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Εισαγωγή

Η οικονομική κρίση που τα  τελευταία  χρόνια  ξεκίνησε από τις  Ηνωμένες
Πολιτείες, επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη και πλήττει πλέον ολόκληρο τον κόσμο ως
η  σοβαρότερη  ύφεση  από  το  1930,  δε  θα  μπορούσε  να  αφήσει  ανεπηρέαστα  τα
συστήματα υγείας και μάλιστα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών και ιδιαίτερα
αυτών που δεν έχουν αναπτυγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας. [1]

Η παράταση  του  προσδόκιμου  επιβίωσης  που  παρατηρείται  τις  τελευταίες
δεκαετίες,  η  αλλαγή  των  επιδημιολογικών  συνθηκών με  την  επικράτηση  χρόνιων
νόσων  και  την  μείωση  ή  εξαφάνιση  των  επιδημικών  νόσων  του  παρελθόντος,  η
εισαγωγή της  νέας  τεχνολογίας  και  οι   αυξημένες  απαιτήσεις  του πληθυσμού για
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, οδηγούν σε αύξηση των δαπανών για την υγεία
[2]  και  καθιστούν  αναγκαία  την  κατανομή  των  υπαρχόντων  πόρων  με  βάση
προτεραιότητες.  Η  κεντρική  στόχευση  των  οικονομικών  της  υγείας  είναι  πώς  να
χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι καλύτερα, όταν αυτοί είναι ανεπαρκείς για να
καλύψουν τις συνολικές ανάγκες. [3] Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η ανάγκη να
μελετηθούν παράμετροι όπως το κόστος και η ωφέλεια των διαφόρων προγραμμάτων
ώστε  να  επιλεγούν  τα  καταλληλότερα  από  αυτά.[4]  Οι  μέθοδοι  οικονομικής
αξιολόγησης  είναι  τεχνικές  που  δημιουργήθηκαν  από  οικονομολόγους  για  να
υποβοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων όταν βρισκόμαστε ενώπιον πολλαπλών τρόπων
δράσεως.  [5]  Το  κόστος  περιλαμβάνει  του  πόρους  που  καταναλώνονται  για  τις
υγειονομικές  υπηρεσίες  από  τους  μισθούς  του  προσωπικού  μέχρι  το  φως  και  τη
θέρμανση των κτιρίων, τα έξοδα χρόνου και χρημάτων ασθενών και συνοδών και
γενικότερα  έξοδα  της  κοινότητας  και  του  συνόλου  που  αφορούν  έως  και
περιβαλλοντικά θέματα [6] ενώ όπως θα αναλυθεί πιο κάτω η δεύτερη παράμετρος
μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα, η χρησιμότητα ή το όφελος

Ερώτημα 1ο 

i) Η ανάλυση κόστους- αποτελεσματικότητας υπολογίζει τα οφέλη των υπό
σύγκριση παρεμβάσεων σε όρους κλινικών αποτελεσμάτων όπως η επιμήκυνση του
χρόνου επιβίωσης, οι ζωές που σώθηκαν, ο βαθμός υποχώρησης των συμπτωμάτων
κ.λπ. Συνεπώς η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να συγκρίνει προγράμματα που
αφορούν την ίδια νόσο, αφού έτσι μόνο  έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, δηλαδή
μπορούμε να εκφράσουμε στην ίδια μονάδα κλινικής αποτελεσματικότητας [7].

