξ αιτίας του 
προγράμματος, όπως εκτιμώνται κατά την γέννηση, σε σχέση με την 
ηλικία, με προεξοφλητικό επιτόκιο 0%, 3% και 6%, καθώς και η 
γραφική παράσταση του επιπλέον κόστους σε σχέση με την ηλικία για 
τις ίδιες τιμές προεξοφλητικού επιτοκίου απεικονίζονται κάτωθι:

Διάγραμμα 4

Η έρευνα κατέδειξε, πως προεξοφλώντας με επιτόκιο 3%, το 
προεξοφλημένο προσδόκιμο επιβίωσης μειώνεται κατά 60% δηλαδή 
κατά 45 έτη (!) και το προεξοφληθέν κόστος επιβίωσης κατά 74% (!). 
Αν μάλιστα χρησιμοποιηθεί επιτόκιο 6% τότε οι μειώσεις είναι τραγικές.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως:
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• Τα οφέλη και τα κόστη από την παράταση ζωής με την 
εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 
εμφανίζονται πολύ μακριά στο μέλλον και για τον λόγο 
αυτό εξαφανίζονται όταν προεξοφλούνται έστω και με 
μικρό επιτόκιο.

• Με δεδομένο πως οι πόροι για την υγεία είναι 
περιορισμένος πρέπει να γίνονται ανταλλαγές (trades off) 
με μεγάλη προσοχή, όταν απαιτείται να αποφασιστεί 
επένδυση ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης 
υπάογουσαε νόσου και ενός προγράμματος ποόληωπε 
μελλοντικού νοσηυατοε (αντιμετώπιση ηπατίτιδας Β ή 
εμβολιασμός για πρόληψη ηπατίτιδας Β).

• Οικονομικές αναλύσεις για προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής απαιτούν πιθανόν ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο 
αποτύπωσης της χρονικής προτίμησης, η οποία θα 
αντανακλά την προτίμηση της κοινωνίας ως σύνολο.

4.3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Αν γίνει αποδεκτή λοιπόν η αναγκαιότητα της εφαρμογής 

προεξόφλησης, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί το ποσοστό 
προεξόφλησης (discount rate).

Το ποσοστό προεξόφλησης θεωρητικά ισοδυναμεί με το 
κοινωνικό ποσοστό χρονικής προτίμησης. Το τελευταίο δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά μία μονάδα μέτρησης της συλλογικής προθυμίας της 
κοινωνίας να παραιτηθεί από μια ικανοποίηση σήμερα προκειμένου να 
απολαμβάνει μεγαλύτερη ικανοποίηση αύριο, που ουσιαστικά δηλώνει 
τον βαθμό στον οποίο όλοι μας, ως κοινωνία, θα πρέπει να 
απεμπολήσουμε την δική μας ικανοποίηση για χάρη των επομένων 
γενεών.

Στην πράξη η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου καθορίζεται:

• είτε με βάση το κοινό προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει 
για όλα τα δημόσια έργα. Το συνιστώυενο αυτό επιτόκιο 
καθορίζεται και ανακοινώνεται από την κυβέρνηση για την 
εκάστοτε χρονική περίοδο (αφορά κυρίως την 
προεξόφληση κόστους).
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είτε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Αναφορικά με την βιβλιογραφία, υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις σχετικά με το αν το προεξοφλητικό επιτόκιο για τα 
αποτελέσματα υγείας θα πρέπει να είναι το ίδιο με το του κόστους. Μία 
μεγάλη ομάδα ερευνητών, με κυριότερους εκφραστές τους Viscusi 
(Viscusi 1995) και Gold (Gold 1996) δέχεται πως τα κόστη και οι 
εκβάσεις υγείας θα πρέπει να προεξοφλούνται με το ίδιο ποσοστό. Μία 
μικρότερη ομάδα ερευνητών μεταξύ των οποίων και οι Parsonage και 
Neuburger (1992) πιστεύουν πως το ποσοστό προεξόφλησης των 
αποτελεσμάτων υγείας θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό του 
κόστους.

Οι Gravelle και Smith (2000) υποστηρίζουν πως όταν τα κόστη 
και οι εκβάσεις υγείας εκτιμούνται σε νομισματικές μονάδες θα πρέπει 
να προεξοφλούνται με το ίδιο ποσοστό. Αντίθετα αν οι εκβάσεις 
μετρούνται σε «ποσότητες» όπως παραδείγματος χάριν σε Qalys, τότε, 
και εφ ' όσον η αξία των εκβάσεων αυτών αυξάνει με τον χρόνο, 
προεξοφλώντας τα αποτελέσματα υγείας με μικρότερο ποσοστό από 
αυτό του κόστους έχουμε μια πιο έγκυρη μέθοδο οικονομικής 
αξιολόγησης.

Οι ερευνητές στο άρθρο τους υποστηρίζουν πως ο ρυθμός 
μεταβολής (growth rate) της αξίας των αποτελεσμάτων υγείας (gv) 
είναι θετικός, που σημαίνει μια αυξανόμενη αξία των αποτελεσμάτων 
υγείας με το πέρασμα του χρόνου. Το επιτόκιο μάλιστα που προτείνουν 
για την προεξόφληση αποτελεσμάτων υγείας δίνεται από τον τύπο:

rh= rc - gv, (1)

όπου rc το εφαρμοζόμενο επιτόκιο για την προεξόφληση του 
κόστους και gv το ποσοστό-ρυθμός αύξησης της αξίας μιας μονάδας 
αποτελεσμάτων υγείας με το πέρασμα του χρόνου.

