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Γεληθά: Σν απμαλφκελν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο
ηερλνινγίαο πγείαο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ
πνιηηηθή πγείαο. Σν θφζηνο ζεξαπείαο κίαο αζζέλεηαο κπνξεί λα απμεζεί ξαγδαία φηαλ κηα
παιαηφηεξε ηερλνινγία αληηθαζίζηαηαη απφ κία θαηλνχξηα θαιχηεξε αιιά θαη αθξηβφηεξε
ζπλάκα. Ζ αηκνθάζαξζε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν εμσλεθξηθήο θάζαξζεο ζηελ
ρψξα καο αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη κηα κέζνδν ζεξαπείαο κε ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο
αιιά θαη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ.
Μεζνδνινγία: θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο
αηκνθάζαξζεο ζε ηδησηηθή Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, κε ζηφρν λα εληνπηζζνχλ νη
παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην πςειφ θφζηνο ηεο ζεξαπείαο. Παξάιιεια, ζα
επηρεηξεζεί λα δνζνχλ θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο.
Σνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ απνηέιεζαλ νη κφληκνη αζζελείο ηεο κνλάδαο Γηα ηελ θαηαγξαθή
ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο θφζηνπο θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο
αηκνθάζαξζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, δειαδή ηελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε θαη ηελ αηκνθάζαξζε κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο.
πκπεξάζκαηα: Ζ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε απνηειεί θαηά πεξίπνπ 20% θζελφηεξε κέζνδν
αηκνθάζαξζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο αηκνθάζαξζεο έρνπλ ηα
θάξκαθα, ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο. Σν εηήζην θφζηνο αλά αζζελή
είλαη θαη απηφ κεγαιχηεξν γηα ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο. Χζηφζν, πεξαηηέξσ
δηαρξνληθή έξεπλα ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ελ ιφγσ
ζεξαπείαο.
Λέμεηο θιεηδηά:, ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, αηκνθάζαξζε, ηερλεηόο λεθξόο, πνηόηεηα
δσήο, νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε, θόζηνο λνζήκαηνο
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General: The increasing cost of health services due to the rapid development of the new
health technology is one of the major problems referring to the health policy. The cost of
treating a disease can rapidly rise when an older technology is replaced by a new one, better
and more expensive. Haemodialysis is widely used method of chronic renal failure in our
country, but also it is a method of treatment related to high cost and negative impact on
quality of life of the renal patients.
Methodology: The purpose of this study is to estimate the cost of dialysis in private Dialysis
Unit in order to identify those factors which contribute to the high cost of the treatment. It will
attempt to provide proposals for reducing the high cost of the treatment. The study population
was the permanent patients of the unit. In order to record the costs, a cost analysis method
was used for both types of treatments of Haemodialysis that apply to this unit, namely the
simple dialysis and dialysis method of haemodiafiltration.
Conclusions: The standard dialysis is approximately 20% cheaper than the method of
haemodiafiltration. Also, the largest proportions of the total cost for both types of dialysis are
medicines, sanitary material and wage costs. The annual cost per patient is higher for the
method of haemodiafiltration. However, further research is needed to investigate the high cost
of such treatment.

Key words: Chronic renal failure, haemodialysis, artificial kidney, quality of life,
economic evaluation, cost of illness
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο ηνκέαο ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο Βηνηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη
απφ κεγάια επηηεχγκαηα φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ λνζεκάησλ. Ζ
αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, θπξίσο ρξφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ επηκήθπλζε ηεο δσήο γηα πνιιέο θαηεγνξίεο αζζελψλ, απνηεινχλ ηα δεηνχκελα ζηε
ζεκεξηλή ζχγρξνλε θνηλσλία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαηξηθή επηζηήκε δελ έρεη πιένλ σο
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αλψηαηνπ
εθηθηνχ επηπέδνπ δσήο πνπ κπνξεί ν εθάζηνηε αζζελήο λα απνιακβάλεη (Απνζηφινπ,
2000).
Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα θαιχηεξε πεξίζαιςε θαη ζπγθξάηεζε ησλ απμαλφκελσλ
δαπαλψλ γηα ηελ πγεία , αλαδεηθλχνπλ φιν θαη εληνλφηεξα ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ζεξαπεηψλ θαζψο
θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιινί φξνη, φπσο απηνί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ρξεζηκφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο πξφζβαζεο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο
απαζρνινχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη ηνπο ηζχλνληεο πνπ αζθνχλ πνιηηηθή πγείαο
(Γείηνλα θαη Υάιθνο, 2005).
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο παξαηεξείηαη θαη
αχμεζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ ε ηαηξηθή επηζηήκε θαιείηαη λα επηιχζεη. Δμ
νξηζκνχ, κία ζεξαπεία πνπ απεπζχλεηαη ζε ρξφληνπο αζζελείο δελ απνζθνπεί ζηελ ίαζε
αιιά θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ηε δηαηήξεζε κίαο
αμηνπξεπνχο πνηφηεηαο ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπο (Θενθίινπ, 2010α). Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ρξφληνπ λνζήκαηνο απνηειεί ε Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Σειηθνχ
ηαδίνπ, ηεο νπνίαο ν επηπνιαζκφο κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ „70 θαίλεηαη λα παίξλεη
αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο.
Ζ Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Σειηθνχ ηαδίνπ (ΥΝΑΣ) απνηειεί ζηηο κέξεο καο
έλα ζπλερψο απμαλφκελν λφζεκα, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο
πνιιψλ κειεηψλ ζε ζρεδφλ φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Σν ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηεο
πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπ αληηκεηψπηζεο ηεο ελ ιφγσ αζζέλεηαο, δειαδή ηεο
αηκνθάζαξζεο, θαζψο θαη ν ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ λνζνχλ απφ
ηελ ζπγθεθξηκέλε πάζεζε, απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ φινπο ηνπο θνξείο ράξαμεο
πνιηηηθήο πγείαο ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ ζπδήηεζε πνπ εγείξεηαη αλάκεζα
ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο πγείαο έρεη σο αληηθείκελν ηελ επίηεπμε ηνπ ρακειφηεξνπ
δπλαηνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε

4

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

κέζνδν ζεξαπείαο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή πνηφηεηα δσήο γηα ηνλ
λεθξνπαζή.
Ζ ρψξα καο αλ θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε αξηζκφ
κεραλεκάησλ ηερλεηνχ λεθξνχ, σζηφζν ππνιείπεηαη νηθνλνκηθψλ κειεηψλ πνπ λα
ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο αζζέλεηαο θαζψο θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
Αληηζέησο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη
αλαγθαία θαζψο ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θαζαξά
νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ηειηθνχ θέξδνπο
αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ, ε αλάγθε γηα εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ην
θφζηνο θξίλεηαη επηηαθηηθή (Κπξηφπνπινο, Νηάθαο, 1994).
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κίαο απφ ηηο δχν
κεζφδνπο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο, ηεο αηκνθάζαξζεο, θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ή
ηνπιάρηζηνλ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, κε ηε κειέηε ηνπ θφζηνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζεξαπείαο, γηα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχ θαη κειέηεο κίαο ελαιιαθηηθήο
κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:
A. ην γεληθό κέξνο, φπνπ αξρηθά γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο αζζέλεηαο ηεο Υξφληαο
Νεθξηθήο Αλεπάξθεηαο θαη ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζήο ηεο θαζψο θαη ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο έληαμεο ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο ή πεξηηνλατθήο
θάζαξζεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε, ε νπνία επηθξαηεί ζηε ρψξα καο,
αλαθνξηθά κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ζεξαπεηψλ
ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, φπνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε επξεία
εθαξκνγή ηνπ ηερλεηνχ λεθξνχ έλαληη ησλ άιισλ δχν κεζφδσλ, ηεο πεξηηνλατθήο
θάζαξζεο θαζψο θαη ηεο κεηακφζρεπζεο λεθξνχ. Σέινο, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο
πνηφηεηαο δσήο (ΠΕ) θαζψο θαη νη δείθηεο κέηξεζήο ηεο θαη πεξηγξάθεηαη ε ΠΕ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αζζελψλ, ιφγσ ηνπ ρξφληνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ πγεία
ηνπο, κέζα απφ ηελ παξάζεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ.
B. ην εηδηθό κέξνο, φπνπ αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην
δηακνξθψλνπλ, ε κέζνδνο αλάιπζεο πνπ εθαξκφζηεθε θαη ν ππφ κειέηε
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πιεζπζκφο. ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο κίαο
ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο (ηφζν ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο κε δηηηαλζξαθηθά
φζν θαη ηεο κεζφδνπ ηεο αηκνδηαδηήζεζεο), νη παξάγνληεο, νη νπνίνη
δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή
αλάινγα κε ηνλ ηχπν αηκνθάζαξζεο πνπ αθνινπζεί. Σέινο, αλαιχνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπνπ θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
πςεινχ θφζηνπο, ην νπνίν απνθέξεη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αηκνθάζαξζεο
ζε κία Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ.
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2. ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ
2.1 Οη λεθξνί θαη ε κνξθνινγία ηνπο.
Οη λεθξνί απνηεινχλ δχν νκνηφκνξθα φξγαλα ζε ζρήκα θαζνιηνχ, ηα νπνία είλαη
ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλα εθαηέξσζελ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηεο θνηιηαθήο ανξηήο,
απφ ηελ νπνία παηξλνχλ 1.100 σο 1.300 θ. εθ. αίκαηνο ην ιεπηφ, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ
ην 25% ηνπ φγθνπ παικνχ. Σν αξηζηεξφ λεθξφ βξίζθεηαη πεξίπνπ 2.5 εθαηνζηά πην πάλσ
απφ ην δεμί θαη ην ζχλεζεο βάξνο ηνπ λεθξνχ ζε έλαλ ελήιηθα θπκαίλεηαη απφ 150-160
γξακκάξηα. Λφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, νη λεθξνί έρνπλ ρξψκα
ζθνχξν θφθθηλν-θαθέ (Ησαλλίδεο, 2005, Σζνκή, Αλησλνπνχινπ, 1994, Σζνκή, 1993).
Σν λεθξφ έρεη έλα εμσηεξηθφ ζηξψκα πνπ νλνκάδεηαη κεκβξάλε, ε νπνία θαιχπηεη ην
εζσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ νξγάλνπ. Καη ζηνπο δχν λεθξνχο ππάξρεη επίζεο κία ζρηζκή, ε
νπνία νλνκάδεηαη hilus θαη ηεο νπνίαο ν ξφινο είλαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηεο λεθξηθήο
αξηεξίαο, ηεο λεθξηθήο θιέβαο, ησλ λεχξσλ θαη ηνπ νπξεηήξα ζην λεθξφ. Ζ βαζηθή
ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ είλαη ε απνβνιή ησλ παξαπξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ
αδψηνπ (νπξία, θξεαηηλίλε, νπξηθφ νμχ θ.η.ι.). Ζ ιεηηνπξγία απηή εμαζθαιίδεηαη κε ηε
δηήζεζε ηνπ αίκαηνο ζην επίπεδν ηνπ ζπεηξάκαηνο. Μέζα ζην λεθξφ βξίζθεηαη ε λεθξηθή
θνηιφηεηα θαη ζην εζσηεξηθφ απηήο ππάξρνπλ νη λεθξψλεο (ε κηθξφηεξε αλαηνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεθξνχ), νη νπνίνη απνηεινχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ
επζχλνληαη γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπ αίκαηνο. ε θάζε λεθξφ ππάξρνπλ πάλσ απφ έλα
εθαηνκκχξην λεθξψλεο. Σν αίκα πνπ εηζέξρεηαη ζηνπο λεθξνχο κεηαθέξεη ζηνπο λεθξψλεο
ηηο δηαιπηέο θαη άρξεζηεο νπζίεο, νη νπνίεο αθνχ θηιηξαξηζηνχλ θαη αθαηξεζνχλ απφ ην
αίκα, σζνχληαη κε ηε κνξθή ησλ νχξσλ, κέζσ ηνπ νπξεηήξα, ζηελ νπξνδφρν θχζηε, απφ
φπνπ θαη απνβάιινληαη (Ησαλλίδεο, 2005).
Δηθόλα 1: Ζ κνξθνινγία ησλ λεθξώλ
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2.2 Νεθξηθή Λεηηνπξγία
Οη ιεηηνπξγίεο ησλ λεθξψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ν θχξηνο ξφινο ηνπο είλαη ε
δηαηήξεζε ηεο νκνηνζηαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ
ζψκαηνο, θαζψο ξπζκίδνπλ ζηα επηζπκεηά επίπεδα ηα δηάθνξα κεηαιιηθά ζηνηρεία, φπσο
ην θάιην, ην λάηξην, ην αζβέζηην θαη ηνλ θψζθνξν (Αλησλνπνχινπ, 1994). Απηφ
επηηπγράλεηαη θπξίσο δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ηνλ φγθν θαη ηε ζχζηαζε ησλ δηαιπκάησλ ηνπ
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη εμηζνξξνπψληαο ηηο ηπρφλ δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ιήςε ηξνθήο, ηνλ θπηηαξηθφ κεηαβνιηζκφ θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε
ζσκαηηθή θφπσζε θαη ην πεξηβάιινλ (Βιαρνγηάλλεο, 1991). Ζκεξεζίσο, νη λεθξνί
απνβάιινπλ πεξίπνπ 1.5 κε 2.5 ιίηξα νχξα. Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθή γηα ην ιφγν φηη παξάγνπλ δηάθνξεο νξκφλεο, φπσο ε εξπζξνπνηεηίλε, ε νπνία
επζχλεηαη γηα ηε δηέγεξζε ηεο παξαγσγήο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην λσηηαίν κπειφ.
Σέινο, ηα λεθξά κεηαβνιίδνπλ ηελ βηηακίλε D, ε νπνία βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη
ελίζρπζε ησλ νζηψλ ηνπ

αλζξψπηλνπ

νξγαληζκνχ

αιιά ειέγρνπλ θαη

θαηά

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ αξηεξηαθή πίεζε.
Δπνκέλσο, ζπλνςίδνληαο, νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ λεθξψλ κπνξνχλ λα
δηαρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Λαγθνπξάλεο, 2001):
1) Ρπζκηζηηθή: Πεξηιακβάλεη ηε δηήζεζε, ηελ απέθθξηζε θαη ηελ επαλαξξφθεζε,
κέζσ ησλ νπνίσλ δηαηεξεί ζηαζεξφ ηνλ φγθν θαη ηε ζχζηαζε ησλ δηαιπκάησλ ηνπ
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο.
2) Απεθθξηηηθή: Απνβάιινληαη ηα ηνμηθά πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη νη
εμσγελείο νπζίεο θαη
3) Ελδνθξηληθή - Μεηαβνιηθή: Πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ελδχκσλ, νξκνλψλ θαζψο
θαη ηελ ελεξγνπνίεζε αλελεξγψλ κνξίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη λεθξνί
εμαζθαιίδνπλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε αηκνπνίεζε
(εξπζξνπνηεηίλε) θαη ν κεηαβνιηζκφο ησλ νζηψλ (ελεξγνπνίεζε ηεο αλελεξγνχο
κνξθήο ηεο Βηηακίλεο D ζε ελεξγή κνξθή), φπσο πξναλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα.