Αυτή  η  μεθοδολογία  έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  μια  σειρά  από  μελέτες  τα
τελευταία  χρόνια.   Σε  μια  από  αυτές  υπολογίσθηκε  ότι  η  πρώιμη  διάγνωση  του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω του  test Παπανικολάου αυξάνει κατά 3-7
χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης ανά 100 test με κόστος 2874$ για κάθε παραπάνω
έτος ζωής. [8] Σε μια άλλη, η αντιλιπιδαιμική αγωγή στην πρόληψη της στεφανιαίας
νόσου σχετίστηκε με την παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης σε έτη [9]. Άλλες
μελέτες  ασχολήθηκαν  με  τη  σύνδεση  των  ελεύθερων  πόνου  και  συμπτωμάτων
ημερών με εναλλακτικές θεραπείες του δωδεκαδακτυλικού έλκους, τον αριθμό των
επιτυχών  διαγνώσεων  της  εν  τω  βάθει  φλεβικής  θρόμβωσης  με  εναλλακτικές
διαγνωστικές εξετάσεις, τον αριθμό των επιπλοκών που αποφεύχθηκαν σε σχέση με
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εναλλακτικές θεραπείες της νόσου  Lyme μετά από δάγκωμα κρότωνα, τον αριθμό
των επεισοδίων πυρετού που αντιμετωπίσθηκαν και των θανάτων που προλήφθηκαν
με  τη  χρήση  χλωροκίνης  σε  παιδιά  της  Αφρικής  με  ανθεκτική  ελονοσία  και  την
επιβίωση  κατά  την  έξοδο  από  το  νοσοκομείο   των  νεογνών  που  γεννήθηκαν
ελλιποβαρή μετά τη καθιέρωση της χρήσης των μονάδων νοσηλείας νεογνών [10]. 

Η ανάλυση κόστους- χρησιμότητας υπολογίζει το κόστος σε κοινούς όρους
που δεν είναι χρηματικές μονάδες. Η μέθοδος εκφράζει τα οφέλη σε όρους βελτίωσης
του επιπέδου υγείας των ασθενών το οποίο θεωρείται συνάρτηση της επιμήκυνσης
του  χρόνου  επιβίωσης  και  της  βελτίωσης  της  ποιότητας  ζωής  του  ασθενούς
παράγοντας  μια  νέα  μονάδα  μέτρησης  τα  ποιοτικά  προσαρμοσμένα  έτη  ζωής  ή
QALYs. [11]

Η  μέθοδος  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  σύγκριση  μεθόδων  όπως  η
αορτοστεφανιαία παράκαμψη και η συντηρητική αγωγή σε ασθενείς με στεφανιαία
νόσο στελέχους, ενός, δύο και τριών αγγείων, και να υπολογίσει το κόστος-ωφέλεια
σε QALYs προγραμμάτων όπως η μεταμόσχευση νεφρού, η κατ’ οίκον αιμοκάθαρση,
η  αντικατάσταση  αορτικής  βαλβίδας  σε  περίπτωση  στένωσης,  η  χορήγηση
ερυθροποιιτίνης σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς,  ο προληπτικός έλεγχος καρκίνου
του  μαστού,  η  αρθροπλαστική  του  ισχίου,  η  εμφύτευση  βηματοδότη,  η
αντιυπερτασική  αγωγή  στην  πρόληψη  αγγειακών  εγκεφαλικών  επεισοδίων,  η
νευροχειρουργική επέμβαση σε υποσκληρίδιο αιμορραγία  κ.λπ. [12]  Μια
σύγκριση των δύο μεθόδων φαίνεται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΥΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ [3], [7], [10], [11], [12]

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μετρά μια συγκεκριμένη αντικειμενική
παράμετρο  αποτελεσματικότητας  που
εκφράζεται σε μονάδες π.χ. mmHg

Μετρά  ποιότητα,  βασιζόμενη  σε
ερωτηματολόγια  και  υποκειμενικές
κρίσεις χρηστών υπηρεσιών υγείας 

Στηρίζεται σε πιο εύκολα σχεδιασμένες
και  εκτελεσμένες  μελέτες.  Το  κόστος
και  τα  αποτελέσματα  μελετώνται  την
ίδια χρονική περίοδο.