Με μια σειρά πολύπλοκων μαθηματικών τύπων κατέληξαν πως 
ισχύουν τα εξής:

rc= p+ge (2)

όπου ρ το ποσοστό προεξόφλησης που εφαρμόζεται στην 
υελλοντική γοησιμότητα. g ο ουθυόε αύξησης του εισοδήυατοο και e η 
ελαστικότητα Tnc οοιακηε γοησιυότηταε του εισοδήυατοε. Γίνεται 
φανερό από την μελέτη των παραπάνω τύπων πως η κοινωνική 
ευημερία (social welfare) ενσωματώνεται στο ρ και e και η τεχνολογία 
και οι πόροι στο g. Επίσης:
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gv= k+ge (3)
όπου k η απευθείας επίδραση της υγείας στην χρησιμότητα 

(μπορεί να ποικίλλει με τον χρόνο). Από τον τύπο συμπεραίνουμε πως 
όσο μεγαλύτερος ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος g και όσο 
περισσότερο μειώνεται ο ρυθμός της ελαστικότητας του εισοδήματος e, 
τόσο περισσότερη προθυμία δείχνουν τα άτομα να ανταλλάξουν 
(εκχωρήσουν) εισόδημα για περισσότερη υγεία. Ο τύπος τροποποιείται 
σε: gv=g όταν υπάρχει μεγάλο παραγωγικό όφελος λόγω της 
βελτίωσης της υγείας (g πολύ μεγάλο σε σχέση με το e) και 
ταυτόχρονα καμμία άμεση επίδραση αυτής πάνω στην χρησιμότητα 
(k=0).

Εν τέλει ο τύπος (1) τροποποιείται ως εξής (αφαιρώντας κατά 
μέλη τους τύπους (2) και (3).

Rh= rc- gv = ρ- k < rc

Τυπικά προτείνεται (Arrow 1995) ότι το ρ είναι περίπου 1%, e 
περίπου 2 και το g περίπου 2%, που σημαίνει ένα ποσοστό 
προεξόφλησης για το κόστος 5% με 6%. Το ποσοστό προεξόφλησης 
των αποτελεσμάτων υγείας υπολογίζεται περίπου 1% όταν η υγεία δεν 
έχει καμμία επίπτωση στο εισόδημα και περίπου 3% όταν επηρεάζει το 
εισόδημα.

Όπως προαναφέρθηκε, η προεξόφληση του κόστουε σε 
οικονομικές αναλύσεις σχετιζόμενες με την υγεία δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση ως προς την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο 
των ερευνητών. Υπάρχει όμως διχογνωμία σχετικά με την ορθότητα 
προεξόφλησης πέραν του κόστους και των εκβάσεων uvdac καθώς η 
επιλεκτική μη προεξόφληση των μελλοντικών οφελών από την 
εφαρμογή ιατρικών παρεμβάσεων με ταυτόχρονη εφαρμογή 
προεξόφλησης του αντιστοίχου κόστους αυτής, δυνητικά καθιστά τα 
προγράμματα υγείας που αξιολογούνται κατ' αυτόν τον τρόπο πιο 
ελκυστικά (cost - effective) και άρα πιο πιθανόν επιλέξιμα μεταξύ 
άλλων προγραμμάτων.

Επειδή ο προβληματισμός εξακολουθεί και υφίσταται, καθώς οι 
οικονομικοί αναλυτές δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μια κοινά 
αποδεχτή διαδικασία προεξόφλησης κατά τις αναλύσεις προγραμμάτων
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υγείας, αξίζει να παρατεθούν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη 
από τους Smith και Gravelle (2000).

Η μελέτη περιελάμβανε δύο σκέλη:
Αρχικά αναζητήθηκε από την ερευνητική ομάδα, τι είχε 

δημοσιευθεί (επίσημες και ημιεπίσημες πηγές) σχετικά με το θέμα 
«προεξόφληση» σε επίτομα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, 
συμπεριλαμβανομένου επίσης και οδηγιών κυβερνητικών επιτροπών. 
Ουσιαστικά ενδιέφερε να υπάρξει μια σύνοψη όλων των απόψεων- 
συστάσεων που κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν αναφορικά με τις 
περιπτώσεις που πρέπει να προβαίνει ο αναλυτής σε προεξόφληση και 
ποιο το προτεινόμενο επιτόκιο.

Εν συνεχεία συγκεντρώθηκαν όλα τα άρθρα που αναφέρονταν σε 
πραγματοποιηθείσες οικονομικές αναλύσεις από το 1992-1998 και τα 
οποία άρθρα ανασύρθηκαν από την βάση δεδομένων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (National Health Service 
Economic Evaluation Database). Συνολικά μελετήθηκαν 149 άρθρα της 
μορφής «κόστους - αποτελεσματικότητας» και «κόστους - 
χρησιμότητας», για να καταδειχθεί τί στην πράξη εφαρμόσθηκε και σε 
ποιο βαθμό υπήρξε ανακολουθία - δυσαρμονία μεταξύ θεωρητικών 
προτάσεων και πρακτικής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν:

• Η πλειοψηφία των «επισήμων» θέσεων ήταν πως τα κόστη 
και οι εκβάσεις υγείας θα πρέπει να προεξοφλούνται με το 
ίδιο ποσοστό προεξόφλησης (8 από τις 16 πηγές πρότειναν 
μηδενικό ποσοστό και οι άλλες θετικό κατά προτίμηση 3% 
και 5%). Μόνο μια πηγή, που προερχόταν από το 
Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας, πρότεινε διαφορετικό 
ποσοστό προεξόφλησης για τα κόστη (6%) και διαφορετικό 
για τα αποτελέσματα υγείας (1,5%-2%).

• Το χρησιμοποιούμενο ποσοστό στις μελετηθείσες 
οικονομικές αναλύσεις κυμαινόταν από 0% έως 7%, με 
προτιμούμενα ποσοστά τα 0%, 3% και 5%.

• Το 28% των αναλύσεων χρησιμοποίησαν μηδενικό ποσοστό 
προεξόφλησης τόσο για τα κόστη όσο και για τα 
αποτελέσματα υγείας (προς έκπληξη των ερευνητών 
τουλάχιστον για την μη προεξόφληση του κόστους).
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• To 90% των οικονομικών αναλύσεων χρησιμοποίησαν το 
ίδιο ποσοστό προεξόφλησης και για τα κόστη και τις 
εκβάσεις υγείας.
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5.ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η έρευνα η οποία διενεργήθηκε στα 

γεωγραφικά όρια της επαρχίας Φαρσάλων περιελάμβανε δύο σκέλη:

Το ένα σκέλος αφορούσε συμπλήρωση του ειδικού 
ερωτηματολογίου περιγραφής της ποιότητας ζωής της σχετιζομένης με 
την υγεία (το πλήρες ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα 1) 
από υπερτασικούς ασθενείς της αναφερθείσας επαρχίας. Η επιλογή των 
υπερτασικών ασθενών υπήρξε τυχαία χωρίς κάποια μεροληψία όσον 
αφορά το φύλο, την ηλικία ή άλλο ιδιάζον γνώρισμα.