2.3 Υξόληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα - Οξηζκόο θαη αίηηα
Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΥΝΑ) απνηειεί έλα θιηληθφ ζχλδξνκν ραξαθηεξηδφκελν
απφ βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ λεθξψλ λα απνβάινπλ ηηο
άρξεζηεο νπζίεο θαη λα δηαηεξήζνπλ θπζηνινγηθή ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ
πγξψλ θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Μπνξεί λα ζπκβεί είηε αηθλίδηα (Ομεία
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Νεθξηθή Αλεπάξθεηα - ΟΝΑ) είηε ζηαδηαθά ζε δηάζηεκα κελψλ ή εηψλ (Μαπξνκάηεο,
2005, Εεξνγηάλλεο, Λάκληζθνπ, Γέιηαο, 2005).
Πιήζνο απφ θιεξνλνκηθέο, ζπγγελείο, ηδηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο λφζνπο
επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ΥΝΑ. Χζηφζν, νη πην θνηλέο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ
είλαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε ππέξηαζε. χκθσλα κάιηζηα κε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην «Third National Health and Nutrition Survey» ζε δείγκα 18.823
ακεξηθαλψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε ππέξηαζε επζχλνληαη γηα ην
67.2% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εθδήισζαλ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. Αλαιπηηθφηεξα, ν
δηαβήηεο έξρεηαη πξψηνο ζε πνζνζηφ 41,8% θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ππέξηαζε κε
πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 25,4%. Πξαθηηθά απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα εθηηκάηαη φηη απφ ηα 10
εθαηνκκχξηα ακεξηθαλψλ κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία ζην πξψηκν ζηάδην, ηα δχν ηξίηα απφ
απηνχο (ζρεδφλ 7 εθαηνκκχξηα) ζα απνθηήζνπλ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ,
εμαηηίαο ησλ δχν απηψλ αζζελεηψλ (Βιαρνγηάλλεο, 1999, Αλησλνπνχινπ, 1994). Άιια
αίηηα πξφθιεζεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη πέηξεο ζηα
λεθξά, θιεγκνλέο θαη ινηκψμεηο ησλ λεθξψλ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο
θαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Γελ είλαη βέβαηα θαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο, φπνπ ην αίηην ηεο
ΥΝΑ παξακέλεη άγλσζην θαη παξφιν ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πάζρνληα,
δελ κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ ηα αθξηβή αίηηα εθδήισζεο ηεο λεθξηθήο βιάβεο
(Βιαρνγηάλλεο, 1999, Αλησλνπνχινπ, 1994).
χκθσλα κε ηελ ηαπξηαλνχ (2007), νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ κπνξνχλ πξνθαιέζνπλ
ΥΝΑ είλαη:
1. Πξσηνπαζή λεθξηθά λνζήκαηα
I. πεηξακαηνλεθξνπάζεηεο (ζπεηξακαηνλεθξίηηδα)
II. Γηακεζνζσιελαξηαθέο λεθξνπάζεηεο (ρξφληα ππεινλεθξίηηδα)
2.Απνθξαθηηθέο λεθξνπάζεηεο
I. Απφθξαμε θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ππεξηξνθία
πξνζηάηε)
II. Απφθξαμε αλψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (λεθξνιηζίαζε,
ζηελψκαηα νπξήζξαο)
3.Κιεξνλνκηθέο ή ζπγγελείο λεθξηθέο παζήζεηο
I. Πνιπθπζηηθή λφζνο ησλ λεθξψλ
II. Οηθνγελεηαθή λεθξίηηδα (χλδξνκν Alport)
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4.πζηεκαηηθέο παζήζεηο ή ηνμηθά αίηηα πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο λεθξνύο
I. αθραξψδεο δηαβήηεο
II. Αζεξνζθιήξσζε
III. Αξηεξηαθή ππέξηαζε (θαθνήζεο)
IV. Νεθξνπάζεηα απφ αλαιγεηηθά
V. Κνιιαγνλψζεηο
VI. Οπξηθή αξζξίηηδα
ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ πξνγξάκκαηνο
ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (ΤΔ) γηα ην έηνο 2003, ηελ θχξηα αηηία ΣΥΝΑ
απνηειεί ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο κε πνζνζηφ 28.2 %. Οη ακέζσο επφκελεο ζε πνζνζηά
αηηίεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη νη ζπεηξακαηνλεθξίηηδεο κε
πνζνζηφ 12.6%. Σα ίδηα ζηνηρεία αιιά κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπλαληάκε ζηελ Δπξψπε
θαη ηελ Ακεξηθή, φπνπ πάιη ε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα θαη ε ρξφληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα
θαζψο θαη ε λεθξνπάζεηα αγλψζηνπ αηηίαο βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη κε πνζνζηφ 45%, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαίλεηαη λα είλαη ε
ζπρλφηεξε αηηία ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ ζηηο ΖΠΑ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 40% ησλ
αηφκσλ κε ΥΝΑ πνπ πεξηκέλνπλ ζε ιίζηεο γηα κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη δηαβεηηθνί
(ERA-EDTA Registry, 2006).
Παξαθάησ, δίλεηαη ε θαηαλνκή (%) αλά αηηία ΥΝΑ ησλ λέσλ αζζελψλ ησλ εηψλ
1995-1997 ζηηο ΖΠΑ (γξάθεκα 1), νη αζζελείο αλά εθαη. πιεζπζκνχ (ΑΔΠ) αλά αηηία
ΥΝΑ ησλ εηψλ 1990 θαη 1999 ζπγθξηηηθά ζηελ Δπξψπε (γξάθεκα 2) θαζψο θαη νη
αζζελείο έηνπο 1999 αλά αηηία ΥΝΑ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο (πίλαθαο 1) (Ησαλλίδεο, 2005).
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Πεγή: Ησαλλίδεο (2005).

Πεγή: Ησαλλίδεο (2005).
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Πεγή: Ησαλλίδεο (2005).

2.4 Πνξεία - Δμέιημε ηεο Υξόληαο Νεθξηθήο Αλεπάξθεηαο
Ζ θπζηθή εμέιημε θαη πνξεία ηεο ΥΝΑ απφ ην αξρηθφ πξνο ην ηειηθφ ζηάδην είλαη κία
ζπλερψο επηδεηλνχκελε δηαδηθαζία. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ην
ηειηθφ ζηάδην ηεο ΥΝΑ πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηα αξρηθά αίηηα πνπ ηελ πξνθάιεζαλ,
ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ θαη απφ άιινπο ζπκπιεξσκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδεηλψλνπλ
ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ππέξηαζε, ινηκψμεηο, θαξδηαθή αλεπάξθεηα,
ελδερφκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θ.ά. Ο βαζκφο ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR)
είλαη ην κέηξν θαη ην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηαηξφ λα εθηηκήζεη ηε λεθξηθή
ιεηηνπξγία ηνπ πάζρνληνο. Σαπηφρξνλα απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε
πνπ θαζνξίδεη ηελ πξφγλσζε θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο ΥΝΑ. Έηζη, ινηπφλ,
δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί άδηθα απφ πνιινχο σο ην ζηίγκα ηεο λφζνπ γηα θάζε ζηηγκή ηεο
εμέιημήο ηεο. Χο ελαιιαθηηθφ δηαγλσζηηθφ κέζν γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ΥΝΑ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε θξεαηηλίλε, ηεο νπνίαο ε αχμεζε ζηνλ νξφ ζεκαίλεη ηελ ειάηησζε
ηεο δηήζεζήο ηεο απφ ηα ζπεηξάκαηα (Mitch, Walser, Buffington, Lemann, 1976).
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2.4.1 Κιηληθέο εθδειώζεηο - Δπηπινθέο ΥΝΑ
Ζ ΥΝΑ απνηειεί κία λφζν, ε νπνία ζηα αξρηθά ζηάδηα κπνξεί λα είλαη ηειείσο
αζπκπησκαηηθή ή λα παξνπζηάδεη ειάρηζηα ζεκάδηα γεληθεπκέλεο θαθνπρίαο. Αξγφηεξα,
φζν εμειίζζεηαη, ν αζζελήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη δηάθνξα θιηληθά ζπκπηψκαηα, φπσο
λαπηία, αλνξεμία, απψιεηα βάξνπο, ρισκή θαη γθξηδνθίηξηλε απφρξσζε ζην πξφζσπν,
αδπλακία, γξήγνξε θφπσζε, ιαράληαζκα, θαγνχξα, πξήμηκν ζηα πφδηα θαη ζην πξφζσπν,
ππλειία, ζπρλή νχξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαζψο θαη κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ
νχξσλ. Ο ηξφκνο, νη κπνθισληθέο ζπζπάζεηο, νη ζπαζκνί θαη ηειηθά ην θψκα απνηεινχλ
ηηο λεπξνινγηθέο εθδειψζεηο ηεο πξνρσξεκέλεο λφζνπ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα
παξαηεξεζεί κείσζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο (Παλαγνπνχινπ, 2009, Παπαζσκά θαη
Εεξνγηάλλεο, 2005).
ηε ΥΝΑ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δηάθνξεο επηπινθέο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Παλαγνπνχινπ, 2009):


Καξδηαγγεηαθέο



Αηκαηνινγηθέο



Νεπξνινγηθέο



Αλνζνινγηθέο



Γαζηξεληεξηθέο



Μπνζθειεηηθέο



Δλδνθξηληθέο



Γηαηαξαρέο χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ



Μεηαβνιηθή νμέσζε

2.4.2 Παξάγνληεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνύ ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ΥΝΑ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα
ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε ζπλεξγαζία ηνπ ζεξάπνληα
ηαηξνχ θαη ηνπ αζζελή είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηαηί καδί κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ
θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη ή επηδεηλψλνπλ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Ζ έγθαηξε
ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, κηαο θαη ε πνιχ
πςειή πίεζε θαηαζηξέθεη ην λεθξφ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο άζθεζεο
είηε κέζσ ηεο πεξηνξηζκέλεο θαηαλάισζεο αιαηηνχ. Όηαλ βέβαηα δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί δηαηξνθηθά, ν ηαηξφο παξεκβαίλεη κε ηε ρνξήγεζε αληηππεξηαζηθψλ
θαξκάθσλ (Αλησλνπνχινπ, 1994).
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Ζ δίαηηα απνηειεί επίζεο έλαλ ηξφπν επηβξάδπλζεο ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, θπξίσο
κέζσ ηεο πεξηνξηζκέλεο θαηαλάισζεο πξσηετλψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα βξνχκε ζε
πιεζψξα ηξνθψλ, φπσο ην θξέαο, ηα ζαιαζζηλά θαη ηα πξντφληα κε βάζε ηε ζφγηα.
Παξφια απηά φκσο, ε δίαηηα ηνπ θάζε αζζελή ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ινηπά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη
παξνπζηάζεη.
Σέινο, εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ αθνινπζείηαη απφ
ηνλ εθάζηνηε αζζελή θαη πνπ είλαη αλαγθαίν λα ζπληαγνγξαθείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν
ηαηξφ θαη αλάινγα κε ηελ αηηία ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο.
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3. ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ
3.1 Μέζνδνη ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο
Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ΥΝΑ ζα θαζνξίζεη θαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα
αθνινπζεζεί. ηα πξψηα ζηάδηα, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε
θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζπρλή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη απνθπγή ησλ παξαγφλησλ πνπ
ηελ επεξεάδνπλ ή ηελ επηδεηλψλνπλ (ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.η.ι.). Ζ λεθξηθή
αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ αληηκεησπίδεηαη κε δχν κεζφδνπο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο
(Βιαρνγηάλλεο, 1999):
1) Αηκνθάζαξζε κε ηερλεηφ λεθξφ (ΣΝ) θαη
2) Πεξηηνλατθή Κάζαξζε (ΠΚ).
Δθηφο απφ ηηο δχν αλσηέξσ ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, ππάξρεη θαη ε κεηακφζρεπζε
λεθξνχ, ε νπνία απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο ΥΝΑ
αλαθνξηθά κε ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Γπζηπρψο,
φκσο, ε κέζνδνο απηή δε βξίζθεη επξεία εθαξκνγή θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο λεθξηθψλ
κνζρεπκάησλ αιιά θαη ιφγσ ηεο απφξξηςήο ηνπο (Doyle et al., 2004).
Ζ αηκνθάζαξζε σο κέζνδνο ππνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ είλαη ε
εμσζσκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ, κε ηξεηο
ζπλήζσο ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα. Ο αζζελήο πξνζέξρεηαη ζε νξγαλσκέλε Μνλάδα
Σερλεηνχ Νεθξνχ θαη ζπλδέεηαη κε ην κεράλεκα εμσλεθξηθήο θάζαξζεο γηα ηνπιάρηζηνλ
4 ψξεο. Δηδηθφηεξα, απφ ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ λεθξψλ, ε ζεξαπεία κε ρξφληα
πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε αληηθαζηζηά έζησ θαη κεξηθψο ηελ απέθθξηζε ησλ ειεθηξνιπηψλ,
ηνπ λεξνχ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ (Toθars, 1998, Αλησλνπνχινπ,
1994).
Ζ αηκνθάζαξζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ ηερλεηφ λεθξφ
πνπ απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε: α) ην κεράλεκα ηεο αληιίαο αηκνθάζαξζεο, β) ην
θίιηξν αηκνθάζαξζεο θαη γ) ην ζχζηεκα παξαζθεπήο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ πγξνχ
αηκνθάζαξζεο. Ζ κεηαθνξά νπζηψλ απφ ην αίκα ηνπ αζζελνχο ζην δηάιπκα ηεο
αηκνθάζαξζεο ή αληίζηξνθα γίλεηαη κε 3 βαζηθνχο κεραληζκνχο (Παλαγνπνχινπ, 2009):
1) Με δηάρπζε (κεηαθίλεζε δηαιπηψλ νπζηψλ ρσξίο κεηαθίλεζε δηαιχηε, δει.
πγξνχ).
2) Με δηήζεζε (ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε δηαιπηψλ νπζηψλ θαη δηαιχηε).
3) Με ψζκσζε (κεηαθίλεζε δηαιχηε ρσξίο κεηαθίλεζε νπζηψλ).
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ηηο κέξεο καο, ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο
ιεηηνπξγίαο απνηειεί ε απιή αηκνθάζαξζε κε ηε κέζνδν ηεο δηάρπζεο (θιαζηθή
αηκνθάζαξζε). Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο ηερληθέο αηκνθάζαξζεο, φπσο ε
αηκνθάζαξζε κε δηηηαλζξαθηθά θαη ε κέζνδνο ηεο αηκνδηαδηήζεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ
αηκνθάζαξζε