Στηρίζεται  σε  δύσκολα  σχεδιαζόμενες
μελέτες και πολλές φορές σε αναλύσεις
που  έγιναν  σε  διαφορετικές  χρονικές
περιόδους  με  αποτελέσματα  που
διαφέρουν σε  μεθοδολογία,  τεχνολογία
και τιμές καθιστάμενες ακατάλληλες για
τη  μεταφορά  των  αποτελεσμάτων  από
το ένα τοπικό περιβάλλον στο άλλο

Μεθοδολογικά  υπάρχει  διαφοροποίηση
για  το  πώς  θα  χρησιμοποιηθεί  ο
παράγων  χρόνος  στην  εκτίμηση  των
αποτελεσμάτων

Μεθοδολογικά  πολλές  από τις  μελέτες
είναι  χαμηλής  ποιότητας  και  ένας
μικρότερος  αριθμός  από  αυτές  δεν
διαφωτίζει  ικανοποιητικά  σε  σχέση  με
την απόφαση που πρέπει να ληφθεί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Σελίδα 3 από 10



Χρειάζονται  αναλύσεις  ευαισθησίας,
ακραία  σενάρια  και  προγράμματα
προσομοίωσης  σε  υπολογιστές  για  να
αξιολογηθούν  καλύτερα  διάφορα
προγράμματα. 

Στηρίζεται  σε  γνώμες  ατόμων  που
μπορεί  να  μην  έχουν  εμπειρία  των
καταστάσεων  υγείας  που  αξιολογούν,
αποκλείονται  όσοι  δεν  μπορούν  να
απαντήσουν όπως βρέφη και διανοητικά
καθυστερημένοι,  ενώ  πολλές  φορές
υποεκπροσωπούνται  διάφορες
μειονοτικές  ομάδες  πληθυσμού   όπως
αυτοί με HIV

Η ανάλυση ευαισθησίας είναι συνήθως
απαραίτητη  στην  αξιολόγηση  των
προγραμμάτων  υγείας  διότι  συχνά
παρατηρείται  ένας  μεγάλος  βαθμός
αβεβαιότητας  σχετικά  με  τη  διασπορά
και  το  επίπεδο  των  βασικών
παραμέτρων  του  υποδείγματος  που
χρησιμοποιείται.

Οι  διάφορες  τεχνικές  προσδιορισμού
των  τιμών  χρησιμότητας  παράγουν
διαφορετικά μεταξύ τους αποτελέσματα,
ακόμη  κι  όταν  εφαρμόζονται  στα  ίδια
άτομα.  Αυτό  δημιουργεί  προβλήματα
σχετικά  με  την  αξιοπιστία  των
εκτιμήσεων  και  προκαλεί  διαφωνίες
σχετικά  με  την  τεχνική  που  πρέπει  να
προτιμηθεί

Με τη μέθοδο  κόστους- αποτελεσματικότητας  μπορούμε σε ένα σύστημα
υγείας  να  επιλέξουμε  το  οικονομικότερο  μεταξύ  δύο  το  ίδιο  αποτελεσματικών
προγραμμάτων ή το αποτελεσματικότερο μεταξύ προγραμμάτων παρόμοιου κόστους,
ενώ  στην  περίπτωση  που  το  λιγότερο  οικονομικό  είναι  αποτελεσματικότερο  να
σταθμίσουμε  τον  τρόπο  και  την  έκταση  εφαρμογής  του  απορρίπτοντας  τέλος  το
πρόγραμμα που είναι αναποτελεσματικό και ακριβό ταυτόχρονα .

Η μέθοδος  κόστους-  χρησιμότητας  μπορεί  να  συμβάλλει  σε ένα  σύγχρονο
σύστημα υγείας με τις γνωστές απαιτήσεις των πολιτών όχι μόνο για «πολλά αλλά και
καλά» χρόνια ζωής, εισάγοντας και ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το κόστος ενός
προγράμματος. 