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο εδόθη προς συμπλήρωση σε 
όσα άτομα με διαγνωσμένη υπέρταση ευρέθησαν στο ιατρείο της 
διενεργούσης την έρευνα ιατρού, για το χρονικό διάστημα από τον 
Σεπτέμβριο του 2004 έως και τον Φεβρουάριο του 2005. Οι 
υπερτασικοί που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα δεν βρέθηκαν στο εν 
λόγω ιατρείο μόνο με την ιδιότητα του ασθενούς (πρωτοεμφανιζόμενη 
αρτηριακή υπέρταση ή απορρύθμιση προϋπάρχουσας), αλλά και ως 
συνοδοί άλλων πασχόντων ατόμων, όπως επίσης και με σκοπό να τους 
συνταγογραφηθούν τα, σε χρόνια βάση, λαμβανόμενα από αυτούς 
φάρμακα.

Το δεύτερο σκέλος αφορούσε συμπλήρωση από άτομα του 
γενικού πληθυσμού κλίμακας σταθμισμένης βαρύτητας (η δοθείσα 
κλίμακα παρατίθεται στο παράρτημα 2). Ουσιαστικά τα άτομα του 
γενικού πληθυσμού που συμμετείχαν στην έρευνα καλούνταν να 
σταθμίσουν δεκαπέντε καταστάσεις υγείας με βάση την σημαντικότητα 
που είχαν γι' αυτούς οι παραπάνω καταστάσεις, βαθμολογώντας τη 
κατάσταση υγείας που θεωρούσαν ως την πιο σημαντική και άρα αυτή 
που θα ήθελαν τελευταία να χάσουν-θυσιάσουν με την μέγιστη 
βαθμολογία (100) και όλες τις άλλες με βαθμολογία από το 99 έως το 0 
ανάλογα με την προσωπική τους εκτίμηση περί σπουδαιότητας.

Η επιλογή των ατόμων δεν υπήρξε απόλυτα τυχαία όπως συνέβη 
κατά την επιλογή του προηγουμένου δείγματος, καθώς θα έπρεπε το 
χρησιμοποιούμενο δείγμα να πληροί κάποιες προϋποθέσεις σχετικές με 
το φύλο, την ηλικία και την παιδευτική κατάσταση, ώστε να μπορεί να 
χαρακτηρισθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της επαρχίας 
Φαρσάλων. Τα δεδομένα που θα καθόριζαν την αντιπροσωπευτικότητα
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του δείγματος ελήφθησαν από τα εξαγχθέντα αποτελέσματα της 
τελευταίας απογραφής (2001) για την επαρχία Φαρσάλων και τα οποία 
ζητήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων. Η 
δεξαμενή από την οποία αντλήθηκαν τα άτομα που συμμετείχαν στο 
δεύτερο αυτό σκέλος της έρευνας ήταν πολίτες, που για οποιοδήποτε 
λόγο, επισκέφθηκαν το ιατρείο της ιατρού που εκπόνησε την έρευνα 
το τελευταίο εξάμηνο.

5.2ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ερωτηματολόγιο καθορισμού ατομικού επιπέδου ποιότητας 

ζωής απαρτίζεται από πέντε σελίδες, με την πρώτη να αφορά την 
συμπλήρωση στοιχείων του ερωτωμένου όπως το φύλο, η ηλικία, το 
μορφωτικό επίπεδο και τις άλλες τέσσερις να περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις για το ατομικό επίπεδο υγείας του καθενός από τους 
συμμετέχοντες υπερτασικούς, σχετικά με τις υπό εξέταση δεκαπέντε 
καταστάσεις υγείας με δυνατότητα μιας απάντησης από τις δοθείσες 
πέντε (βλ. Παράρτημα 1).

Διενεμήθη σε ενενήντα δύο (92) υπερτασικούς ασθενείς, η 
πλειοψηφία των οποίων βρισκόταν σε φαρμακευτική αγωγή ενώ οι 
υπόλοιποι ακολουθούσαν μόνο υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες. 
Επιστράφηκαν εβδομήντα τρία (73), δηλαδή ένα ποσοστό 
ανταπόκρισης 79.34%.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, που είχε συγχορηγηθεί, και τοποθετούνταν από 
τους ίδιους τους ερωτωμένους μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο κοστί (εν 
είδει κάλπης). Έτσι ο όλος τρόπος χορήγησης και αποδοχής των 
ερωτηματολογίων εξασφάλιζε την απόκρυψη των στοιχείων της 
ταυτότητας του ερωτηθέντος.

Από τα επιστραφέντα ερωτηματολόγια ήταν σωστά
συμπληρωμένα τα εξήντα τρία, δηλαδή ποσοστό λανθασμένων 
13.69%. Από τα δέκα λανθασμένα ερωτηματολόγια το δύο είχαν μη 
συμπληρωμένη την δεκάτη πέμπτη ερώτηση, που αφορούσε την 
επίδραση της κατάστασης υγείας στη σεξουαλική δραστηριότητα του 
ερωτηθέντος και τα άλλα οκτώ είχαν λάθη κατά πάσα πιθανότητα εξ' 
αιτίας ελλιπούς κατανόησης του τρόπου συμπλήρωσης.

Ο uiooc pope ηλικίας του δείγματος ήταν το εξηκοστό δεύτερο 
έτος (62), με το νεώτερο άτομο που συμμετείχε στην εργασία να είναι
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τριάντα τριών ετών και το πρεσβύτερο ενενήντα ενός ετών. 
Υπολογίστηκε και ο διάμεσος του δείγματος με βάση την ηλικία των 
ατόμων αυτού - λόγω αμφιβολιών για την κανονικότητα της ηλιακής 
του κατανομής - και βρέθηκε πως αντιστοιχεί στο εξηκοστό τέταρτο 
έτος, κάτι που κατά συνέπεια συνηγορεί υπέρ μιας σχετικά 
ομοιόμορφης κατανομής των ατόμων του δείγματος ως προς την ηλικία 
τους.