κε

δηηηαλζξαθηθά,

ζην

δηάιπκα

αηκνθάζαξζεο

ρξεζηκνπνηείηαη

δηηηαλζξαθηθφ λάηξην αληί νμηθφ λάηξην. Ζ κέζνδνο ηεο αηκνδηαδηήζεζεο απνηειεί ζρεηηθά
πξφζθαηε κέζνδν θαη βαζίδεηαη ζηε δηαπήδεζε κέζσ ηεο δηήζεζεο. Ζ βαξχηεηα ηεο ΥΝΑ
ηνπ αζζελή είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζα θαζνξίζεη ζε πνηα κέζνδν αηκνθάζαξζεο
ζα εληαρζεί. Γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη φζν πην βεβαξεκέλε είλαη ε θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ αζζελή, ηφζν απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο έληαμήο ηνπ ζε πξφγξακκα
αηκνθάζαξζεο κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο (Κνληνχιε, 2004).
Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε ήηαλ απφ ζρεηηθά λσξίο γλσζηή, άξρηζε φκσο λα
εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά σο ζεξαπεία ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηε δεθαεηία ηνπ „60.
Αξρηθά απνηεινχζε ελαιιαθηηθή ιχζε φηαλ ε θαηαζθεπή αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο ήηαλ
αδχλαηε αιιά ζηε ζπλέρεηα πξνσζήζεθε ζαλ παξαπιήζηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε
Υξφληα Αηκνθάζαξζε (ΥΑ) κέζνδνο κε έκθαζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αζζελψλ, φπσο
νη δηαβεηηθνί, ηα παηδηά ή ηα άηνκα κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα (Nolph, 1986, Oreopoulos,
1977). ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε, ν λεθξνπαζήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί γηα
θίιηξν ην πεξηηφλαην (πκέλαο πνπ θαιχπηεη ηα ζπιάρλα) δηα κέζνπ ελφο κφληκνπ
πιαζηηθνχ θαζεηήξα θαη κε θαηάιιεια πγξά λα θάλεη 3-4 θνξέο ηελ εκέξα ηηο
πεξηηνλατθέο πιχζεηο, έηζη ψζηε λα απνβάιινληαη νη βιαβεξέο νπζίεο. Ζ δηαδηθαζία απηή
νλνκάδεηαη θαη πλερήο Φνξεηή Πεξηηνλατθή Κάζαξζε (ΦΠΚ) (Αλησλνπνχινπ, 1994,
Nolph, 1986, Oreopoulos, 1977, Griva, Newman, 2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη απηφκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (Απηνκαηνπνηεκέλε
Πεξηηνλατθή Κάζαξζε - ΑΠΚ), ζε κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.
Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο είλαη ε
είζνδνο κηθξνβίσλ ζηελ θνηιηά, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ θιεγκνλή ηεο πεξηηνλατθήο
κεκβξάλεο (πεξηηνλίηηδα). Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζπλεζίδεηαη αθξηβψο κεηά ηελ
εκθχηεπζε ηνπ θαζεηήξα, κία εληαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο ή θάπνηνπ πξνζψπνπ
πνπ ζα ηνλ θξνληίδεη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ δηαιπκάησλ θαζψο θαη ηελ
πεξηπνίεζε ηνπ ζηνκίνπ εμφδνπ ηνπ θαζεηήξα κε ηνπο θαλφλεο απφιπηεο αζεςίαο.
Σέινο, σο κέζνδν απνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο απνηειεί θαη ε
κεηακφζρεπζε, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί. Ζ κεηακφζρεπζε απνηειεί ην φλεηξν θάζε
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λεθξνπαζνχο πνπ έρεη εληαρζεί ζε εληαηηθφ πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο είηε κε ηερλεηφ
λεθξφ είηε κε ηελ κέζνδν ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Χο κεηακφζρεπζε ελλνείηαη ε
ρεηξνπξγηθή εκθχηεπζε ελφο λεθξνχ απφ έλα δφηε ζε έλα ιήπηε πνπ έρεη ρξφληα λεθξηθή
αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ (Παλαγνπνχινπ, 2009). χκθσλα κε ηνλ Abeccasis (2000),
ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δνηψλ λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ:
1) νη δψληεο, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζπγγελείο ηνπ αζζελνχο,
2) νη πησκαηηθνί δφηεο, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί εγθεθαιηθφ
ζάλαην ιφγσ θξαλην-εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα ή ιφγσ πνιχ
βεβαξεκέλσλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ.
Ζ επηηπρήο έθβαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηακφζρεπζεο εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο αιιά θπξίσο απφ ην πφζν ηαηξηάδνπλ αλνζνινγηθά νη ηζηνί ηνπ δφηε
κε ηνπο ηζηνχο ηνπ ιήπηε (ηζηνζπκβαηφηεηα). ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν δφηεο είλαη
ζπγγεληθφ πξφζσπν (παηέξαο, κεηέξα, αδειθφο, αδειθή) κε πιήξε ηζηνζπκβαηφηεηα, ηφηε
ην πνζνζηφ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνζρεχκαηνο ηνπιάρηζηνλ γηα
έλα ρξφλν αλέξρεηαη ζε 90%. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη θαηά πεξίπνπ 5% φηαλ ε
ηζηνζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ δφηε θαη ηνπ ιήπηε δελ είλαη πιήξεο. Δπίζεο, φηαλ ην
κφζρεπκα είλαη απφ πησκαηηθφ δφηε, ηφηε κεηψλεηαη αθφκα ιίγν ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο
ηνπ 80% (Metzger, 2003, Meier -Kriesche 2002, Ojo 2001, ηαπξνπνχινπ, αξξήο, 1993).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηακφζρεπζεο νη λεθξνί ηνπ ιήπηε δελ είλαη απαξαίηεην λα
αθαηξεζνχλ, εθφζνλ δελ πάζρνπλ απφ θάπνηα ζνβαξή ινίκσμε (ππεινλεθξίηηδα,
απφζηεκα θ.η.ι.). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ κνζρεχκαηνο, ν λεθξνπαζήο
επηζηξέθεη ζηελ αηκνθάζαξζε ή ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη ζε θακία πεξίπησζε κία
απνηπρεκέλε κεηακφζρεπζε δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα κία δεχηεξε ή θαη ηξίηε
πξνζπάζεηα (Sayegh, 2004).
ηελ Διιάδα, νη κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ μεθίλεζαλ ην 1968, απφ ηνλ θαζεγεηή θ.
Σνχληα, απφ πησκαηηθφ δφηε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην 1971 έγηλε ε πξψηε κεηακφζρεπζε
ζηελ Αζήλα απφ ηνλ θαζεγεηή Γξ. θαιθέα (Παλαγνπνχινπ , 2009). Αθνινχζεζε
πιεζψξα λφκσλ, φπσο ν λφκνο «πεξί αθαηξέζεσλ θαη κεηακνζρεχζεσλ βηνινγηθψλ
νπζηψλ αλζξψπηλεο πξνειεχζεσο», ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην 1978, αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
λφκν 1383/1983 κε ζέκα «Αθαηξέζεηο θαη κεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη
νξγάλσλ» θαη ηέινο ζηηο 27/08/1999 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2737 αλαθνξηθά κε ηηο
«Μεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σν 1984, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ηδξχεηαη ε Τπεξεζία
πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Μεηακνζρεχζεσλ θαη ην 1991 ηέζεθαλ γηα πξψηε θνξά νη φξνη
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θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ κεηακνζρεχζεσλ θαη ηδξχεηαη ην Δζληθφ
πκβνχιην Μεηακνζρεχζεσλ κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα.
Σέινο, απφ ην 1996, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, δεκηνπξγείηαη
Δζληθή Λίζηα Δγγξαθήο θαη Δπηινγήο αζζελψλ θαηάιιεισλ πξνο κεηακφζρεπζε ηζηψλ
θαη νξγάλσλ.
ήκεξα, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ Μεηακνζρεπηηθά Κέληξα ζπκπαγψλ
νξγάλσλ θαη κπεινχ ησλ νζηψλ (Παλαγνπνχινπ, 2009):


Λατθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ



Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο



Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ



Ννζνθνκείν «Παπαληθνιάνπ» ζηε Θεζζαινλίθε



Γ.Ν. «Δπαγγειηζκφο»



«Χλάζεην» Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν

Γεληθφηεξα, ε λεθξηθή κεηακφζρεπζε σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο
ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ αλαπιεξψλεη, θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζε ζρέζε κε ηελ
αηκνθάζαξζε, ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία κε ηε ρεηξνπξγηθή εκθχηεπζε ηνπ λένπ λεθξηθνχ
κνζρεχκαηνο. Ζ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε
αλαθάιπςε λέσλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, θαζηέξσζαλ ηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ
σο θιαζηθή ζεξαπεπηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο ΥΝΑ (ηαπξνπνχινπ θαη αξξήο,
1993).
3.2 Κξηηήξηα έληαμεο ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε
Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, έλαο λεθξνπαζήο ζα νδεγεζεί ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε
φηαλ, παξφιε ηε ζπληεξεηηθή αγσγή πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ε ππνιεηπφκελε λεθξηθή
ιεηηνπξγία ηνπ δελ επαξθεί γηα λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ θάπνηνο θηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, έλα ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
δσήο ηνπ απνηειεί ε επηινγή ηεο σθειηκφηεξεο κεζφδνπ λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο.
Αλ ν αζζελήο εληαρζεί ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο ή πεξηηνλατθήο θάζαξζεο,
αλακθίβνια ε επηινγή ηνπ απηή ζα έρεη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ,
ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπ δσή αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο πηπρέο ηεο δσήο
ηνπ. Ζ επηινγή απηή δελ εμαξηάηαη πάληα απφ ηε δηθή ηνπ βνχιεζε αιιά θαη απφ πνιινχο
άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο, ζηελ
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νπνία δεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ
πγείαο απφ θξάηνο ζε θξάηνο θαη ην ηη παξέρεη ην θαζέλα μερσξηζηά ζην λεθξνπαζή
αζζελή. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλα θξάηε, ε ΠΚ δελ μεπεξλά ην 15% ηνπ
ζπλφινπ απηψλ ησλ αζζελψλ (Μαξγέιινο, 1996, Θενδσξίδνπ, 1995).
Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο ππνζηεξίδεηαη φηη φινη νη λεθξνπαζείο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο κεζφδνπο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο. Γίλεηαη φκσο εχθνια αληηιεπηφ
φηη ε έλδεημε γηα ηελ πξνηίκεζε κίαο κεζφδνπ κπνξεί λα απνηειεί αληέλδεημε γηα ηελ
επηινγή κίαο άιιεο. Έηζη, γηα θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη, ε ΠΚ ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
γηα ειαζηηθφ πξφγξακκα γηα επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ιφγνπ
ράξε, ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ην θέληξν αηκνθάζαξζεο είλαη αξθεηά
κεγάιε, ν αζζελήο είλαη θαιχηεξν λα πξνηηκήζεη ηελ ΠΚ επεηδή ε αηκνθάζαξζε κεηψλεη
πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ σθέιηκν ρξφλν απφ φ,ηη ε ΠΚ. Αληίζεηα, αλ ν αζζελήο δεη καδί κε
πνιπκειή νηθνγέλεηα θαη ν ρψξνο απνκφλσζήο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο ή αλχπαξθηνο,
ηφηε ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε αηκνθάζαξζε γηαηί ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο επηπινθψλ
(Μαξγέιινο, 1996, Θενδσξίδνπ, 1995).
Οη ελδείμεηο θαη νη αληελδείμεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ηαηξηθέο θαη ηηο
κε ηαηξηθέο ή θνηλσληθέο.
Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηελ ΠΚ, δελ απνηεινχλ αληελδείμεηο γηα ηελ έληαμε θάπνηνπ ζε
αληίζηνηρν πξφγξακκα ε κεγάιε ειηθία, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη θάπνην άηνκν απφ
ην άκεζν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, ηθαλφ λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί σο πξνο ηε κέζνδν ηεο
ΠΚ. Ζ χπαξμε κάιηζηα ελφο ηέηνηνπ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ή έζησ ελφο θξνληηζηή είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρεη δηαλνεηηθή έθπησζε θαη αδπλακία
εθηέιεζεο θηλήζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζηελ ΠΚ. Δπίζεο, άηνκα, ηα νπνία
είλαη ππνρξεσκέλα λα ηαμηδεχνπλ ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
ελδείθλπληαη γηα έληαμε ζε ΠΚ. Οη δηαβεηηθνί αιιά θαη νη πάζρνληεο απφ θαξδηαθά
λνζήκαηα απνηεινχλ επίζεο νκάδα πνπ ελδείθλπληαη γηα ΠΚ. Άιιεο ελδείμεηο απνηεινχλ
(Evans, Manninem, Garrison, 1985):


ε ζνβαξή αλαηκία



ηα παηδηά κέρξη λα κεηακνζρεπζνχλ



ε δπζαλεμία ζηνλ ηερλεηφ λεθξφ θαη



ε απνηπρία δεκηνπξγίαο αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο.

Οη αληελδείμεηο γηα ηελ ΠΚ είλαη ζρεηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη κε ηε Υξφληα
Αηκνθάζαξζε. Γεληθφηεξα, ε κε ζπκκφξθσζε ηνπ αξξψζηνπ, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε
δηάθνξεο αηηίεο (δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνρσξεκέλε ειηθία, πξνβιήκαηα φξαζεο
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θ.η.ι.) πεξηνξίδνπλ ηε ζπλεξγαζηκφηεηά ηνπ κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο ΠΚ λα κε
γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν ειινρεχνληαο έηζη θίλδπλνο απφθηεζεο κηθξνβίνπ θαη άιιεο
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ αληελδείμεηο
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ΠΚ είλαη (Oreopoulos, 1983):


ηζραηκία ζηα θάησ άθξα



εθθνιπσκάησζε ή εθθνιπσκαηίηηδα ηνπ εληέξνπ



δηζθνπάζεηα ή νζθπαιγία



κεγάινπ κεγέζνπο πνιπθπζηηθνί λεθξνί



απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα



δηάθνξεο θήιεο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο



αηκνξξνΐδεο



πξνυπάξρνπζεο επεκβάζεηο ζηελ θνηιηά

Αζζελείο κε ηέηνηνπ είδνπο παζνινγηθά πξνβιήκαηα πξνηηκάηαη λα εληάζζνληαη ζε
αηκνθάζαξζε.
Αλαθνξηθά κε ην θχιν, δελ ππάξρεη αληέλδεημε κε θακηά απφ ηηο δχν κεζφδνπο αιιά
νχηε θαη νπζηψδεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (Sargent, 1983).
Όζνλ αθνξά ηηο αληελδείμεηο έληαμεο ζε πξφγξακκα Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο, ζα
ιέγακε φηη είλαη πνιχ ιίγεο. Αζζελείο κε αλεπηπγκέλν κεηαζηαηηθφ θαξθίλσκα,
εθηεηακέλα

εγθεθαιηθά

επεηζφδηα

θαη

επαηνλεθξηθφ

ζχλδξνκν

απνηεινχλ

ηηο

ζνβαξφηεξεο αληελδείμεηο. Δπηπιένλ, εκθάληζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο (Cestero,
Jacobs, Freeman, 1980):


λαπηία, εκεηνί, αλνξεμία, νπξαηκηθά ζχλδξνκα



ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ βηνρεκηθψλ δεηθηψλ ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο π.ρ. ηηκή
θξεαηηλίλεο αίκαηνο πάλσ απφ 10mg% ή θάζαξζε ελδνγελνχο θξεαηηλίλεο
κηθξφηεξε απφ 5 ml/min