Το  μειονέκτημα  και  των  δύο  μεθόδων  είναι  ότι  αναπόφευκτα  ευνοούν
υγειονομικά  προγράμματα  που  απευθύνονται  σε  ομάδες  ασθενών  με  καλύτερες
προοπτικές  επιβίωσης  η  αποκατάστασης  της  υγείας  τους.  [11]  Και  για  τις  δύο
μεθόδους χρειάζονται αξιοπιστότερα και πιο καλά τεκμηριωμένα δεδομένα πριν να
καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα [3]

ιι) Η ανάλυση κόστους  οφέλους  είναι  μια μέθοδος  που υπολογίζει  και  το
κόστος  και  το  όφελος  σε  χρηματικές  μονάδες.  [13]  Είναι  η  πιο  συνοπτική  και
θεωρητική  μορφή  μεθόδου  οικονομικής  αξιολόγησης,  και  έχει  χρησιμοποιηθεί  ως
βάση  για  τη  λήψη  αποφάσεων  σε  διάφορους  τομείς  οικονομικής  και  κοινωνικής
πολιτικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.  Η βασική της  διαφορά από τις
άλλες μεθόδους είναι ακριβώς ότι τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές υπολογίζονται σε
οικονομικές  μονάδες  και  μεταξύ  άλλων  αυτό  βοηθά  ώστε  να  εκτιμηθεί  αν  ένα
πρόγραμμα προσφέρει συνολικό όφελος για την κοινωνία στη βάση  το συνολικό
όφελος να ξεπερνά το συνολικό  κόστος. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να φανεί με τις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Σελίδα 4 από 10



μεθόδους κόστους- αποτελεσματικότητας  και κόστους-χρησιμότητας γιατί μετρούν
το κόστος και το όφελος σε διαφορετικές μονάδες. [14]

Από την άλλη όμως πλευρά, δεν είναι πάντα εύκολο τα πάντα να μετατραπούν
σε  οικονομικές  μονάδες  [13]   και  γι’  αυτό  το  λόγο  οι  υπόλοιπες  μέθοδοι
χρησιμοποιούνται  πολύ  συχνά  στην  οικονομική  αξιολόγηση.[14]  Γίνονται  βέβαια
προσπάθειες προσέγγισης μέσω άλλων εργαλείων όπως η μέθοδος του ανθρώπινου
κεφαλαίου,  ή  των  μελετών  αποκαλυπτόμενης  προτίμησης  και  ενδεχόμενης
αποτίμησης ώστε να αποδοθούν ρητά χρηματικές αξίες στις καταστάσεις υγείας αλλά
τα εγχείρημα είναι συχνά αμφιλεγόμενο [13] αφού η όλη εκτίμηση γίνεται πολλές
φορές  με  «σκιώδεις»  τιμές  που  αντανακλούν  την  αξία  υγειονομικών  υπηρεσιών
ακόμη και χωρίς αυτές να έχουν χρεωθεί. [5] 

Ερώτημα 2ο 

ι)

ΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΡΑΦΙ
ΚΑ
ΔΕΔΟ
ΜΕΝΑ

ΧΩΡΕΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2005 [15] ΝΟΡΒΗΓΙΑ 60  ασθενείς  με
HIV/AIDS από
δύο Νοσοκομεία

15D,  EQ-5D,
SF-6D

Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/16041894

2009 [16] ΕΛΛΑΔΑ 48  ασθενείς  με
γαστρικό καρκίνο

EQ-5D,  SF-
6D, 15D

Μελέτη
ποιότητας
ζωής

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/19558372

2012 [17] ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

132  ασθενείς  με
γλαύκωμα
ανοιχτής γωνίας

EQ-5D,  SF-
6D, TTO

Μελέτη
ποιότητας
ζωής-
Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/22909264

2013 [18] 27 Ευρωπαϊκές
χώρες,
Ηνωμένες
Πολιτείες,
Καναδάς,
Αυστραλία

4427 ασθενείς  με
υπερευαίσθητη
ουροδόχο κύστη
Στις
πολυκεντρικές
μελέτες
SCORPIO,
ARIES,
CAPRICORN

EQ-5D,
OAB-5D

Μελέτη
ποιότητας
ζωής-
Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/24246044