Ως προς το φύλο των ατόμων του δείγματος από το σύνολο των 
εβδομήντα τριών ατόμων, οι τριάντα πέντε ανήκαν στο γυναικείο φύλο 
(55%) και οι είκοσι οκτώ ήταν άρρενες (45%).

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο οι τριάντα τρεις 
(ποσοστό 52%) ήταν απόφοιτοι δημοτικού, οι δώδεκα γυμνασίου 
(19%), οι δώδεκα λυκείου (19%) και οι έξι (10%) είχαν πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε άτομα 
του γενικού πληθυσμού και αποτελείται από δύο σελίδες. Στην πρώτη 
έπρεπε να συμπληρωθούν κάποια στοιχεία ταυτότητας ακριβώς τα ίδια 
όπως και από την ομάδα των υπερτασικών και στην δεύτερη σελίδα 
έπρεπε να ταξινομηθούν οι γνωστές καταστάσεις υγείας κατά μήκος της 
κατακόρυφης κλίμακας με βάση την σημαντικότητα αυτών σύμφωνα 
πάντα με την προσωπική εκτίμηση του ατόμου που συμμετείχε στην 
εργασία (βλ. Παράρτημα 2).

Οι κλίμακες σταθμισμένης βαρύτητας χορηγήθηκαν σε ογδόντα 
πέντε άτομα. Επιστράφηκαν εβδομήντα πέντε (ποσοστό ανταπόκρισης 
75%). Από αυτά τα εξήντα ήταν σωστά συμπληρωμένα, ενώ στα 
υπόλοιπα δώδεκα υπήρχαν καταστάσεις υγείας που δεν είχαν 
βαθμολογηθεί. Το ποσοστό των ακύρων - 17% - θεωρείται αρκετά 
υψηλό, που σημαίνει μια σχετική δυσκολία των ερωτηθέντων να 
ταξινομήσουν τις καταστάσεις υγείας.

Τα ερωτηθέντα άτομα του γενικού πληθυσμού είναι ηλικίας από 
δεκαπέντε έως ογδόντα τεσσάρων ετών. Χωρίστηκαν σε ηλικιακές 
ομάδες εύρους η καθεμία δέκα ετών και η αναλογία ατόμων στην κάθε 
μία από αυτές συνάδει με την αναλογία του πληθυσμό της επαρχίας 
Φαρσάλων που αντιστοιχεί στις ίδιες ηλικιακές ομάδες, όπως 
καταδεικνύουν τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2001.

Στον κάτωθι πίνακα (Πίνακας 1) φαίνεται αναλυτικά η κατανομή 
των ατόμων που συμπλήρωσαν τις κλίμακες, το ποσοστό αυτών στον
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γενικό πληθυσμό, καθώς και το ποσοστό ατόμων κάθε ηλικιακής 
ομάδας του γενικού πληθυσμού όπως κατέγραψε η απογραψή του 
2001:

Ηλικία Σύνολο Άρρενες Οήλεις Ποσοστό

ερω/ντων

Ποσοστό

απογ/φής

15-24 9 4 5 12.5% 14.5%

25-34 9 5 4 12.5% 14.6%

35-44 13 7 6 18% 14.4%

45-54 8 3 5 11% 11%

55-64 9 5 4 12.5% 10.5%

65-74 8 5 3 11% 9.4%

75-84 4 3 1 5% 3.4%

Πίνακας 1: Ηλικιακή κατανομή του δείγματος

Η επεξεργασία των συμπληρωμένων κλιμάκων αφορούσε την 
εύρεση του μέσου όρου των βαθμολογιών για κάθε μία από τις 
δεκαπέντε καταστάσεις υγείας χωριστά. Οι μέσοι όροι, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να είναι διψήφιοι αριθμοί από το 0 έως το 100, στην 
συνέχεια τροποποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα όλων 
τους να ισούται με την μονάδα (εφαρμόζοντας την μέθοδο των τριών). 
Οι τιμές που βρέθηκαν δεν είναι άλλες από τους συντελεστές 
σταθμισμένης βαρύτητας, που τα άτομα του γενικού πληθυσμού της 
επαρχίας Φαρσάλων απέδωσαν για κάθε μία από τις δεκαπέντε 
καταστάσεις υγείας για τις οποίες ερωτήθηκαν. Αναλυτικά οι 
εξαγχθέντες συντελεστές βαρύτητας είναι:
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1. Ύπνος 0.0702

2. Δύσπνοια 0.0691

3. Σίτιση 0.0681

4. Ομιλία 0.0618

5. Νόηση 0.0863

6. Βάδιση 0.0712

7.Δυσφορία 0.0590

8. Σεξ. Δραστηριότης 0.0575

9. Ακοή 0.0610

10. Ευεξία 0.0843

11. Αγχος 0.0611

12. Καθημερινές δραστηριότητες 0.0741

13. Λειτουργία κύστης 0.0552

14. Κατάθλιψη 0.0646

15. Όραση 0.0556

Πίνακας 2: Αριθμητικές τιμές των διαστάσεων του 15-D

Στην συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών με τις 
οποίες οι υπερτασικοί ασθενείς βαθμολόγησαν το επίπεδο υγείας τους 
για τις δεκαπέντε καταστάσεις του ερωτηματολογίου. Έτσι βρέθηκε ο 
μέσος όρος του επιπέδου υγείας όλων (και των 63) υπερτασικών για 
κάθε μία διάσταση χωριστά.

Ο παραπάνω μέσος όρος κάθε διάστασης που προέκυψε 
πολλαπλασιάστηκε με τον συντελεστή βαρύτητας της αντίστοιχης 
διάστασης (βάσει της λογικής πως δεν μπορεί στο τελικό αποτέλεσμα 
να συνεισφέρουν το ίδιο καταστάσεις υγείας που έχουν μικρή αξία για 
τον γενικό πληθυσμό όσο και καταστάσεις οι οποίες θεωρούνται 
μεγάλης σπουδαιότητας και άρα υπάρχει μικρή προθυμία των πολιτών 
να τις θυσιάσουν έναντι άλλων). Στο παρακάτω διάγραμμα 
αποτυπώνεται η ευρεθείσα τιμή επιπέδου υγείας (μέσος όρος) για κάθε
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μία από τις δεκαπέντε καταστάσεις υγείας χωριστά, και αμέσως δίπλα η 
τελική τιμή για κάθε διάσταση που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 
της τιμής αυτής με τον αντίστοιχο κάθε διάστασης συντελεστή 
βαρύτητας.