γεληθεπκέλε θαθνπρία



κεησκέλε ή ζηάζηκε αλάπηπμε ζηα παηδηά



εκθάληζε ζπκπησκαηηθήο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο



ππεξθφξησζε ηεο θπθινθνξίαο κε ή ρσξίο πλεπκνληθφ νίδεκα



πεξηθαξδίηηδα κε ή ρσξίο θιηληθέο εθδειψζεηο



θαθνήζεο ππέξηαζε



νπξαηκηθφ θψκα



ζνβαξή ππεξθαιηαηκία.
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πγθξίλνληαο κε βάζε ηα παξαπάλσ ηηο δχν κεζφδνπο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο, ζα
ιέγακε φηη ε ΠΚ ππεξηεξεί ηεο Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο ζε ηξία βαζηθά ζεκεία (Cestero,
Jacobs, Freeman, 1980):
αλεμαξηεζία ηνπ αζζελή απφ ην λνζνθνκείν θαη θαη‟ επέθηαζε θαιχηεξε
πνηφηεηα δσήο,
ζηαζεξή θάζαξζε φιν ην 24σξν,
ρακειφηεξν θφζηνο (λνζειεία ζην ζπίηη).
Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο απηέο νη ελδείμεηο θαη νη αληελδείμεηο
είλαη ζρεηηθέο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ λα επηιεγεί ε θαηαιιειφηεξε κνξθή εμσλεθξηθήο
θάζαξζεο, γηα ηνλ εθάζηνηε αζζελή. Απηφ βέβαηα, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ ηαηξφ αιιά
θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. Γελ είλαη απίζαλν, έλαο πξνηεηλφκελνο ηχπνο θάζαξζεο πνπ
έρεη επηιερζεί αξρηθά γηα έλαλ αζζελή, λα απνδεηρζεί ζηελ πνξεία φηη δεκηνπξγεί πνιιά
πξνβιήκαηα θαη επηπινθέο θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλαλ άιιν ηχπν θάζαξζεο, ν νπνίνο
ζα απμήζεη ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ηνπ λεθξνπαζνχο. Άιισζηε, φπσο ζα παξνπζηαζηεί
θαη εθηελέζηεξα παξαθάησ, ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο απνηειεί ζπνπδαία παξάκεηξν
γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπ πγεία. ην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη ιφγνο
γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ
ζηαδίνπ.
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4. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΔΛΗΚΟΤ
ΣΑΓΗΟΤ
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί δηεζλψο έληνλν ελδηαθέξνλ ζην ζέκα
ηεο πνηφηεηαο δσήο, αλεμάξηεηα αλ νη πξψηεο αλαθνξέο γηα απηήλ έρνπλ γίλεη αξθεηά
λσξίηεξα. Ζ πνηφηεηα δσήο έρεη απαζρνιήζεη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ηνπο Έιιελεο
θηινζφθνπο ελψ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ν φξνο εκθαλίδεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε κεηά ηνλ
πφιεκν (Θενθίινπ, 2010β). Έηζη, νη πξψηεο αλαθνξέο ζηελ έλλνηα ηεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ
Πιάησλα, ν νπνίνο πεξηγξάθεη φηη ν σθξάηεο ζπδεηνχζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο
ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ πνζφηεηα ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο
ζπλερίδνληαη έσο θαη ηηο κέξεο καο.
Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα κία πνιπδηάζηαηε, επκεηάβιεηε θαη
ππνθεηκεληθή έλλνηα, ε νπνία δχζθνια κπνξεί λα νξηζηεί θαη λα κεηξεζεί. Σν πινχζην
πεξηερφκελφ ηεο απαηηεί ηελ πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ θαη απηφο είλαη άιισζηε
θαη ν ιφγνο πνπ έρεη ιάβεη θαηά δηαζηήκαηα δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο απφ δηαθνξεηηθά
επηζηεκνληθά πεδία (Τθαληφπνπινο, 2003).
ήκεξα, ε πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο είλαη δχν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ
ηνπο, νη νπνίεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη. Απνηεινχλ έλα
πνιπδηάζηαην

θνηλσληθφ

θαηλφκελν,

ην

νπνίν

επεξεάδεηαη

απφ

έλα

ζχλνιν

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ην εηζφδεκα θαη
ν ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ, ε δηαηξνθή, ην εθπαηδεπηηθφ, κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν,
νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ν ηξφπνο δσήο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ην επίπεδν
θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ην επίπεδν δηαηαξαρήο ηεο νηθνινγηθήο
ηζνξξνπίαο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πνηφηεηα θαηνηθίαο θαη ηέινο ε πνηφηεηα ηεο
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (Θενδψξνπ, αξξήο, νχιεο, 1997).
Βαζηδφκελνη ινηπφλ ζε απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πγεία θαη ε
πνηφηεηα δσήο δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο
δηαθξίλνπκε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο (αξξήο, 2001, ζ. 254):
1) Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο
θνηλσλίαο: Σξφπνο παξαγσγήο, ζρέζεηο παξαγσγήο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο,
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε.
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2) Οηθνλνκηθν-πνιηηηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
θαη επεκεξίαο, ηχπνη δηαλνκήο εηζνδήκαηνο, πξνγξακκαηηζκφο, απνδνηηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο.
3) Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Σξφπνο δσήο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά

θαηνηθίαο,

αζηηθή

θαη

αγξνηηθή

δηάξζξσζε,

θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.
4) Φπρν-θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο: Ήζε θαη έζηκα, επίπεδα
αιθαβεηηζκνχ, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλήζεηεο, λννηξνπία, ηάζεηο
θαη ζηάζεηο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη άζθεζε θνηλσληθψλ ξφισλ.
5) Πεξηβαιινληνινγηθνί

παξάγνληεο:

Δπίπεδν

κφιπλζεο

ηνπ

νηθνινγηθνχ

πεξηβάιινληνο, βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
6) Γεσθπζηθνί παξάγνληεο: Φπζηθφο πινχηνο, πξψηεο χιεο, παξαγσγηθφηεηα γεο,
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.
7) Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Ρπζκφο εμέιημεο πιεζπζκνχ, αζηηθή θαη αγξνηηθή
ππθλφηεηα, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά
θχιo, ειηθία, επάγγεικα, θιπ.
8) Τγεηνλνκηθνί θαη ηαηξηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θαη εμέιημε πγεηνλνκηθψλ,
επηδεκηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ.
4.1 Οξηζκόο ηεο Πνηόηεηαο Εσήο
Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε πνηφηεηα δσήο (ΠΕ) έρεη απνδνζεί κε δηαθνξεηηθέο
έλλνηεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην ιφγν
πνπ ζέινπλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ αλαδήηεζε κεζνδνινγηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε
κέηξεζή ηεο, απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιινχο εξεπλεηέο
(Yfantopoulos, 2001a). Έηζη, δηαθνξεηηθφ νξηζκφ δίλνπλ ζηελ πνηφηεηα δσήο νη
θνηλσληθέο επηζηήκεο, δηαθνξεηηθφ νη ζεηηθέο επηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηαηξηθή,
θαη δηαθνξεηηθφ νξηζκφ δίλεη ε ςπρνινγία (Θενθίινπ, 2010β). Σν θάζε πεδίν μερσξηζηά
δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή, ηε θπζηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή - ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε
αληίζηνηρα (Τθαληφπνπινο, 2003). Όπσο θαη αλ ζπλαληήζνπκε ηνλ φξν ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, είηε σο Πνηφηεηα δσήο (Quality of life), είηε Καιή Εσή (Good Life) είηε
Δπεµεξία (Well being), ην ζίγνπξν είλαη φηη ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί κία θαζαξά
ππνθεηκεληθή θαη επκεηάβιεηε έλλνηα.
Με δεδνκέλν ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο πγείαο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Τγείαο (ΠΟΤ) νξίδεη ηελ Πνηφηεηα Εσήο σο «ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη
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άλζξσπνη γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνπλ, ζε
ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο
αλεζπρίεο ηνπο» (WHO, 1993).
Μία άιιε πξνζέγγηζε νξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο σο «ηε ζσµαηηθή, ςπρηθή θαη
θνηλσληθή επεκεξία ηνπ αηφµνπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο ηνπ δηαρσξίδνληάο ηελ απφ ηηο «ζπλζήθεο δηαβίσζεο»
πνπ αλαθέξνληαη, γεληθά, ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ, έηζη φπσο
απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη ζην εηζφδεκα θαη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα, ελψ ε έλλνηα
πνηφηεηα δσήο είλαη επξχηεξε θαη αλαθέξεηαη ζηε γεληθή επεκεξία ησλ αηφµσλ πνπ δνπλ
ζε µία θνηλσλία» (Bowling, 1997).
χκθσλα κε ηνλ Freud, ε επηπρία πεγάδεη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφµνπ
ελψ γηα άιινπο κειεηεηέο «ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ µίαο
θνηλσλίαο θαη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί θάπνην άηνµν γηα λα
είλαη επηπρηζκέλν» (McCall, 1975).
Γηα άιινπο κειεηεηέο, ε ζεκαληηθφηεηα ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο έγθεηηαη ζην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο, έηζη ψζηε λα
πξνσζεζνχλ ζην έπαθξν ε «ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ αηφκσλ», νη
νπνίεο δηαζθαιίδνληαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο πγείαο, ηεο εξγαζίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
νηθνγελεηαθήο

θαη

νηθνλνκηθήο

θαηάζηαζεο

αιιά

θαη

κέζσ

ησλ

θνηλσληθψλ

ζπλαλαζηξνθψλ (Αινπκάλεο, 2002, Θενθίινπ, 2010α).
Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο επξχηεηαο
θαη ηεο αζάθεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ φξν πνηφηεηα δσήο, ν αθξηβήο
πξνζδηνξηζκφο

ηεο

βξίζθεηαη

ζε

κία

δηαδηθαζία

ζπλερνχο

εμέιημεο

θαη

αλαδηαπξαγκάηεπζεο (Κάβνπξα, Κπξηφπνπινο, Γείηνλα, Βαλδψξνπ, 2003). Δπηπξφζζεηα,
ην γεγνλφο φηη ε ζεκαζία ηεο ΠΕ έρεη απνθηήζεη ηέηνηα θαζνιηθφηεηα, έηζη ψζηε λα
αλαγλσξίδεηαη θαη λα πξνσζείηαη κέζσ δηεζλψλ δηαθεξχμεσλ θαη ζπκβάζεσλ έζησ θαη
έκκεζα (Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, 1948), επηζθξαγίδεη ηελ
απφδεημε φηη πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα κείδνλνο ζεκαζίαο, εηδηθά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε
ζέκαηα πγείαο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα.
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4.2 ρεηηδόκελε κε ηελ Τγεία Πνηόηεηα Εσήο (Health Related Quality of Life-HRQL)
ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ην εχξνο ηεο έλλνηαο «Πνηφηεηα Εσήο», ψζηε λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνιινί κειεηεηέο
επηθεληξψλνληαη ζηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο (health related quality of
life - HRQL). Χο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο γεληθά αλαγλσξίδεηαη ε
απάληεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε λφζνο πάλσ ζηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή
θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ, απάληεζε ε νπνία επεξεάδεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν
κπνξεί ην άηνκν λα ληψζεη ηθαλνπνίεζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ (Κπξηφπνπινο θαη
Γείηνλα, 2007, Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ. 231-233). Με άιια ιφγηα, ε ζρεηηδφκελε κε ηελ
πγεία πνηφηεηα δσήο απνηειεί ζηελ νπζία κία «ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ επηπέδνπ
πγείαο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε
πγείαο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δήζεη κία ηθαλνπνηεηηθή δσή. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα
κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε δηηηφ ραξαθηήξα, πνπ αθνξά ζηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο
φςεηο ηεο επεμίαο θαη ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή, ηελ ςπρηθή θαη ηελ
θνηλσληθή πγεία» (Τθαληφπνπινο, 2007, ζ. 9).
Καηά ζπλέπεηα, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία
πνηφηεηα δσήο είλαη πνιιά θαη ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξα θχξηα ζεκεία. Πξψην θαη θχξην
φθεινο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηνπ αζζελή γηα ηελ επίδξαζε
κίαο λφζνπ ή αθφκα θαη κίαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πάλσ ζηελ θπζηθή - ζσκαηηθή,
ςπρηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
αλαγθψλ πγείαο ηνπ αζζελή γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη πξνο φθεινο πάληα
ηνπ ίδηνπ (Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ. 232-233). Γεχηεξνλ, ε ζπκβνιή ηεο ζρεηηδφκελεο κε
ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο είλαη θαζνξηζηηθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή κεηαμχ
ελαιιαθηηθψλ θιηληθψλ παξεκβάζεσλ θαη απηφ γηαηί παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
φρη κφλν ζηνπο αζζελείο αιιά θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο
λφζνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Γείηνλα θαη
ζπλ, 2004, ζ. 232-233). Δπηπιένλ, κέζσ απηήο απνθηνχκε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο
θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ κε θξηηήξην πάληα ηελ
ππνθεηκεληθή άπνςε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. Σέινο, κέζα απφ ηε κέηξεζε ηεο
ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο, καο παξέρνληαη ρξήζηκα δεκνγξαθηθά θαη
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη άξα κπνξνχκε
λα ζηξαθνχκε ζηε ράξαμε θαη ην ζρεδηαζκφ εζληθήο ζηξαηεγηθήο πγείαο θαζψο θαη ζηελ
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ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ.
232-233).
4.3 Γείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πην έληνλν ην ελδηαθέξνλ γηα
αλάπηπμε θαη ρξήζε εξγαιείσλ πνπ ζα κεηξνχλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο. Αλάινγα
κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα
απφ φινπο ηνπο δείθηεο. Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο (ΠΕ) δηαθξίλνληαη ζε
πνιιέο θαηεγνξίεο θαη πνιιά είδε θαη απεπζχλνληαη ηφζν ζην γεληθφ (πγηή) πιεζπζκφ,
φζν θαη ζε νκάδεο αζζελψλ. Οη δείθηεο απηνί σο εξγαιεία κέηξεζεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο
είλαη επξέσο γλσζηνί θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί, εγθπξνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πιεζψξα εξεπλψλ παγθνζκίσο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ

δεηθηψλ είλαη

αδηακθηζβήηεηε κηαο θαη επηηξέπνπλ ηε καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ελφο
θαηλνκέλνπ ζρεηηδφκελνπ κε ηελ πγεία θαη επνκέλσο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
βαζµνχ επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.
Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο δηαθξίλνληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο θαη ζε
πνιιά είδε. Γεληθφηεξα, φκσο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (objective functioning) θαη ζε άιινπο πνπ κεηξνχλ ηελ
ππνθεηκεληθή επεκεξία (subjective well-being). Οη πξψηνη, απηνί δειαδή πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, κεηξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί,
πξάγκα ην νπνίν κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ αληηθεηκεληθά φρη κφλν ν αζζελήο αιιά θαη ν
ζεξάπσλ γηαηξφο θαη ν άκεζνο θνηλσληθφο ηνπ πεξίγπξνο. Όζνλ αθνξά ηελ ππνθεηκεληθή
επεκεξία, πξέπεη λα εηπσζεί φηη απηή αμηνινγείηαη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο
γηαηί έρεη λα θάλεη κε παξακέηξνπο, φπσο ηα επίπεδα ηνπ πφλνπ θαη ηεο έληαζεο πνπ
αηζζάλνληαη.(Γείηνλα θαη Τθαληφπνπινο, 2004) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ
ππνθεηκεληθήο κέηξεζεο ηεο πγείαο ζηνρεχεη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ
κεηξήζεσλ ηνπ επηπέδνπ πγείαο, δειαδή ησλ δεηθηψλ ζλεζηκφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο ή
άιισλ θιηληθψλ αμηνινγήζεσλ (Κπξηφπνπινο θαη ζπλ. 2003).
Ζ κέηξεζε ηεο ΠΕ, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Έηζη ππάξρνπλ γεληθνί (generic
instruments) θαη εηδηθνί (disease-specific measures) δείθηεο κέηξεζεο ηεο ζρεηηδφκελεο κε
ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο. Οη γεληθνί δείθηεο κέηξεζεο «απνηεινχλ πνιπδηάζηαηα φξγαλα
κέηξεζεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο
θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλν λφζεκα» (Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ. 234). Αμηνινγνχλ ην επίπεδν
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πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαθνξεηηθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
δηαθνξεηηθά είδε λνζεκάησλ θαη κεηξνχλ ηελ επίδξαζε κίαο λφζνπ ή κίαο ζεξαπεπηηθήο
παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο θαζεκεξηλέο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο
ησλ αηφκσλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα γεληθά
εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο (Τθαληφπνπινο θαη
Γείηνλα, 2004):
Γεληθνί Γείθηεο Μέηξεζεο ηεο ρεηηδόκελεο κε ηελ Τγεία Πνηόηεηαο Εσήο
Nottingham Health Profile
SF-36 Health Profile
SF-12 Health Profile
WHO Performance Status
EQ-15D - EQ-5D (EuroQol)
Sickness Impact Profile (SIP)
Απφ ηελ άιιε, νη εηδηθνί δείθηεο ή εηδηθέο κεηξήζεηο λνζήκαηνο «ζηνρεχνπλ ζηελ
αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ ή δηαγλσζηηθήο
θαηεγνξίαο» (Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ. 234). Άξα, νη εηδηθνί δείθηεο κέηξεζεο ηεο
πνηφηεηαο δσήο ζε αληίζεζε κε ηνπο γεληθνχο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ έθβαζε λνζειείαο
ζπγθεθξηκέλνπ λνζήκαηνο. Δπεηδή αθξηβψο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο,
νη εηδηθνί δείθηεο θάλνπλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα, έρνπλ ζηαζκηζηεί
δηαθνξεηηθνί δείθηεο - εξγαιεία γηα δηαθνξεηηθά λνζήκαηα. Έηζη, ινηπφλ, ππάξρνπλ
εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνλ θαξθίλν, ηελ θαξδηά, ην δηαβήηε,
ςπρνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο, ηνλ πφλν, ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ άλνηα, ηε
λεθξνπάζεηα, ηελ αξζξίηηδα θαη γηα πνιιά αθφκε λνζήκαηα. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη
ελδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά εηδηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο
(Γείηνλα θαη ζπλ. 2004, ζ. 234 -235):
Δηδηθνί Γείθηεο Μέηξεζεο ηεο ρεηηδόκελεο κε ηελ Τγεία Πνηόηεηαο Εσήο
The Karnofsky Performance Status Measure
DCCT Questionnaire (DQOL)
The General Health Questionnaire
The McGill Pain Questionnaire
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Chronic Heart Failure Questionnaire
Kidney Disease Quality of Life Questionnaire
Level of Rehabilitation Scale
Dementia Rating Scale
Disability Questionnaire (MACTAR)
4.4 Πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ζε ρξόληα αηκνθάζαξζε
Ζ ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηεο ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη
απμεηηθνχο ξπζκνχο. Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ λεθξνινγηθά λνζήκαηα απνηεινχλ κία
εηδηθή θαηεγνξία ρξνλίσο παζρφλησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
αληηκέησπνη κε κία λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ επεξεάδεη ζθαηξηθά ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Ζ
λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ έληαμή ηνπο ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο
κε ηερλεηφ λεθξφ. Σα πξνβιήκαηα πνηθίιινπλ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ
ζηε ζθαίξα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αζζελψλ. Ο ηξφπνο δσήο θαζψο θαη νη θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη
πνιχ θαζψο ε επίπησζε ηεο λφζνπ ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα
δσήο ηνπο είλαη ζνβαξή.
Αλακθηζβήηεηα, ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε
εμαξηάηαη εθηφο ησλ άιισλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή
θάζε ρψξαο, αθνχ απηή είλαη ζηελ νπζία ππεχζπλε γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ.(Γείηνλα θαη
Κπξηφπνπινο, 1999). Δμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο απνηεινχλ ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ
επίπεδν, ην θχιν θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε αζζελή αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπ. Άιινη παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηελ αζζέλεηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε
έγθαηξε παξαπνκπή ζηνλ ηαηξφ, ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε αιιά θαη ν ρψξνο, ζηνλ νπνίν
γίλεηαη ε ζεξαπεία (Kutner et al. 2005). Όια απηά καδί ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ
εθηελέζηεξα.
Οη πξψηεο κειέηεο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή αλαθέξζεθαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ „70 θαη „80
(1976-1986). Μάιηζηα, ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο πεξηγξάθεηαη θαη σο «ζθνηεηλή
επνρή» (dark age). Σφηε, ην ελδερφκελν λεθξηθήο απνθαηάζηαζεο εμεηάζηεθε ζνβαξά
γηαηί φπσο απνθάιπςαλ απηέο νη κειέηεο, ππήξμαλ ζνβαξέο επηπινθέο θαη αληηθεηκεληθά
ρακειή πνηφηεηα δσήο, αλ θαη νη αζζελείο πξνθαλψο έδεηρλαλ φηη „‟απνιάκβαλαλ ηελ
δσή„‟ (Gokal, 2002). Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην πεδίν
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έξεπλαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο
εμήο πέληε άμνλεο (Gokal, 2002):


ρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηε λνζεξφηεηα.



Δπίδξαζε ηεο κεζφδνπ ζεξαπείαο ζηελ πνηφηεηα δσήο.



Δπίδξαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζεξαπείαο, φπσο π.ρ. ε εξπζξνπνηεηίλε,
αηκνθάζαξζε κε δηηηαλζξαθηθά, επάξθεηα αηκνθάζαξζεο, ηχπνο κεκβξάλεο,
θαξκαθνιεςία θ.ά.



Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο θαη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο δσήο.



χγθξηζε ηεο ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ κε άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο σο πξνο ηελ
πνηφηεηα δσήο.

ηηο κέξεο καο, κε ηηο κεγαιεηψδεηο αλαθαιχςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν
ηεο ηαηξηθήο θαζψο θαη ηηο ζεακαηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λεθξνινγίαο θαη ηεο
εμσλεθξηθήο θάζαξζεο, ν αζζελήο απνθηά φρη απιά ην δηθαίσκα ηεο επηβίσζεο αιιά ην
δηθαίσκα ηεο αμηνπξεπνχο επηβίσζεο κε ηε βέιηηζηε δπλαηή πνηφηεηα δσήο.
Σφζν ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κεραλεκάησλ εμσλεθξηθήο θάζαξζεο φζν θαη ε ζεακαηηθή
πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο λεθξνινγίαο δίλνπλ ηελ επθαηξία απηή ζε φινπο ηνπο
λεθξνπαζείο αζζελείο.
4.5 Δπηπινθέο - ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο
Σν ηειηθφ ζηάδην ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο αλαθέξεηαη ζηελ άλσ ηνπ 90-95%
απψιεηα ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα
εληαρζεί έλαο αζζελήο ζε πξφγξακκα πεξηνδηθήο θάζαξζεο, ζα πξέπεη ε λεθξηθή ηνπ
ιεηηνπξγία λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% (Daugirdas, Todd, 1988, Surman, 1987). Απηφ έρεη
ζαλ επαθφινπζν ηε κε πξαγκαηνπνίεζε βαζηθψλ λεθξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο, φπσο
είλαη γλσζηφ θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο γηα
ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε. Έλαο αθφκα πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε
θάπνηνπ

ζε

πξφγξακκα

εμσλεθξηθήο

θάζαξζεο

απνηειεί

θαη

ην

ελδερφκελν

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπληεξεηηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, είηε πξφθεηηαη γηα
θαξκαθεπηηθή είηε γηα δηαηξνθηθή (δίαηηα) ζην θαηλφκελν ηεο νπξαηκίαο. Οη νπξαηκηθέο
ηνμίλεο ζπγθεληξψλνληαη ζην αίκα (νπξαηκία) ησλ λεθξνπαζψλ θαη επηδξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία δηαθφξσλ θπηηάξσλ (εξπζξνθπηηάξσλ, ιεπθνθπηηάξσλ, αηκνπεηαιίσλ,
εγθεθαιηθψλ θαη κπτθψλ θπηηάξσλ).
Ο ξφινο ηεο αηκνθάζαξζεο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ ελ ιφγσ ηνμηλψλ δηακέζνπ κίαο
ηερλεηήο κεκβξάλεο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα (Παπαδάθεο, 1993). Ζ
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αηκνθάζαξζε

πξαγκαηνπνηείηαη

ζε

Μνλάδεο

Σερλεηνχ

Νεθξνχ

θαη

είλαη

επαλαιακβαλφκελε, ζπλήζσο ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ 3- 4 ψξεο. Οη αζζελείο
κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο λα παξνπζηάζνπλ θάπνηεο επηπινθέο, ηα
ζπκπηψκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο (Βήηα, 1993, Daugirdas and
Todd, 1988, Surman, 1987):


Τπφηαζε (20-30% ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ),



θξάκπεο (5-20%),



λαπηία θαη έκεηνη (5-15%),



πνλνθέθαινη (5%),



θλεζκφο (5%),



πξνθάξδηνο πφλνο (ζηεζάγρε),



πεξηθαξδίηηδα (2-5%) θαη



ππξεηφο θαη ξίγε (<1%).

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα δάιεο, ειαθξχ πνλνθέθαινπ
θαη λαπηίαο φηαλ έρνπλ ππφηαζε. Πνιινί είλαη απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ θξάκπεο ελψ
άιινη κπνξεί λα κελ έρνπλ θαλέλα απνιχησο ζχκπησκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
αηκνθάζαξζεο, έσο φηνπ ε πίεζή ηνπο λα κεησζεί ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Ζ λαπηία, νη
εκεηνί αιιά θαη ε θεθαιαιγία είλαη ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ε αηηηνινγία ηνπο είλαη πνιππαξαγνληηθή. Σν πην
ζχλεζεο θαη πην ζεκαληηθφ δεξκαηηθφ ζχκπησκα είλαη ν θλεζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα
ππάξμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζε πεξηφδνπο αλάπαπζεο ή
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αζζελή. Σν ζχκπησκα απηφ κπνξεί λα κελ είλαη κφλν ηνπηθφ αιιά
λα επεθηαζεί θαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Πνιππαξαγνληηθήο αηηίαο είλαη
επίζεο θαη ν πξνθάξδηνο πφλνο, ηνπ νπνίνπ νη θχξηεο αηηίεο είλαη ε ζηεζάγρε ή ε
πεξηθαξδίηηδα θαζψο επίζεο ην ξίγνο θαη ν ππξεηφο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ζεξαπείαο (Richardson, 1987). ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο
αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο ρξεηάδνληαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
εηεζίσο γηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θαξδηαγγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα, ηε
fistula, ινηκψμεηο θ.ά. (Lopes, 2004).
Δπηπιένλ, νη λεθξνπαζείο απνηεινχλ κία νκάδα αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πνηθίια
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξα ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Οη εθδειψζεηο ηεο
θαηάζιηςεο

πεξηιακβάλνπλ

θαηαζιηπηηθή

δηάζεζε,

κεησκέλε

απηνεθηίκεζε

θαη

ζπλαηζζήκαηα απειπηζίαο. ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νη ίδηνη νη αζζελείο παξαηήξεζαλ
αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε πνιινχο λα παξαδέρνληαη φηη έγηλαλ επεξέζηζηνη,
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λεπξηθνί, απφηνκνη θαη αγρψδεηο. Μεξηθνί πξνηίκεζαλ λα κείλνπλ ζηελ απνκφλσζε
δηαιχνληαο θάζε ππάξρνπζα ζρέζε πνπ ελδερνκέλσο λα είραλ θαη κε δεκηνπξγψληαο
θαηλνχξηεο, αηζζαλφκελνη πσο δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο
εθδειψζεηο (Lopes, 2004). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο 500
αηκνθαζαηξφκελνπο απηνθηνλεί ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο απνπεηξάηαη λα απηνθηνλήζεη
κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαηηίαο ηεο θαηάζιηςεο (Daugirdas and Todd, 1988, Gokal,
2002).
Ζ θαηάζιηςε θαίλεηαη λα απνηειεί ζνβαξφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα κε ζπλεξγαζίαο
θαη δηαηάξαμεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε αζζελείο κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Μειέηεο
έδεημαλ φηη ε αληίιεςε ηνπ αζζελνχο γηα ηε λφζν ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε
θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ε ίδηα ε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ
(Einwohner et al. 2004, Kouidi et al., 1997, ππξίδε θαη ζπλ, 2008).
Δπηπξφζζεηα, ην άγρνο, πνπ απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη
πνπ φπσο είλαη θπζηνινγηθφ απμάλεηαη ζε πεξηφδνπο αζζέλεηαο, επεξεάδεη θαηά βάζε ηα
άηνκα κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Λφγσ ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ θαη επηηαθηηθνχ
ραξαθηήξα ηεο, ε αηκνθάζαξζε θαζνξίδεη αλακθηζβήηεηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αζζελψλ.
Σν άγρνο ηνπο γίλεηαη πνιιέο θνξέο νμχηεξν, φηαλ απφ ηελ αλάγθε λα βξίζθνληαη θνληά
ζε θέληξν κε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, πνιινί αζζελείο αλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηηο παξέεο ηνπο αιιά θαη ηηο πφιεηο ηνπο. Απηή ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή κεηαβνιή ζηε δσή ησλ λεθξνπαζψλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ
ζηξεζνγφλν παξάγνληα. Έλα κεγάιν κέξνο δελ εξγάδεηαη κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη
ε αηνκηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία θαζψο θαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη δσήο.
Απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξνθαιεί κειαγρνιία, λεπξηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα πνπ
εμσηεξηθεχνπλ νη αζζελείο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζην πξνζσπηθφ
ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ, νη δηαηξνθηθνί πεξηνξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη νη αζζελείο
απνηεινχλ αγρνγφλνπο παξάγνληεο (Cristovao, 1999). ε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί,
έρεη δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηα πξφθιεζεο άγρνπο απφ ζσκαηηθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο
παξάγνληεο (Valderabano et al, 1995, Wolcott et al. 1986). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ληζζαβφλαο, νη θπξηφηεξνη
παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο είλαη (Cristovao,
1999):


ε θφπσζε



ε αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην κέιινλ



νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο
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ε απψιεηα ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο



ν πεξηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαθνπψλ



ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηεθλνπνίεζεο



ε λαπηία θαη ν εκεηφο



ε επίδξαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα



ε εμάξηεζε απφ ην πξνζσπηθφ πγείαο θαη ηνπο γηαηξνχο



ε αλακνλή γηα κεηακφζρεπζε



ηα πξνβιήκαηα αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο



ε αξηεξηαθή πίεζε



ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα



νη ςπρνινγηθέο επηπινθέο

Ζ πξνζαξκνγή ζηε ζεξαπεία ηεο αηκνθάζαξζεο είλαη κία εμαηξεηηθά δχζθνιε
δηαδηθαζία, ηελ νπνία δηαλχνπλ φινη νη ρξνλίσο αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο αλεμαξηήηνπ
θχινπ θαη ειηθίαο. Ζ επαλαιακβαλφκελε απηή δηαδηθαζία απνηειεί ηξφπν δσήο γηα ηνπο
αζζελείο, νη νπνίνη αλαγθαζηηθά εμαξηψληαη απφ ηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ θαη ην
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο.
Αλακθηζβήηεηα,