2014 [19] ΙΣΠΑΝΙΑ 133  εθελοντές με
νόσο Parkinson

15-D,  EQ-
5D-5L

Αναλύσεις
κόστους-
χρησιμότη
τας-
σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/24258254
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2011 [20] ΙΤΑΛΙΑ 583  ασθενείς
εξωτερικών
ιατρείων  με
ρευματοειδή
αρθρίτιδα 

EQ-5D,  SF-
6D

Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/21813061

2010 [21] ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 929  ασθενείς  6
και 12 μήνες μετά
τη νοσηλεία  τους
σε  Μονάδα
Εντατικής
Θεραπείας

EQ-5D 15D Αναλύσεις
κόστους-
χρησιμότη
τας-
σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/20689933

2012 [22] ΕΛΛΑΔΑ 319  διαβητικοί
τύπου  ΙΙ  με  ή
χωρίς  συνοδά
νοσήματα  και
επιπλοκές

EQ-5D,  SF-
6D, 15D

Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/21132558

2014 [23] KINA Ασθενείς  με
χρόνια
αποφρακτική
πνευμονοπάθεια

EQ-5D,  SF-
6D

Σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/25379673

2015 [29] ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5015 ασθενείς  με
καρκίνο  του
πνεύμονα

EQ-5D,  SF-
6D

Αναλύσεις
κόστους-
χρησιμότη
τας-
σύγκριση
εργαλείων

www.ncbi.nim
.nih.gov./pubm
ed/25670839

ιι) Η λογική καθορισμού προτεραιοτήτων στη λήψη αποφάσεων στο χώρο της
υγείας,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  συνίσταται  στη  μεγιστοποίηση  του  οφέλους  στην
υγεία  ενός  πληθυσμού,  Δεδομένου  ότι  αναφερόμαστε  πάντα  σε  ένα  δεδομένο
προϋπολογισμό αυτό οδηγεί στην επιλογή εκείνων των υπηρεσιών υγείας οι οποίες
αποδίδουν το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τους καταναλισκόμενους πόρους. [25]

Τα σύγχρονα εργαλεία  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για  τον  καθορισμό των
χρόνων ζωής σε σχέση με την ποιότητά της, έχουν γίνει πλέον πολύ διαδεδομένα και
μια σειρά από ερωτηματολόγια μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή
για  έναν  αυξανόμενο  αριθμό  από νοσήματα.  Μια σειρά  από ειδικά  διατυπωμένες
ερωτήσεις που αφορούν γενικότερες καταστάσεις όπως είναι ο πόνος, η κινητικότητα,
η αισθητηριακή αυτοτέλεια, η ψυχική κατάσταση, αλλά και ειδικά διαμορφωμένες
ερωτήσεις που διερευνούν συγκεκριμένες νόσους όπως το άσθμα, το διαβήτη, τον
καρκίνο κ.λπ.  αποτελούν τα εργαλεία αυτά. Φαίνεται όμως πως η καταλληλότητά
τους διαφέρει ανάλογα με τη νόσο που διερευνούν. Κι έτσι συχνή είναι η προσπάθεια
σύγκρισής τους σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν σε συνάρτηση με τις διάφορες
καταστάσεις που μελετώνται [26], [27].  

Είναι επομένως πολύ σημαντικό στηριζόμενοι σε συγκριτικές αναλύσεις να
καθορίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου σε σχέση
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με το νόσημα που θέλουμε να αξιολογήσουμε και το σκοπό της αξιολόγησης αυτής.
Και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τα εργαλεία αυτά. Το
γεγονός π.χ. ότι παρατηρείται ότι  τα EQ-5D, HUI II και SF-6D συχνά παράγουν πολύ
διαφορετικά  αποτελέσματα  για  την  ίδια  κατάσταση  υγείας  γιατί  τα  δύο  πρώτα
εστιάζουν περισσότερο στη φυσική λειτουργικότητα από το τρίτο, μας οδηγεί στην
ανάγκη  να  εντοπίσουμε  προσεκτικότερα  στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους.[28]
Φαίνεται  ότι  το  66% των  διαφορών αναλογεί  στην  περιγραφική  δυνατότητα  των
συστημάτων,  30,3%  σε  επιδράσεις  κλίμακος  και   3,7%  σε  επιδράσεις  μικρό-
χρησιμότητας [29].