Μέσος όρος Συντελεστής

Βαρύτητας

Τελική τιμή 

Μ.Ο * Σ.Β

Ύπνος 0.9523 0.0702 0.068

Δύσπνοια 0.8666 0.0691 0.0598

Σίτιση 0.9396 0.0681 0.0639

Ομιλία 0.9301 0.0618 0.0574

Νόηση 0.8730 0.0863 0.0753

Βάδιση 1 0.0712 0.0712

Δυσφορία 0.9936 0.0590 0.0586

Σεξουαλικότης 0.9777 0.0575 0.0562

Ακοή 0.9365 0.0610 0.0571

Ευεξία 0.9428 0.0843 0.0794

Αγχος 0.9460 0.0611 0.0578

Καθ. δραστ/τες 0.9301 0.0741 0.0689

Ούρηση 0.7904 0.0552 0.0436

Κατάθλιψη 0.8920 0.0646 0.0576

Όραση 0.8793 0.0556 0.0488

Πίνακας 3: Σταθμισμένες τιμές των διαστάσεων του 15-D
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Το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δίνει το επίπεδο 
ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία αντιπροσωπευτικού 
δείγματος υπερτασικών της επαρχίας Φαρσάλων και βρέθηκε ίσο με την 
τιμή 0.9225.

5.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Θα ήταν χρήσιμο να απεικονιστεί αναλυτικά, σε σχετικό 
διάγραμμα (διάγραμμα 5), το επίπεδο υγείας των υπερτασικών πολιτών 
της επαρχίας Φαρσάλων (του εξετασθέντος δείγματος) για κάθε μία από 
τις επιμέρους διαστάσεις χωριστά, ώστε να μπορεί να γίνει μια εκτίμηση 
για το ποιες καταστάσεις υγείας δημιουργούν κυρίως προβλήματα 
στους ασθενείς και άρα ευθύνονται για την επιδείνωση της ποιότητας 
ζωής τους. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον όχι μόνο από θεωρητική άποψη, 
αλλά και πρακτική αξία, καθώς η εστίαση της φροντίδας υγείας στα εν 
λόγω προβλήματα θα βελτίωνε την ποιότητα της ζωής της σχετιζόμενης 
με την υγεία.

-ΣαράΙ

/ / ΐί1 / jf* Φ -cf’ if' <i Φ φ φ
/ * * / * 4 * * S / / / * / /y / ** j

Διάγραμμα 5
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Από το διάγραμμα παρατηρούμε πως οι καταστάσεις υγείας που 
συγκεντρώνουν τις χαμηλότερες αριθμητικές τιμές και άρα οι 
καταστάσεις που ευθύνονται περισσότερο για την χειροτέρευση της 
ποιότητας ζωής (σχετιζόμενης με την υγεία) των υπερτασικών πολιτών 
της επαρχίας Φαρσάλων είναι κατά πρώτο λόγο το άγχος και κατά 
δεύτερο η σεξουαλική δραστηριότητα. Με τα δεδομένα αυτά, 
γίνεται φανερό προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να εστιάσει την 
προσοχή της η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην εν λόγω περιοχή, 
αν επιθυμεί να βελτιώσει το επίπεδο υγείας των κατοίκων της.

Αναλύοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, 
καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

• Συγκρίνοντας το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας με 
το αντίστοιχο έρευνας που διεξήχθη στον Ελλαδικό χώρο 
από τους Υφαντόπουλο και συνεργάτες σε άτομα του 
γενικού πληθυσμού, διαπιστώνουμε ότι το τελικό «σκορ» 
είναι παρόμοιο και στις δύο έρευνες, παρά το γεγονός ότι η 
μία αφορούσε υπερτασικούς ασθενείς και η άλλη γενικό 
πληθυσμό. Από αυτό συμπεραίνεται, πως η υπερτασική 
νόσος ελάχιστα ή καθόλου επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
του ατόμου.

• To 15-D εργαλείο, στην περίπτωση των υπερτασικών, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση 
μεμονωμένων διαστάσεων υγείας (κυρίως όσων οι τιμές 
βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο), πριν και μετά από την 
εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων που αποβλέπουν 
στην βελτίωση των διαστάσεων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογη έρευνα, με εφαρμογή του 15-D 
εργαλείου σε υπερτασικούς ασθενείς, δεν έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα ή 
σε χώρα του εξωτερικού. Αν και η χρησιμότητης του συγκεκριμένου 
εργαλείου αποδείχθηκε φτωχή όταν το δείγμα αποτελείται από 
πάσχοντες από υπέρταση, η αξία του θεωρείται σημαντική όταν 
εφαρμόζεται σε άλλες υποομάδες ασθενών (έχουν ήδη αναφερθεί σε 
προηγούμενα κεφάλαια εργασίες όπου καταδεικνύεται η ικανότητητα 
της μεθόδου στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής της σχετιζόμενης με 
την υγεία).
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Σε γενικές γραμμές μια έρευνα τέτοιας μορφής θα μπορούσε να 
εκπονηθεί σε δύο φάσεις, με υπολογισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής 
σχετιζομένης με την υγεία συγκεκριμένης ομάδας ασθενών πριν και 
μετά μια από την εφαρμογή μιας θεραπευτικής αγωγής ή άλλης ιατρικής 
παρέμβασης. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκτιμηθεί κάλλιστα η 
μεταβολή - βελτίωση, σταθερότης, επιδείνωση - της ποιότητας ζωής 
της υπό εξέταση ομάδας ,είτε εν συνόλω, είτε για μεμονωμένες 
διαστάσεις. Παραδείγματος χάριν θα ήταν χρήσιμο να εκτιμηθεί σε 
ασθενείς με στεφανιαία νόσο η «συνολική» ποιότητα ζωής σχετιζομένη 
με την νόσο τους, προ και μετά μιας αγγειοπλαστικής, ώστε να έχουμε 
σαφή εκτίμηση για την επιτυχία της μεθόδου, όπως επίσης χρήσιμη θα 
ήταν η συγκριτική αξιολόγηση επιμέρους διαστάσεων υγείας - 
κατάθλιψης, σεξουαλικότητας, πόνου, ζωτικότητας - πριν και μετά την 
παρέμβαση.