ε

ζνβαξφηεηα

θαη

ε

ρξνληφηεηα

ηεο

λφζνπ

απνηεινχλ

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνξείαο ηεο αηκνθάζαξζεο θάζε αζζελή μερσξηζηά, αλ
θαη νη πεξηζζφηεξνη παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο σο πξνο ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο, ε νπνία
κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαθξίλεηαη ζε ηξείο πεξηφδνπο: ηελ πεξίνδν ηεο νκαιφηεηαο ή
αιιηψο θαη „‟κήλα ηνπ κέιηηνο„‟, ηελ πεξίνδν ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνζάξξπλζεο
θαη ηέινο ηελ πεξίνδν ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνζαξκνγήο (Θενθίινπ, 2010γ).
Ζ πεξίνδνο ηνπ κήλα ηνπ κέιηηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνζεκείσηε ζσκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή βειηίσζε, ηελ νπνία ν αζζελήο βηψλεη απφιπηα. Σε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν, ηνλ αζζελή δηαθαηέρνπλ δηάθνξα αηζζήκαηα, φπσο απφιαπζε γηα ηε
δσή, αίζζεκα ειπίδαο αιιά θαη εκπηζηνζχλεο. Μπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο
κία θάζε απνδνρήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εμάξηεζεο
πνπ έρεη απφ ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο θαη ηε θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο. Ζ
πεξίνδνο απηή εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν θαη ζπρλφηεξα ζηνπο βαξχηεξα πάζρνληεο, φπνπ
ε έλαξμε ηεο λφζνπ είλαη νμεία. Απηφ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ κε δεδνκέλε ηελ
αλαθνχθηζε πνπ πξνζθέξεη ε αηκνθάζαξζε ζηνπο αζζελείο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αζζελείο κε αξγφηεξε θαη πξννδεπηηθή εμέιημε ηεο ρξφληαο
λεθξηθήο λφζνπ αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο σο ην ρείξηζην θαθφ πνπ
κπνξεί λα ηνπο πξνθχςεη, ζεσξψληαο πσο ε ηειεπηαία ζα είλαη ε αθνξκή γηα λα ραζεί ε
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απηνλνκία ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηε δηαδηθαζία
ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο εμ‟ αξρήο ζηε ιχζε ηεο κεηακφζρεπζεο (Θενθίινπ,
2010γ). Σν γεγνλφο πσο απηή ε πεξίνδνο (πεξίνδνο ηνπ κήλα ηνπ κέιηηνο) ζεσξείηαη θαη ε
πην ειπηδνθφξα δε ζεκαίλεη πσο δελ έρεη θαη θαζφινπ πξνβιήκαηα. ρεδφλ φινη νη
αζζελείο εκθαλίδνπλ έληνλα επεηζφδηα άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο.
Μεξηθά απφ απηά είλαη ν θφβνο γηα ελδερφκελε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο ελψ εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα χπλνπ πνπ
εκθαλίδνπλ φινη ζρεδφλ νη αζζελείο κεηά ηελ έλαξμε ηεο αηκνθάζαξζεο θαη κπνξνχλ λα
θπκαλζνχλ απφ δχν κήλεο έσο θαη έλα ρξφλν. Οη δηαηαξαρέο χπλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ νη
αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο είλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθέο θαη θνπξαζηηθέο γηα ηνλ αζζελή
αθνχ πεξηιακβάλνπλ ζπκπηψκαηα, φπσο δπζθνιία ζηελ επέιεπζε ηνπ χπλνπ, απλντθά
ζχλδξνκα, αθππλίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ξνραιεηφ, πξσηλή ππλειία θαζψο θαη
ην ζχλδξνκν αλήζπρσλ πνδηψλ (Θενθίινπ, 2010γ).
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, νλνκάδεηαη πεξίνδνο ηεο
απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνζάξξπλζεο. Ζ πεξίνδνο απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί είηε
απφηνκα είηε βαζκηαία. Καηά ηελ πεξίνδν απηή θπξηαξρνχλ αηζζήκαηα, φπσο απηά ηεο
ιχπεο, ηεο απαηζηνδνμίαο, ηεο εμάληιεζεο αιιά θαη ηνπ ζπκνχ, ν νπνίνο κάιηζηα πνιιέο
θνξέο γίλεηαη έθδεινο πξνο ην λνζειεπηηθφ θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. Ζ
δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 12 κήλεο θαη πξηλ απφ απηήλ
ηελ πεξίνδν έρεη ζπκβεί θάπνην ςπρνθζφξν γεγνλφο, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη είηε κε ηα
επαγγεικαηηθά, είηε κε ηα νηθνγελεηαθά ζέκαηα ηνπ αζζελνχο ή αθφκα θαη κε ηελ πνξεία
έθβαζεο ηεο αηκνθάζαξζεο (επηπινθέο, φπσο ζξνκβψζεηο ηεο αλαζηφκσζεο, θιεγκνλέο
θ.ά.) (Θενθίινπ, 2010γ).
Σέινο, ε πεξίνδνο ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνζαξκνγήο «ηαπηίδεηαη απφ κεξηθή
απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ αζζελνχο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ
θαη ησλ επηπινθψλ ηεο αηκνθάζαξζεο». Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχλ νη
δηαθπκάλζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαη γηα απηφλ
άιισζηε ην ιφγν ε κεηάβαζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γίλεηαη ζηαδηαθά. Οη
δηαθπκάλζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο πνηθίινπλ θαη
κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη απφ αηζζήκαηα πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο έσο πιήξνπο
θαηάζιηςεο. Ο κεραληζκφο άκπλαο ησλ αζζελψλ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ είλαη ε άξλεζε. Έηζη, ζε πεξηφδνπο ηθαλνπνίεζεο ζπληεξεί
ηελ αίζζεζε επεμίαο ηνπ αζζελή ελψ ζε πεξηφδνπο θαηάζιηςεο ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηελ
εληνλφηεξε βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φηη είλαη αβνήζεηνο θαη αλήκπνξνο (Θενθίινπ,
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2010γ). Οη αζζελείο γλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην κεράλεκα
αηκνθάζαξζεο θξνληίδνπλ λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο.
Αληίζηξνθα, ζε πεξηφδνπο, φπνπ ην αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνζάξξπλζεο
ηνπο δηαθαηέρεη, εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη
δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηνπο θαηεγνξνχλ επζέσο γηα ηηο ηαιαηπσξίεο πνπ πθίζηαληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Αζζελείο πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπκφ
θαη ηελ ηάζε ηνπο γηα εμάξηεζε, αλαπηχζζνπλ θαηάζιηςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη
κε πςειφηεξε ζλεηφηεηα θαη πην ζπρλέο λνζειείεο.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ε δπζθνιία
ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο, νη επηπινθέο, φπσο ζπρλέο ινηκψμεηο,
ζπρλέο λνζειείεο θαη ε εμάξηεζε είηε απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είηε απφ ην ζεξαπεπηηθφ
θέληξν ηξνπνπνηνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, ψζηε αληηδξαζηηθά λα
παξαηεξνχληαη επεξεζηζηφηεηα, άγρνο θαη θαηάζιηςε θαη λα επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Δλδηαθέξνλ θαίλεηαη λα είλαη ην γεγνλφο φηη ζε
αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε επηβαξχλεηαη ε πνηφηεηα δσήο κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ε αληίιεςή ηνπο φηη θπξίσο ε ζσκαηηθή ηνπο πγεία
ρεηξνηεξεχεη (Merkus et al. 1999).
Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε πσο δελ εκθαλίδνπλ πάληα φινη νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Παξαηεξείηαη δειαδή δηαθνξεηηθφο βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο
απφ αζζελή ζε αζζελή ζηε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο. Ο βαζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θχζε ηεο λφζνπ, αλ δειαδή είλαη
θιεξνλνκηθή (π.ρ. πνιπθπζηηθνί λεθξνί) ή αλ είλαη επίθηεηε ιφγσ θάπνηαο ππνθείκελεο
ζπζηεκαηηθήο λφζνπ (π.ρ. ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο
ιχθνο θ.ά.). ηελ πιεηνςεθία θαη φπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο έξεπλεο (Badalamenti and
Dubose, 1991), νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ θαιή αληαπνθξηζεκφηεηα
ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηπρφλ εκθαληζηνχλ. Μεξηθά απφ ηα
θξηηήξηα θαιήο πξνζαξκνγήο παξαηίζεληαη παξαθάησ (Badalamenti and Dubose, 1991):
Ζ δηαηήξεζε ηεο αλεζπρίαο θαη ηνπ άγρνπο ηνπ αζζελνχο ζε ειεγρφκελα φξηα.
Ζ αλάιεςε ρξήζηκσλ θαη θνηλσληθά απνδεθηψλ ξφισλ.
Ζ δηαηήξεζε ησλ πεγψλ επραξίζηεζεο θαη απηνεθηίκεζεο.
Ζ ζπλέρηζε επαξθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο.
Ζ επηηπρήο απνθαηάζηαζε ζηε κέγηζηε θπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο.
Ζ ζπλέρηζε ηεο ειπίδαο γηα ην κέιινλ.
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Ζ δηαηήξεζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.
Με ην δεδνκέλν, επνκέλσο, βάζεη ζρεηηθψλ εξεπλψλ, φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ
αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ είλαη ρεηξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηφζν ησλ
πεξηηνλατθψλ αζζελψλ (Kutner et al., 2005, Merkus et al., 1997, Piccoli et al, 1997) φζν
θαη ησλ κεηακνζρεπκέλσλ (Evans et al., 1985, Richardson, 1987,), είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζνχλ θαη κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ
θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη αθνινχζσο.

35

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

5. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ: Ζ
ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ην θφζηνο ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΑ ηειηθνχ
ζηαδίνπ θαίλεηαη λα απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Ζ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ
ζηαδίνπ απνηειεί κία λφζν κε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, αθνχ
αθελφο απαηηεί θαηαλάισζε αξθεηψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο πνπ αλαγθάδνληαη πνιιέο
θνξέο λα ράλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θξνληίδνπλ (Κατηειίδνπ, 2002).
Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ε νπνία ην έηνο
2006 μεπέξαζε ηα 392.746 εθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή πεξίπνπ 30% πεξηζζφηεξν απφ ην
2003, θάλεη αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πνπ κεηψλνπλ ην
θφζηνο ζεξαπείαο (ηαθπιάο θαη Αιεηξάο, 2008).
Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε εθπφλεζε φιo θαη πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ ζε
δηάθνξεο ρψξεο κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο αιιά θαη ηε
ζχγθξηζε ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ κε άιιεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο (Κατηειίδνπ θαη
Ληαξφπνπινο, 2005). Πξηλ δνχκε πφζν ζηνηρίδεη ε αηκνθάζαξζε ζην ειιεληθφ θξάηνο, ζα
είρε ελδηαθέξνλ λα δνχκε ην θφζηνο ηεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη κε.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ Ηηαιία, κία ρψξα, φπνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην
θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο, παξαηίζεληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: Ζ πξψηε έξεπλα θφζηνπο
ηεο αηκνθάζαξζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1988 ζην Σνξίλν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιήθζεθαλ
ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α) πιηθά αηκνθάζαξζεο (δηαιπηέο, θίιηξα θ.η.ι.), β)
ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ δηάιπζεο, γ) θάξκαθα δηάιπζεο, δ) βηνρεκηθέο x-ray εμεηάζεηο
θαη ε) θφζηνο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην έηνο 1988 ην
θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο κε δηηηαλζξαθηθά αλεξρφηαλ ζε 168.6 US$, ελψ ην αληίζηνηρν
πνζφ γηα ηελ αηκνθάζαξζε κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο αλεξρφηαλ ζε 278 US$. Σα
αληίζηνηρα πνζά ζην Μηιάλν γηα ην έηνο 1991 αλέξρνληαλ ζε 196,3 US$ θαη 298,1 US$
(Piccoli et al., 1997).
ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηελ Ηηαιία, κε δείγκα 24 θέληξα
αηκνθάζαξζεο ζε δηάζηεκα δχν δηαθνξεηηθψλ εηψλ, ην 1994 γηα ηελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε θαη πςειήο ξνήο αηκνθάζαξζε ζηα λνζνθνκεία θαη ην 1996 γηα ηελ
παξαδνζηαθή αηκνθάζαξζε θαη ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε ζηα θέληξα δηάιπζεο, έρνπκε ηα
παξαθάησ επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηα θφζηε: Σν εηήζην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο κε
δηηηαλζξαθηθά ζηα λνζνθνκεία ήηαλ 57.749.656 Ηηαιηθέο Λίξεο, κε ην θφζηνο αλά
36

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ζπλεδξία λα αλέξρεηαη ζηηο 370.254 Ηηαιηθέο Λίξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ελ ιφγσ
κειέηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιήθζεθαλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α)
άκεζα θφζηε απνδνηέα ζε θάζε ζεξαπεία θαη κέξνο απφ ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. πιπληήξην, θνπδίλα, ππνδνρή θ.η.ι.). Σα
θφζηε, ηα νπνία ππνινγίζηεθαλ, αθνξνχζαλ ην πξνζσπηθφ, ηηο πξνκήζεηεο δηάιπζεο, ηελ
απνηίκεζε θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ θαξκάθσλ. ηα γεληθά έμνδα
θαηαηάζζνληαλ ε θαζαξηφηεηα, ην ηειέθσλν θαη ε ζέξκαλζε. Σν θφζηνο ηεο
αηκνθάζαξζεο κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο ππεξηεξνχζε ζε ζρέζε κε απηφ ηεο
αηκνθάζαξζεο κε δηηηαλζξαθηθά. πγθεθξηκέλα, ην εηήζην θφζηνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ
ησλ 80.405.833 Ηηαιηθψλ Ληξψλ. Απφ απηφ, ην πνζφ ησλ 62.569.428 (78%) αθνξνχζε
άκεζα θφζηε ελψ ην πνζφ ησλ 17.836.405 (22%) έκκεζα θφζηε. Σν θφζηνο αλά ζπλεδξία
ήηαλ 515.422 Ηηαιηθέο Λίξεο (Tediosi et al., 2001).
Αλάινγεο κειέηεο δηεμήρζεζαλ θαη ζηε Γαιιία γηα ην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο ζην
δεκφζην ηνκέα θαη ζε κε θεξδνζθνπηθή κνλάδα. ηα ζηνηρεία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ
θφζηνπο ιήθζεθαλ ππφςε (Jacobs, 1997):
Σν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ
Οη πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ αηκνθάζαξζεο
Σα γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ζ ρξήζε θαη απφζβεζε ησλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο
Γηάθνξα άιια έμνδα
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηα θφζηε ήηαλ φηη ζην Παξίζη, ζε
πεξηζζφηεξνπο απφ 1000 αζζελείο, ην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο γηα ηα δεκφζηα
λνζνθνκεία αλέξρνληαλ ζε 464 US$, φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή ην θφζηνο ηεο ίδηαο ζεξαπείαο
ζε κνλάδα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ 399 US$. ε άιιε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Jacobs, εθηηκήζεθε φηη ην εηήζην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο
γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαλ ζε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ άγγηδε
ην πνζφ ησλ 7.4 δηο γαιιηθψλ θξάγθσλ, δειαδή πεξίπνπ 1.2 δηο US$. Με απιά ιφγηα, ην
πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ηεο Γαιιίαο γηα ηελ αηκνθάζαξζε αλέξρνληαλ ζην 1.5% ησλ
εηήζησλ γεληθψλ εμφδσλ γηα ηελ πγεία (Jacobs, 1997).
ην ζεκείν απηφ, είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πφζν θνζηίδεη ε αηκνθάζαξζε ζε ρψξεο
εθηφο Δπξψπεο. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ έιαβε ρψξα ζην
Ηξάλ κεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ 2006 θαη Ηνπλίνπ 2007 ζην ηκήκα Νεθξνινγίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ Iman Khomeini. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 63 κφληκνη αζζελείο πνπ έπαζραλ
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απφ ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Απφ απηνχο, πνζνζηφ 74.7% ήηαλ άλδξεο θαη 52.3% ήηαλ
γπλαίθεο κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 47 έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο,
ιήθζεθαλ ππφςε ηα παξαθάησ δεδνκέλα (Arefzadeh, Lessanpezeshki, Seifi, 2009):
Μεηαθνξά απφ ηελ εξγαζία ησλ αζζελψλ αιιά θαη απνπζία απφ απηήλ
Τιηθά αηκνθάζαξζεο (θίιηξα, δηαιπηέο θ.η.ι.)
Κφζηνο θαξκάθσλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ
Γηαηηνιφγην αζζελψλ
Μηζζνί πξνζσπηθνχ
Τπνζηεξηθηηθέο θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Απφζβεζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
Απφζβεζε κεραλεκάησλ αληίζηξνθεο φζκσζεο
Έμνδα θηηξίνπ (ελνίθην θ.η.ι.).
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ φηη ην θφζηνο γηα θάζε ζπλεδξία
αηκνθάζαξζεο αλέξρνληαλ ζε κφιηο 74 US$ , ελψ ζε εηήζηα βάζε ην θφζηνο αλά αζζελή
αλεξρφηαλ ζε $11.549. Απφ ην πνζφ απηφ ην 28.9% αθνξνχζε ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελή
απφ ηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη ηελ απνπζία ηνπ απφ απηή, πνζνζηφ 21.5% αθνξνχζε
κηζζνχο πξνζσπηθνχ, ελψ πνζνζηφ κφιηο 21.5% αθνξνχζε ηα πιηθά ηεο αηκνθάζαξζεο.
πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ φηη, ελψ ην εηήζην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο ζην Ηξάλ είλαη
παξφκνην κε απηφ πνιιψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, σζηφζν εκθαλίδεηαη αμηνζεκείσηα
ιηγφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Arefzadeh, Lessanpezeshki, Seifi,
2009).
πλνςίδνληαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αηκνθάζαξζε ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ φ,ηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Δπίζεο, απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ
κειεηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αηκνθάζαξζε κε
ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο απνηειεί αθξηβφηεξε ζεξαπεπηηθή κέζνδν ζε ζρέζε κε ηελ
θιαζζηθή αηκνθάζαξζε κε δηηηαλζξαθηθά.