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας [30] έδειξε ότι το πιο δημοφιλές εργαλείο
είναι το  EQ-5D (63%) και τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν σε μικρότερα ποσοστά:
HUI 2 και HUI 3 (15%), SF-6D (9%) και το υπόλοιπο 13% χρησιμοποίησαν τα 15D,
AQoL, QWB (6,9%, 4,3%, 2,4% αντίστοιχα.).

Προσπαθώντας  να  αναλύσουμε  τα  παραπάνω  εργαλεία  διαπιστώνουμε  ότι
μόνο δύο από τα 8 είδη ερωτήσεων του  HUI3 συνδέονται με την ψυχοκοινωνική
υγεία  ενώ αποτελούν  το  39,2% του  SF-36.  Τρία  από τα  πέντε  μέρη  του  EQ-5D
αναφέρονται  στον  πόνο και  στη  φυσική λειτουργικότητα,  και  το  63% του  SF-36
αφορά τα ίδια αυτά θέματα. Σε αντίθεση μόνο δύο από τα έξι είδη ερωτήσεων του
SF-6D συνδέονται με αυτή τη διάσταση των προβλημάτων. Ομοίως δύο από τα έξη
μέρη του  HUI 3 και δύο από τα μέρη του 15D  συνδέονται με τις αισθητηριακές
ικανότητες  του ατόμου,  ενώ τα  EQ-5D και  SF-6D  δεν αναφέρονται  καθόλου σε
αισθητηριακά θέματα. Τα EQ-5D και AQoL-8D έχουν ένα από τα πέντε και εικοσιδύο
από  τα  τριανταπέντε  μέρη  τους  αντίστοιχα,  να  συνδέονται  με  ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες που κυμαίνονται από 30,6% ως 65,4% στα εργαλεία του SF-36. [31] 

Από την ανάλυση των εργαλείων και  τη σύγκρισή τους  αποδεικνύεται  ότι
κανένα δεν μπορεί να αποτελέσει απόλυτο πρότυπο (“gold standard”), για το λόγο
αυτό κατά περίπτωση επιλέγεται το καταλληλότερο [32] 

Έτσι  σε  μια  συνολική  αξιολόγηση των  εργαλείων  που  διατίθενται  για  τον
καθορισμό των χρόνων ζωής σε σχέση με την ποιότητά της τα  EQ-5D πρωτίστως
περιγράφουν ακριβέστερα τον πόνο και την φυσική δραστηριότητα και σε όλες τις
συγκρίσεις  έχει  μεγαλύτερη ευαισθησία στον έλεγχο αυτών των διαστάσεων.  Εάν
χρειάζεται  να  μελετήσουμε   ψυχοκοινωνικές  παραμέτρους  θα  πρέπει  να
χρησιμοποιήσουμε  τα  AQoL-8D που  αποδεικνύονται  ακριβέστερα  σε  αυτό  τον
τομέα.  Θα πρέπει  επίσης να επισημανθεί  ότι  κάποια από τα ερωτηματολόγια που
χρησιμοποιούνται  απαντώνται  από  ασθενείς,  ενώ  άλλα  από  αυτά  από  υγιείς  που
συμμετέχουν σε αυτά με τις ανάλογες επιπτώσεις στον τρόπο προσέγγισής τους. [31]