Επιπλέον το 15-D εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να αξιολογηθούν συγκριτικά, ως προς την αποτελεσματικότητά τους, 
δύο διαφορετικές μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενών με στεφανιαία νόσο 
δύο αγγείων και επηρεασμένη την συστολική λειτουργία της καρδιάς: 
αορτοστεφανιαία παράκαμψη και αγγειοπλαστική. Και στην περίπτωση 
αυτή η εκτίμηση μπορεί να είναι για το σύνολο των 15 διαστάσεων 
υγείας (συνολικό «σκορ») ή για επιμέρους διαστάσεις.

Ο συνδυασμός «βελτίωσης ποιότητας ζωής» και «επιμήκυνσης 
επιβίωσης» όπως χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των Qalys, και η 
εκτίμηση του κόστους ανά κερδισμένο Qaly, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή 
τα τελευταία χρόνια σε οικονομικές αναλύσεις προγραμμάτων υγείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ

1. Ηλικία σε έτη

2. Φύλο 0 ( ) θήλυ 

1( ) άρρεν

3. Βασική εκπαίδευση 0 (

1(
2(

4. Επαγγελματική εκπαίδευση

) δημοτικό 

) γυμνάσιο 

) λύκειο

0 ( ) όχι επαγγελματική εκπαίδευση

1 ( ) στοιχειώδης επαγγελματική εκπαίδευση

2 ( ) επαγγελματικό σχολείο

3 ( ) επαγγελματική και πανεπιστημιακή

4 ( ) ανώτερη πανεπιστημιακή

5.Ποιό από τα επόμενα περιγράφει την κύρια δραστηριότητά σας

0 ( ) υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος

1 ( ) συνταξιούχος

2 ( ) οικιακά

3 ( ) μαθητής

4 ( ) άνεργος

5 ( ) άλλο (διευκρινίστε)...........................

δ.Έχετε κάποια σοβαρή νόσο; Εσείς 0( ) όχι 1( )ναι

Η οικογένεια σας 0( ) όχι 1( )ναι

7. Έχετε αυτή τη στιγμή κάποια νόσο διαγνωσμένη από γιατρό;

0( ) όχι

1 ( ) ναι (διευκρινίστε)........................................

8. Πόσο καιρό έχετε αυτή την νόσο;..............................................................

9. Σας έχει συμβεί πρόσφατα ένα συμβάν στην ζωή σας που έχει επηρεάσει την υγεία σας ή 
την ευεξία σας

0( ) όχι

1 ( ) ναι (διευκρινίστε).
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Ερώτηση 1. Κινητικότητα

1 ( ) Είμαι ικανός να βαδίζω φυσιολογικά (χωρίς δυσκολία) μέσα στο σπίτι, έξω

από αυτό και σπς σκάλες.

2 ( ) Είμαι ικανός να βαδίζω φυσιολογικά μέσα στο σπίτι, αλλά με μικρή δυσκο

λία έξω από το σπίτι και στις σκάλες.

3 ( ) Είμαι ικανός να βαδίζω χωρίς δυσκολία μέσα στο σπίτι, αλλά έξω από αυ

τό και στις σκάλες με δυσκολία ή με βοήθεια άλλων.

4 ( ) Είμαι ικανός να βαδίζω μέσα στο σπίτι όμως μόνο με βοήθεια άλλων.

5 ( ) Είμαι τελείως καθηλωμένος στο κρεβάτι και ανήμπορος να κινηθώ.

Ερώτηση 2. Όραση

1 ( ) Βλέπω φυσιολογικά, δηλαδή μπορώ να διαβάζω εφημερίδα ή να διαβάζω

κείμενα στην τηλεόραση χωρίς δυσκολία.

2 ( ) Μπορώ να διαβάζω εφημερίδα ή κείμενα στην τηλεόραση με ελαφριά δυ

σκολία (με γυαλιά ή όχι).

3 ( ) Μπορώ να διαβάζω εφημερίδα ή κείμενα στην τηλεόραση με σημαντική

δυσκολία (με ή χωρίς γυαλιά)

4 ( ) Δεν μπορώ να διαβάζω εφημερίδα ή κείμενα στην τηλεόραση είτε με γυα

λιά είτε χωρίς γυαλιά, αλλά μπορώ να βαδίζω στον δρόμο χωρίς οδηγό.

5 ( ) Δεν μπορώ να βαδίζω χωρίς οδηγό (είμαι σχεδόν ή τελείως τυφλός).

Ερώτηση 3. Ακοή

1 ( ) Μπορώ να ακούω φυσιολογικά (με ή χωρίς ακουστικό βαρηκοΐας)

2 ( ) Μπορώ να ακούω φυσιολογικό λόγο με ελαφριά δυσκολία.

3 ( ) Μπορώ να ακούω φυσιολογικό λόγο με σημαντική δυσκολία, δηλαδή

σπς συζητήσεις πρέπει οι ήχοι να είναι δυνατότεροι του συνήθους.

4 ( ) Ακόμη και δυνατούς ήχους τους ακούω δύσκολα. Είμαι σχεδόν κουφός.

5 ( ) Είμαι τελείως κουφός.

Ερώτηση 4. Αναπνοή

1 ( ) Μπορώ να αναπνέω φυσιολογικά

2 ( ) Έχω δυσκολία στην αναπνοή κατά την διάρκεια έντονης εργασίας ή των

αθλημάτων, ή όταν βαδίζω ζωηρά σε επίπεδη επιφάνεια ή ανήφορο.

3 ( ) Έχω δυσκολία στην αναπνοή όταν βαδίζω σε επίπεδη επιφάνεια με την ί

δια ταχύτητα με συνομηλίκους μου.

4 ( ) Έχω δυσκολία στην αναπνοή ακόμη και σε ελαφριά δραστηριότητα.