38

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

6.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
6.1 Οξηζκόο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο
Ζ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αζζελεηψλ απνηέιεζε ην
ελδηαθέξνλ έξεπλαο πνιιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Τγείαο, (ΠΟΤ), ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)
θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεληθφηεξα, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ζηνλ ρψξν ηεο
πγείαο απνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα δεδνκέλνπ ηνπ φηη νη πεξηνξηζκέλνη δηαζέζηκνη
πγεηνλνκηθνί πφξνη πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ
ηξφπν έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ην
θφζηνο.
Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ πνιιά ρξήκαηα δηαηίζεληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο, φρη φκσο θαηά ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν, ελψ νη πφξνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα άιιε θιηληθή παξέκβαζε κε κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηελ θνηλσλία
(Eisenberg, 1989). Απηά αθξηβψο ηα ζηξεβιά ζεκεία θαη νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο
πξνιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο. Οη ππεξεζίεο
πγείαο απνηεινχλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο, αθνχ έρνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε
ρξήζηεο (ηνπο αζζελείο), ζπληειεζηέο παξαγσγήο (ην πξνζσπηθφ), θφζηνο (πάγην θαη
κεηαβιεηφ, πνπ επηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο, αιιά θαη θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνλ
αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ) θαη, ηέινο, απνηέιεζκα (ην φθεινο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη
ηνπο ζπληειεζηέο).( Λαραλά, 2007).
χκθσλα κε ηνλ Τθαληφπνπιν, (2004) « ν θχξηνο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο
αμηνιφγεζεο είλαη λα εμεηάζεη ηφζν ην θφζηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο φζν θαη ηα
θιηληθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζεξαπεία απηή. Απνβιέπεη ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο ζε φξνπο θφζηνπο θαη επηπηψζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε
θχξηα απνζηνιή νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε αλάγλσζε, κέηξεζε,
αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη απνηειέζκαηνο ησλ δηαθφξσλ ππφ
εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ». Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο απνηειεί
έλα ρξήζηκν εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο δχν παξακέηξνπο: ηελ
νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πνπ πξέπεη λα έρεη έλα
πξφγξακκα πγείαο. (Γείηνλα θαη Κπξηφπνπινο, 2007)
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6.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ εηδώλ θόζηνπο
ηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο κειέηεο θνζηνιφγεζεο
αζζελεηψλ ( Cost of Illness Studies), ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο δελ
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ απιή ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη
θαη πνιιέο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο φπσο είλαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ν πφλνο, ηα δίθηπα
θνηλσληθήο θξνληίδαο θ.α. Άξα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο αζζέλεηαο,
ελλννχκε θαη ην θνηλσληθφ θαη ην νηθνλνκηθφ. (Τθαληφπνπινο, 2004).
ε θάζε κειέηε θνζηνιφγεζεο κηαο αζζέλεηαο, ζα ζπλαληήζνπκε ην άκεζν θαη ην
έκκεζν θφζηνο.
Σν άκεζν θόζηνο εθθξάδεη ην θφζηνο επθαηξίαο ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο. Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ λνζειεία θαη ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ ζε λνζνθνκεηαθή,
εμσλνζνθνκεηαθή θαη έθηαθηε θξνληίδα, δαπάλεο γηα λνζειεία ζην ζπίηη θαζψο θαη ε
θξνληίδα ηνπ ζπγγεληθνχ θαη ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί άκεζν θφζηνο.
Δπηπιένλ, κεγέζε φπσο δαπάλεο έξεπλαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ή γηα έλα
θάξκαθν ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη δαπάλεο γηα θάξκαθα, πξνκήζεηεο,
δηαγλσζηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο αιιά θαη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα άκεζνπ θφζηνπο.(Τθαληφπνπινο, 2004).
Σν έκκεζν θφζηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ-παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ. Χο
έκκεζν θφζηνο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην δηαθπγφλ εηζφδεκα θαη ηελ δηαθπγνχζα
παξαγσγή εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ιφγσ λνζεξφηεηαο, αλαπεξίαο ή
ζαλάηνπ.(Τθαληφπνπινο, 2004).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην θξπθό θόζηνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ πφλν θαη ηελ
ςπρνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ε αζζέλεηα θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία. Δπεηδή αθξηβψο ε κέηξεζε ησλ
παξαπάλσ δεηθηψλ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε λνκηζκαηηθνχο
φξνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ε κέηξεζε ηνπ θξπθνχ θφζηνπο παξαιείπεηαη. Όηαλ
φκσο ε ζπλέπεηεο κηαο αζζέλεηαο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην
πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή, ην θξπθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην έκκεζν.
ηελ ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο ηχπνπο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο
κε αλαθνξά θαη ζηελ αλάιπζε θφζηνπο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηνλ ηχπν νηθνλνκηθήο
αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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6.3 Κπξηόηεξνη ηύπνη νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο
Δδψ θαη δεθαεηίεο, ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή έρεη εμειηρζεί κε ηελ
εθαξκνγή ζχλζεησλ κνληέισλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
αλάιπζε θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη αλαιχζεηο θφζηνπο-ρξεζηκφηεηαο θαη νη
αλαιχζεηο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο. Δθηφο απφ απηνχ ηνπ ηχπνπ βέβαηα ηηο
αλαιχζεηο, ππάξρνπλ θαη άιιεο αλαιχζεηο νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ φρη κφλν ηελ
ζχγθξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ίδην πξφβιεκα
αιιά καο παξέρνπλ θαη απνηειέζκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηνλ ρξφλν επέθηαζεο ηεο δσήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ απνιακβάλνπλ ηα άηνκα κεηά ηελ εθάζηνηε
ηαηξηθή παξέκβαζε. Μηα ηέηνηα νκάδα αζζελψλ απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο
πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφληα εμσλεθξηθή θάζαξζε. Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθφηεξα νη πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνη κέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο.
Ανάλσση Προϋπολογισμού
Ζ κέζνδνο απηή εθηηκά ηελ επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο πγείαο, ή κηαο ηερλνινγίαο ή
ελφο λένπ θαξκάθνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάπνηνπ νξγαληζκνχ, λνζνθνκείνπ ή άιιεο
πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάιπζεο πξνυπνινγηζκνχ είλαη φηη
εμεηάδεη πνιχ πεξηνξηζκέλν θάζκα θφζηνπο. Δπίζεο, παξαιείπνληαη επηπηψζεηο θαη νθέιε
ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη γηα απηφ ζα ιέγακε φηη ε ζπγθεθξηκέλε
αλάιπζε έρεη πεξηνξηζκέλε εζηίαζε.(Τθαληφπνπινο, 2004).
Ανάλσση Κόστοσς (cost analysis)
Καηά θχξην ιφγν, εζηηάδεη ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ εηζξνψλ( πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ,
ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θάξκαθα θ.η.ι) ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ λνζειεία
αζζελψλ. Απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο. ηφρνο ησλ
πεξηζζφηεξσλ αλαιχζεσλ θφζηνπο είλαη ε παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πηζαλά
κεγέζε θφζηνπο ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη νη
γεληθφηεξεο

επηπηψζεηο

ηεο

ζεξαπείαο

πνπ

εμεηάδεηαη

ζην

γεληθφηεξν

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Έηζη, λαη κελ παξέρνπλ κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
κηαο αζζέλεηαο θαη κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην θφζηνο γηα ρξφληεο αζζέλεηεο φπσο είλαη
ην AIDS θαη ε Ζπαηίηηδα αιιά αγλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνζειείαο. (Geitona,
2006, Τθαληφπνπινο, 2004).
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Ανάλσση ελατιστοποίησης τοσ Κόστοσς( cost-minimization analysis)
Απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη είλαη ε κειέηε ηνπ
θφζηνπο πνπ βαζίδεηαη ζηελ απιή θνζηνιφγεζε φισλ ησλ εηζξνψλ. Απηφ είλαη θαη ην
θνηλφ ζεκείν πνπ εκθαλίδεη κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο πνπ πξνεγήζεθε. Χζηφζν, ζηελ
αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο αλαιχνληαη φινη νη ζπλδπαζκνί ησλ εηζξνψλ θαη
επηδηψθεηαη λα πξνζδηνξηζζεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο ζπλδπαζκφο ησλ εηζξνψλ πνπ
ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κειέηεο είλαη
ε χπαξμε ηζνδχλακεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ αλαιχνληαη είηε είλαη
γηα παξάδεηγκα λνζειεία είηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Γηα λα είλαη φκσο δχν
θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ηζνδχλακεο, ζα πξέπεη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηεο θάζε
ζεξαπείαο λα έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο απφδνζε ζε φινπο ηνπο αζζελείο, θάησ απ‟ φιεο ηηο
ζπλζήθεο κε παξφκνην θίλδπλν παξελεξγεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηέηνηνπ βαζκνχ επίπεδα
κπνξνχλ κε δπζθνιία λα πξνζδηνξηζζνχλ ε αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο ηνπο θφζηνπο δελ
ελδείθλπηαη γηα ζχλζεηεο λνζειείεο ή παξεκβάζεηο. (Τθαληφπνπινο, 2004, Γείηνλα, 1996).
Ανάλσση Κόστοσς-Ουέλοσς ( cost- benefit analysis)
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάιπζεο θφζηνπο νθέινπο είλαη φηη ηφζν νη εηζξνέο φζν
θαη νη εθξνέο κεηξψληαη ζε ρξεκαηηθά-λνκηζκαηηθά κεγέζε. Έηζη, ππφ ην πξίζκα ηεο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
κηαο λνζειείαο ή κηαο ζεξαπείαο αμηνινγνχληαη ζε ρξήκα. Σν γεγνλφο φηη ην θφζηνο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαθξάδνληαη ζε λνκηζκαηηθά κεγέζε, καο επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε
κε ην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο άιιεο ζεξαπείαο ε νπνία πξνζθέξεη
ηζνδχλακα ή δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, ε ζεξαπεία κε ην κεγαιχηεξν ζεηηθφ
θαζαξφ απνηέιεζκα ζεσξείηαη φηη είλαη ε νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε θαη πξνηηκάηαη
έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηεο. (Γείηνλα, Κπξηφπνπινο, 2007). Σν θαζαξφ φθεινο
πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ νθέινπο ηεο
παξέκβαζεο πνπ εμεηάδεηαη. Ζ κνλαδηθή αδπλακία ηεο αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο είλαη
φηη αδπλαηνχκε λα κεηξήζνπκε φιεο ηηο εθξνέο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε
λνκηζκαηηθά κεγέζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, είλαη ε αδπλακία ηεο κεηαηξνπήο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο ζε ρξεκαηηθά κεγέζε. ( Τθαληφπνπινο, 2004).
Γεληθά, ζα ιέγακε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κειέηεο απνηειεί επξχηεξν ηχπν
νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ν νπνίνο πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηηο απνθάζεηο θαηαλνκήο
πφξσλ γηα αλφκνηεο παξεκβάζεηο (Καηηειίδνπ, 2004).
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Ανάλσση κόστοσς-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness analysis)
Ζ αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηειεί ηελ πην απιή ηερληθή νηθνλνκηθήο
αμηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θιηληθφο ζηφρνο είλαη
αδηακθηζβήηεηνο. Απνηειεί κνξθή πιήξνπο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ
απνηειεζκάησλ απφ ηα πγεηνλνκηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ηνπ θφζηνπο ηνπο. Ζ δηαθνξά
ηεο απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη λαη κελ νη εηζξνέοππεξεζίεο παξεκβάζεηο κεηξνχληαη ζε λνκηζκαηηθά κεγέζε αιιά νη εθξνέο, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αηφκνπ ή ζηηο επηπηψζεηο κηαο λνζειείαο,
κεηξψληαη ζε θπζηθέο κνλάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θεξδηζκέλα ρξφληα δσήο (years of
life saved). Τπνινγίδεη δειαδή ηα νθέιε ησλ ππφ ζχγθξηζε πγεηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ
ζε φξνπο θιηληθψλ απνηειεζκάησλ(π.ρ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηβίσζεο, βαζκφο
ππνρψξεζεο ζπκπησκάησλ θ.η.ι) (Τθαληφπνπινο, 2004, Γείηνλα, Κπξηφπνπινο,
θνπξνιηάθνπ, 1996). Δπνκέλσο, δελ έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεζνδνινγία
ηεο αλάιπζεο θφζηνπο –απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ηελ ίδηα
λφζν γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη πνηνηηθά ζπγθξίζηκα (
Μφηζηνο

θαη

Νηάθαο,

2004).