Βλέποντας σε επί μέρους μελέτες  στη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι τα
ερωτηματολόγια που σχετίζονται με την ομάδα των 15D (υπάρχουν ήδη τα 16D και
17D με  περισσότερες  παραμέτρους  μελέτης  [33])  παραμένουν  πιο  ευαίσθητα στη
μελέτη της στεφανιαίας νόσου και της διαβητικής οφθαλμοπάθειας σε σχέση με τα
EQ-5D και  SF-6D και  αυτό  αποτελεί  ένδειξη  χρησιμοποίησης  των  πρώτων  σε
οικονομικές αξιολογήσεις σε παρεμβάσεις σε διαβητικούς ασθενείς.[22] Σε ασθενείς
με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προτιμότερη είναι η χρήση των  SF-6D για
την ανίχνευση μεταξύ των ομάδων που διαφέρουν ως προς την κατάσταση της υγείας
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τους και επειδή μετρούν διαφορετικά πράγματα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά  με  τα  EQ-5D.  [23].  Τα  SF-6D,  EQ-5D(UK),  και  EQ-5D(NL)
θεωρούνται κατάλληλα εργαλεία για τη μελέτη της κατάθλιψης, μιας κατάστασης που
σχετίζεται ισχυρά με την ποιότητα της ζωής. [34] Ως καταλληλότερο εργαλείο για
σοβαρά ασθενείς  που νοσηλεύθηκαν σε μονάδα Εντατικής  Θεραπείας  προτείνεται
κάποιο από την ομάδα 15D [21]. Σε ασθενείς με HIVV/AIDS τα 15D δε θεωρήθηκαν
καταλληλότερα από αυτά των  EQ-5D και  SF-6D [15]. Σε ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα και σοβαρά κινητικά προβλήματα συστήνονται τα EQ-5D και SF-6D [20]
Τέλος σε ασθενείς με νόσο του Parkinson τα 15-D έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα
και  ευαισθησία  για  τη  ανακάλυψη  κλινικών  μεταβολών  με  επιδείνωση  των
συμπτωμάτων, ενώ για την μελέτη της ποιότητας ζωής τους προτιμώνται τα  EQ-5D-
5L.  Το  τελευταίο  εργαλείο  χρειάζεται  και  λιγότερο  χρόνο  για  να  συμπληρωθεί
γεγονός που το καθιστά πιο εύχρηστο [19].  Σε περιπτώσεις που μελετώνται ασθενείς
με υπερευαίσθητη κύστη τα EQ-5D και OAB-5D μπορούν να ανιχνεύουν μεταβολές
στη  βαρύτητα,  ειδικά  σε  πολύ  σοβαρές  καταστάσεις,  ενώ  σε  μέτριας  βαρύτητας
καταστάσεις  προτιμώνται  τα δεύτερα από τα πρώτα.  Και  τα δύο εργαλεία  αν και
οδηγούν  σε  διαφορετικά  αποτελέσματα  είναι  χρήσιμα  όταν  χρησιμοποιούνται  σε
μελέτες  κόστους-χρησιμότητας  [18].  Σε  ασθενείς  με  ψωριασική  αρθρίτιδα
καταλληλότερο θεωρείται το SF-6D και μάλιστα αυτούς με βαρειά κατάσταση υγείας
[35]. Σε ασθενείς με κακοήθειες η χρήση του ερωτηματολογίου QLQ-C30 αποτελεί
σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση των ποιοτικών χρόνων ζωής όπως φάνηκε και
σε μια μεγάλη μελέτη ασθενών με γαστρικό καρκίνο[16].

Συνεχίζοντας  με  την  ίδια  λογική  θα  μπορούσαμε  να  αναφέρουμε  πολλές
παρόμοιες  μελέτες  που  επιλέγουν  το  ένα  ή  το  άλλο  εργαλείο  για  να
πραγματοποιήσουν την προσέγγιση μιας ομάδας ασθενών με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Μπορούμε όμως συμπερασματικά να καταλήξουμε στη θέση ότι προκειμένου
να σχεδιαστεί μια μελέτη σωστά, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς τους στόχους της και
τις  δυνατότητες  του  κάθε  προσφερόμενου  εργαλείου  ώστε  να  επιλεγεί  το
καταλληλότερο ώστε να οδηγείται στα πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.[31]
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