5 ( ) Έχω δυσκολία στην αναπνοή ακόμη και στην ηρεμία.
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Ερώτηση 5. Ύπνος

1 ( ) Μπορώ να κοιμάμαι φυσιολογικά χωρίς προβλήματα ύπνου.

2 ( ) Έχω ελαφρά προβλήματα ύπνου, όπως δυσκολία να μένω ξύπνιος ή

μερικές φορές βαδίζω την νύκτα.

3 ( ) Έχω μέτρια προβλήματα ύπνου, όπως διακεκομμένο ύπνο ή αίσθηση

ότι δεν έχω κοιμηθεί αρκετά.

4 ( ) Έχω σημαντικά προβλήματα ύπνου, όπως το να πρέπει να χρησιμοποιώ επι

πλέον μαξιλάρια ή να βαδίζω συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες.

5 ( ) Υποφέρω από βαριά αϋπνία, δηλαδή ο ύπνος είναι δύσκολος ακόμη και

με χρήση υπναγωγών και συχνά μένω ξάγρυπνος όλο το βράδυ.

Ερώτηση 6. Διατροφή

1 ( ) Είμαι ικανός να τρέφομαι φυσιολογικά

2 ( ) Μπορώ να τρέφομαι μόνος μου με ελαφριά δυσκολία (αργά, τρεμάμενα)

3 ( ) Χρειάζομαι κάποια βοήθεια από άλλο πρόσωπο στο φαγητό μου.

4 ( ) Αδυνατώ να τραφώ από μόνος μου και χρειάζομαι βοήθεια άλλου ατόμου.

5 ( ) Τρέφομαι μόνο με παρεντερική σίτιση.

Ερώτηση 7. Λόγος

1 ( ) Είμαι ικανός να ομιλώ φυσιολογικά ( καθαρά, ευδιάκριτα)

2 ( ) Έχω μικρές δυσκολίες στην ομιλία (ψέλλισμα, δυσκολία να βρω κάποιες λέξεις)

3 ( ) Ο λόγος μου είναι κατανοητός αλλά υπάρχει τραύλισμα, βραδυγλωσσία, διακεκομ

μένη ομιλία.

4 ( ) Ο λόγος γίνεται δύσκολα κατανοητός από τους άλλους.

5 ( ) Γίνομαι κατανοητός μόνο με χειρονομίες.

Ερώτηση 8. Απέκκριση

1 ( ) Η ουροδόχος κύστη και το έντερό μου λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

2 ( ) Έχω μικρά προβλήματα με την κύστη ή το έντερο (δυσκολία στην ούρηση,ευ

ερέθιστο έντερο)

3 ( ) Έχω σημαντικά προβλήματα με την κύστη ή το έντερο (περιστασιακά προβλή

ματα με την ούρηση που χρήζουν ιατρικής αγωγής, σοβαρή δυσκοιλιότητα ή 

διάρροια)

4 ( ) Έχω σοβαρά προβλήματα με την κύστη ή το έντερο (μόνιμα προβλήματα με την

κύστη που απαιτούν ιατρική αντιμετώπιση, χρήση κλυσμάτων για την αντιμετώπι 

ση της δυσκοιλιότητας)

5 ( ) Δεν μπορώ να ελέγξω την λειτουργία της κύστης ή του εντέρου μου.
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Ερώτηση 9. Καθημερινές δραστηριότητες

1 ( ) Έχω φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες (απασχόληση, μελέτη, οικια

κές εργασίες, δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου).

2 ( ) Μπορώ να φέρω σε πέρας τις καθημερινές μου δραστηριότητες με μικρή δυσκολία

3 ( ) Μπορώ να φέρω σε πέρας τις καθημερινές μου δραστηριότητες με σημαντική δυ-

κολία.

4 ( ) Είμαι σε θέση να φέρω σε πέρας μόνο πολύ μικρό ποσοστό των δραστηριοτήτων

που εκτελούσα μέχρι πρότινος.

5 ( ) Αδυνατώ να εκτελέσω οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που κατάφερνα μέχρι

πρότινος.

Ερώτηση 10. Πνευματική λειτουργία

1 ( ) Είμαι ικανός να σκέφτομαι καθαρά και λογικά, χωρίς διαταραχές στην μνήμη μου.

2 ( ) Αντιμετωπίζω μικρές δυσκολίες στο να σκέφτομαι καθαρά και λογικά ή μερικές φο

ρές η μνήμη μου με προδίδει.

3 ( ) Αντιμετωπίζω μέτρια δυσκολία στο να σκέφτομαι καθαρά και λογικά ή η μνήμη

μου είναι σε κάποιο βαθμό επηρεασμένη.

4 ( ) Αντιμετωπίζω σοβαρή δυσκολία στο να σκέφτομαι καθαρά και λογικά ή η μνήμη

μου είναι πολύ επηρεασμένη.

5 ( ) Βρίσκομαι μονίμως σε σύγχυση και έχω προβλήματα προσανατολισμού στον χω

ρο και στον χρόνο.

Ερώτηση 11. Δυσφορία και άλλα συμπτώματα

1 ( ) Δεν έχω φυσική δυσφορία ή άλλα συμπτώματα( πόνος, ναυτία,κεφαλαλγία)

2 ( ) Έχω ελαφρά φυσική δυσφορία ή ήπια συμπτώματα( πόνος, ναυτία......)

3 ( ) Έχω μέτρια φυσική δυσφορία ή μέτρια συμπτώματα( πόνος, ναυτία....)

4 ( ) Έχω σημαντική φυσική δυσφορία ή σοβαρά συμπτώματα (πόνος..........)

5 ( ) Υποφέρω από δυσφορία ή συμπτώματα που δεν μπορώ να τα ανεχθώ.

Ερώτηση 12. Κατάθλιψη

1 ( ) Δεν νοιώθω θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη.

2 ( ) Νοιώθω ελαφρά θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη.

3 ( ) Νοιώθω μέτρια θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη.

4 ( ) Νοιώθω σοβαρή θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη.

5 ( ) Νοιώθω υπερβολική θλίψη, μελαγχολία ή κατάθλιψη.
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Ερώτηση 13. Άγχος.

1 ( ) Δεν νοιώθω άγχος, πίεση ή νευρικότητα.

2 ( ) Νοιώθω ελαφρά άγχος, πίεση ή νευρικότητα.

3 ( ) Νοιώθω μέτρια άγχος, πίεση ή νευρικότητα.

4 ( ) Νοιώθω πολύ άγχος, πίεση ή νευρικότητα.

5 ( ) Νοιώθω υπερβολικά άγχος, πίεση ή νευρικότητα.

Ερώτηση 14. Ζωτικότητα

1 ( ) Νοιώθω υγιής και ενεργητικός.

2 ( ) Νοιώθω ελαφρά κουρασμένος ή αδύναμος.

3 ( ) Νοιώθω μέτρια κουρασμένος ή αδύναμος.

4 ( ) Νοιώθω αρκετά κουρασμένος ή αδύναμος.

5 ( ) Νοιώθω εξαιρετικά κουρασμένος ή αδύναμος, σχεδόν εξουθενωμένος.

Ερώτηση 15. Σεξουαλική δραστηριότητα

1 ( ) Η κατάσταση της υγείας μου δεν έχει καμμία επίπτωση στην σεξουαλική μου

δραστηριότητα.

2 ( ) Η κατάσταση της υγείας μου έχει μικρή επίδραση στην σεξουαλική μου δραστήριο

τητα.

3 ( ) Η κατάσταση της υγείας μου έχει σημαντική επίδραση στην σεξουαλική μου δρα

στηριότητα.

4 () Η κατάσταση της υγείας μου καθιστά την σεξουαλική μου δραστηριότητα σχεδόν

αδύνατη.

5 ( ) Η κατάσταση της υγείας μου καθιστά τελείως αδύνατη κάθε σεξουαλική δραστηρι

ότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ

2. Ηλικία σε έτη

2. Φύλο 0 ( ) θήλυ 

Μ ) άρρεν

3. Βασική εκπαίδευση 0 (

1(
2(

4. Επαγγελματική εκπαίδευση

) δημοτικό 

) γυμνάσιο 

) λύκειο

0 ( ) όχι επαγγελματική εκπαίδευση

1 ( ) στοιχειώδης επαγγελματική εκπαίδευση

2 ( ) επαγγελματικό σχολείο

3 ( ) επαγγελματική και πανεπιστημιακή

4 ( ) ανώτερη πανεπιστημιακή

δ.ΓΙοιό από τα επόμενα περιγράφει την κύρια δραστηριότητά σας

0 ( ) υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος

1 ( ) συνταξιούχος

2 ( ) οικιακά 

3( ) μαθητής

4 ( ) άνεργος

5 ( ) άλλο (διευκρινίστε)...........................

β.Έχετε κάποια σοβαρή νόσο; Εσείς 0( ) όχι 1( )ναι

Η οικογένεια σας 0( ) όχι 1( )ναι

7. Έχετε αυτή τη στιγμή κάποια νόσο διαγνωσμένη από γιατρό;

0 ( ) όχι

1 ( ) ναι (διευκρινίστε)..........................................

8. Πόσο καιρό έχετε αυτή την νόσο;

9. Σας έχει συμβεί πρόσφατα ένα συμβάν στην ζωή σας που έχει επηρεάσει την υγεία σας ή 
την ευεξία σας;

0( ) όχι

1 ( ) ναι (διευκρινίστε).
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Παρακαλώ εκτιμήσετε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις υγείας κατά την γνώμη σας είναι η ποιο 

σημαντική. Αμέσως μετά τραβήξτε μια γραμμή από το κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στην συγκεκριμένη 

κατάσταση μέχρι το 100 της αριθμημένης κλίμακας στα δεξιά της σελίδας. Μετά εκτιμήστε την 

σημαντικότητα όλων των υπολοίπων καταστάσεων υγείας σε σχέση με αυτή που χαρακτηρίσατε ως πιο 

σημαντική. Για παράδειγμα αν μια κατάσταση υγείας πιστεύετε πως είναι κατά το ήμισυ σημαντική σε 

σχέση με αυτήν που την βαθμολογήσατε με 100, τότε τραβήξτε μια γραμμή από το αντίστοιχο κουτάκι της 

μέχρι το 50. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για όλες τις αναγραφόμενες καταστάσεις. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε όλους τους αριθμού από το 0 (καμμία αξία για εσάς) έως το 100. Οι γραμμές μπορούν να 

διασταυρώνονται. Μέσα στα κουτάκια μπορείτε να γράφετε για ευκολία και τον αριθμό προς τον οποίο 

κινείται η γραμμή που ξεκινά από το κάθε κουτάκι.

Κάποιος μπορεί να κοιμάται κανονικά 
π.χ. χωρίς προβλήματα ύπνου.

Κάποιος μπορεί να κοιμάται κανονικά 
χωρίς δύσπνοια ή άλλη δυσχέρεια.

Κάποιος μπορεί να τρώει κανονικά 
π.χ. χωρίς βοήθεια απά άλλον.

Κάποιος μπορεί να μιλά κανονικά 
π.χ. χωρίς τραύλισμα...

Κάποιος μπορεί να σκέφτεται λογικά, 
με φυσιολογική λειτουργία της μνήμης.

Κάποιος μπορεί να βαδίζει φυσιολογικά 
μέσα, έξω από το σπίτι και στις σκάλες.

Κάποιος δεν έχει φυσική δυσφορία ή άλλο 
σύμπτωμα (πόνο, ναυτία).

Κάποιου η κατάσταση της υγείας του δεν επη
ρεάζει την σεξουαλική δραστηριότητά του.

Κάποιος μπορεί να ακούει φυσιολογικά (με ή χωρίς 
ακουστικά βαρηκοΐας).

Κάποιος νιώθει υγιής και δραστήριος.

Κάποιος δεν νιώθει άγχος ή νευρικότητα.

Κάποιος είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 
καθημερινές δραστηριότητες χωρίς δυσκολία.

Κάποιου η κύστη και το έντερο λειτουργούν 
φυσιολογικά.

Κάποιος δεν νιώθει μελαγχολία ή κατάθλιψη.

Κάποιος βλέπει φυσιολογικά (μπορεί να διαβά
ζει εφημερίδα ή κείμενα στην τηλεόραση).
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