ε

πεξίπησζε

πνπ

ππάξμεη

ηζνδπλακία

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, ηφηε
δηελεξγείηαη αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο ψζηε λα δηαπηζησζεί θαη λα επηιεγεί ην
πξφγξακκα-παξέκβαζε κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηφ
πνπ ελδηαθέξεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, δελ είλαη κφλν ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ
επηβίσζεο αιιά θαη ε πνηφηεηα δσήο πνπ απνιακβάλεη ν αζζελήο ζηα θεξδηζκέλα απηά
ρξφληα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία-παξέκβαζε (Γείηνλα θαη ζπλ. 2003).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ κε ρεκεηνζεξαπεία,
φπνπ ε παξάηαζε ηεο δσήο εκθαλίδεηαη λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ
πνηφηεηα.(Καηηειίδνπ2002). ε απηέο θαη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο έξρεηαη λα απαληήζεη κε
ηελ εθαξκνγή ηεο ε αλάιπζε θφζηνπο- ρξεζηκφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ.
Ανάλσση κόστοσς- Χρησιμότητας (cost –utility analysis)
Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε αλάιπζε θφζηνπο ρξεζηκφηεηαο παξνπζηάδεη αξθεηέο
νκνηφηεηεο κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν πνιινί
εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελ ιφγσ αλάιπζε δελ απνηειεί απηφλνκε κέζνδν αιιά
πξνέθηαζε ηεο κεζφδνπ θφζηνπο– απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο απνηειεί ηελ
ζπνπδαηφηεξε ή κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο εθβάζεηο ηεο κεζφδνπ-παξέκβαζεο πνπ
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κειεηάηαη. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-ρξεζηκφηεηαο ε πγεία ζεσξείηαη
ζπλάξηεζε δχσλ παξαγφλησλ: (α) ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο θαη (β) ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο.
Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο θαη ηεο αλάιπζεο θφζηνπο
απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηξάηαη ζε φξνπο ρξεζηκφηεηαο ή
σθειηκφηεηαο. (Τθαληφπνπινο, 2004, Γείηνλα, 1996). Δπηηξέπεη κε άιια ιφγηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ
ζεξαπεηψλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. Ζ
κέηξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο επηηπγράλεηαη ζηελ πξάμε κε ηελ ρξήζε ελφο γεληθνχ δείθηε, ν
νπνίνο νλνκάδεηαη Πνηνηηθά ηαζκηζκέλα έηε Εσήο ή αιιηψο QALYs(Quality Adjusted
Life Years). Ο δείθηεο απηφο ζηαζκίδεη ηε κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο δσήο ζε φξνπο
πνηφηεηαο, ζπζρεηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε λνζεξφηεηα κε ηε ζλεζηκφηεηα.
Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη δείθηεο κέηξεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο, φπσο ηα Ηζνδχλακα Έηε
Πιήξνπο Τγείαο (Health Years Equivalent) (Τθαληφπνπινο, 2004). πλνςίδνληαο, «ε
ηερληθή ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-ρξεζηκφηεηαο ζηνρεχεη ζηε ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηα απνθηεζέληα ππνθεηκεληθά πιενλεθηήκαηα ή
ηελ επεξρφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ αζζελή, ηελ νπνία πξνζδίδεη ν ίδηνο.
πγθξίλνληαη δειαδή, ζεξαπεπηηθέο αγσγέο ή άιιεο θιηληθέο παξεκβάζεηο θαη
αμηνινγνχληαη κε φξνπο θφζηνπο αλά πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλσλ εηψλ δσήο, ηα νπνία
θεξδίδνληαη απφ ηε κηα ζεξαπεία ζε ζχγθξηζε κε θάπνηα άιιε»( Γείηνλα θαη ζπλ. 2004).
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7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ηε ρψξα καο, ιηγνζηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο
αηκνθάζαξζεο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε
νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηαηάζζεη ηελ
αηκνθάζαξζε ζε κία απφ ηηο αθξηβφηεξεο ζεξαπείεο γηα ηνπο ειιεληθνχο αζθαιηζηηθνχο
θνξείο.
Απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο ππήξμε
εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε λεθξνινγηθή κνλάδα ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ,
φπνπ ππνινγίζηεθε ην θφζηνο ζπλεδξίαο γηα ηξείο ηχπνπο αηκνθάζαξζεο (αθειιαξίνπ,
1987):


Σεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο



Σεο αηκνδηαδηήζεζεο θαη



Σεο αηκνθάζαξζεο κε δηηηαλζξαθηθά.

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην θφζηνο ζπλεδξίαο γηα ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε ήηαλ
34.55 επξψ, γηα ηελ αηκνδηαδηήζεζε 57.10 επξψ θαη γηα ηελ αηκνθάζαξζε κε
δηηηαλζξαθηθά 34.83 επξψ.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1988, ζε κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ νη θνπηέιεο, Κπξηφπνπινο
θαη Σξηάληε, ην θφζηνο ζπλεδξίαο άγγηδε ηα 46.01 επξψ ελψ ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο
αλά αζζελή αλεξρφηαλ ζε 7177.91 επξψ (θνπηέιεο, Κπξηφπνπινο, Σξηάληε, 1992).
Άμηα αλαθνξάο απνηειεί θαη ε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο
ελδνλνζνθνκεηαθήο αηκνθάζαξζεο, ε νπνία επηρεηξήζεθε γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν
Αζελψλ «Γ. Γελλεκαηάο» ην 1999. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην θφζηνο κίαο
ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο αλέξρεηαη ζε 183,24 επξψ (Κατηειίδνπ, 2002).
ην Ννζνθνκείν ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ηνπο
Κνληνδεκφπνπιν, Κπξηαθάθε θαη Νηάθα ην 2004, ππνινγίζζεθε φηη ην κέζν εηήζην
θφζηνο αλά αζζελή πνπ ππνβάιιεηαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε αηκνθάζαξζε είλαη
45.478,58 επξψ. Αλ δηαηξέζνπκε ην θφζηνο απηφ κε ηνλ αξηζκφ 156 (εηήζηνο αξηζκφο
αηκνθαζάξζεσλ), ηφηε ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην θφζηνο αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο
αλέξρεηαη ζε 291.53 επξψ (Κνληνδεκφπνπινο, Κπξηαθάθε, Νηάθαο, 2004).
Δπίζεο, ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηδησηηθή θιηληθή «Κπαλνχο ηαπξφο»,
βξέζεθε φηη γηα ην έηνο 2006 ην ζπλνιηθφ θφζηνο κίαο ζπλεδξίαο αλέξρεηαη ζηα 329.61€
γηα ηε κέζνδν ηεο αηκνθάζαξζεο κε δηηηαλζξαθηθά θαη ζηα 421.67€ γηα ηελ αηκνθάζαξζε
κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο (Θενθίινπ θαη Γείηνλα, 2008). ηε ζπγθεθξηκέλε
45

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

κειέηε ην δείγκα απνηέιεζαλ νη 120 κφληκνη αζζελείο ηεο κνλάδαο ελψ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο θφζηνπο
(cost analysis), θαηά ηελ νπνία έγηλε θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ηεο αηκνθάζαξζεο. Απφ ην
ζχλνιν ησλ ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2006 (18.801), νη
13.161 (70%) έγηλαλ κε δηηηαλζξαθηθφ δηάιπκα θαη θχζηγγα δηηηαλζξαθηθψλ ελψ νη
ππφινηπεο 5.640 έγηλαλ κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο (30%). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο, ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο (Θενθίινπ θαη Γείηνλα, 2008):
ην θφζηνο κηζζνδνζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζηε Μνλάδα Σερλεηνχ
Νεθξνχ.
ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο θαη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο.
ην θφζηνο εμνπιηζκνχ (αγνξά - απφζβεζε - ζπληήξεζε).
ην θφζηνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.
ην θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (γεληθνχ θαη εηδηθνχ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε δηεθπεξαίσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο
αηκνθάζαξζεο.
ην θφζηνο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ (λεξφ,
ηειέθσλν, ζέξκαλζε θ.η.ι.).
Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ην εηήζην θφζηνο αλά αζζελή, πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε κε
δηηηαλζξαθηθά αλέξρεηαη ζηα 51.419,16€ ελψ γηα ηελ αηκνθάζαξζε κε ηε κέζνδν ηεο
αηκνδηαδηήζεζεο, ην εηήζην θφζηνο αλά αζζελή αλέξρεηαη ζηα 65.780,52€ (Θενθίινπ θαη
Γείηνλα, 2008).
Δίλαη επνκέλσο αλακθηζβήηεην, ζηεξηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία, φηη ε
αηκνθάζαξζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο απνηειεί πην
αθξηβή κνξθή ζεξαπείαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αηκνθάζαξζε µε δηηηαλζξαθηθά. Σν
ζπγθεθξηκέλν εχξεκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηηο κειέηεο, νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ
πξσηχηεξα, θαη αθνξνχζαλ ηε δηεζλή εκπεηξία.
Σν θξάηνο ινηπφλ ζηε ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο γηα ηνπο λεθξνπαζείο είλαη
απαξαίηεην λα αλαιχζεη θαη λα εθηηκήζεη ζε πνηα κνξθή ζεξαπείαο ζα πξνζαλαηνιηζζεί,
έηζη ψζηε λα έρεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Οη
αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί επίζεο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, είλαη αλαγθαίν, ζε ζπλζήθεο κάιηζηα
ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηε κνξθή
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ζεξαπείαο, ζηελ νπνία ζα πξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο λεθξνπαζείο. Δίλαη
αδηακθηζβήηεην φηη ε βειηίσζε ηεο γλψζεο ζε ζέκαηα ησλ δηαθφξσλ πγεηνλνκηθψλ
παξεκβάζεσλ ζα επηηξέςεη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, πνπ είλαη ε ζσζηή θαη ε
νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αξξψζηηαο (Ληαξφπνπινο, 1996).
Βαζηθή επνκέλσο πξνυπφζεζε ηεο αλάιπζεο θαη εθηίκεζεο ησλ κεζφδσλ
εμσλεθξηθήο θάζαξζεο απνηειεί ε εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο
ελδνλνζνθνκεηαθήο αηκνθάζαξζεο αιιά θαη ηε ζχγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ
ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κε άιιεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο
κεζφδνπο.
Οπνηαδήπνηε φκσο νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπείαο ηεο αηκνθάζαξζεο δε ζα
πξέπεη λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ κφλν ζε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά λα ιακβάλεη
ππφςε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ.
ηελ Διιάδα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε ρξφληα πεξηνδηθή
αηκνθάζαξζε σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.
Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο ζηελ
πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ, βξέζεθε φηη
νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά
απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, άγρνπο θαη αυπλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ
ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σα ζπκπηψκαηα απηά ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμάξηεζε ησλ αζζελψλ απφ ην κεράλεκα ηερλεηνχ λεθξνχ, ην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο (Theofilou,
2011a, Theofilou, 2011b, Θενθίινπ, 2011). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο ίδηαο έξεπλαο, νη αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξα πνζνζηά ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ην
γεληθφ πιεζπζκφ (Theofilou, 2011c) ελψ θάλεθε φηη ηα άηνκα κε πνιιά ρξφληα ζεξαπείαο
(>4) εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο θαη αμηνινγνχλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία
πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία
ιηγφηεξα ρξφληα (>4) (Θενθίινπ, Παλαγησηάθε, 2010α, Ginieri – Coccossis et al. 2008).
ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Μπαινδήκν, Πεηξνπνχινπ θαη
Σξηαληαθχιινπ (2006), ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο,
βξέζεθε φηη ν πφλνο απνηειεί ην ζπρλφηεξν ζχκπησκα - ελφριεζε ησλ αζζελψλ κε
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο 37-50%, ελψ ην 82% ησλ αζζελψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
εκθαλίδεη ζνβαξνχ βαζκνχ πφλν.
Άμηα αλαθνξάο απνηειεί θαη ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα λεθξνινγηθά
ηκήκαηα θαη ηηο κνλάδεο ηερλεηνχ λεθξνχ ησλ λνζνθνκείσλ «Ο Δπαγγειηζκφο»,
Καιακάηαο, Νίθαηα - Πεηξαηά θαη Σξηθάισλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
αζζελψλ πνπ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 εξσηεκαηνιφγηα, έλα γεληθφ (SF-36) θαη έλα εηδηθφ (γηα
λεθξνπαζείο). Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη
αζζελείο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο απφ κέηξηα έσο θαθή. Οη ηνκείο κε ηε
ρεηξφηεξε βαζκνινγία ήηαλ γηα ην SF-36: θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θπζηθή πγεία,
δσηηθφηεηα, γεληθή πγεία ελψ ε πλεπκαηηθή πγεία, ν ζσκαηηθφο πφλνο θαη ν θνηλσληθφο
ξφινο ήηαλ ηνκείο κε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε. Με ην Δξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο Εσήο
Νεθξνπαζψλ (ΔΠΕΝ), ε ρεηξφηεξε βαζκνινγία είρε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιήςεο πγξψλ. Πνζνζηφ 71%
ησλ αζζελψλ αλέθεξε φηη δε δηάγεη θπζηνινγηθή δσή (κεηξήζεθε κφλν κε ην ΔΠΕΝ). Ο
ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ην ηζηνξηθφ εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ,
παξά ην κηθξφ πνζνζηφ ηνπο, απνηεινχζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ
ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο βαζκνινγίαο αλάκεζα ζηα
λνζνθνκεία,

πνπ

νθείινληαλ

ζηελ

απμεκέλε

παξνπζία

ππέξηαζεο,

θαξδηαθήο

αλεπάξθεηαο, κεγάιεο ειηθίαο θαη άιισλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ ζηνπο αζζελείο ησλ
επαξρηαθψλ κνλάδσλ (Απνζηφινπ, Βξχζεο, Πνπιφπνπινο, Σζηκλαδή, Ηαηξνχ, Σζηάλαο,
Υηιάι, Νηθνινπνχινπ, 2002).
Αλαθνξηθά κε ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε
Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο (Οηθνλνκίδνπ θαη ζπλ.
2005) έδεημε φηη νη γπλαίθεο ηνπ επηιεγφκελνπ δείγκαηνο παξνπζίαδαλ θάπνηαο κνξθήο
θαηάζιηςε ζε πνζνζηφ 100%. Δπίζεο, νη λεφηεξνη ζε ειηθία αζζελείο εκθαλίδνληαη
πεξηζζφηεξν επεξέζηζηνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ελψ νη πην κνξθσκέλνη θαίλεηαη λα
έρνπλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθά ελδηαθέξνληα απφ απηνχο κε
ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν.
Αληίζηνηρε έξεπλα απνηειεί εθείλε ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ κε ζαθήλεηα
ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή
πξνζαξκνγή ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, άηνκα κε
πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θησρή νηθνλνκηθή θαη
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νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή πνπ
επεξεάδεη αξλεηηθά ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηελ
ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο (Διιεληθνχ θαη Εήζε, 2002).
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ησλ αζζελψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμσλεθξηθήο
θάζαξζεο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθνί νη εμήο παξάγνληεο: ην θχιν, ε ειηθία, ην
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν
αζζελήο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ (Theofilou, 2011d,
Theofilou, 2011e, Theofilou, 2011b, Θενθίινπ, Παλαγησηάθε, 2010β, Θενθίινπ θαη ζπλ.
2010). ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Κνπηζνπνχινπ θαη ζπλ. (2002)
αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε
αηκνθάζαξζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αξρηθή λφζν βξέζεθαλ ηα εμήο πνξίζκαηα: Ζ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αζζελή απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ
νπνίν ηα άηνκα αληηδξνχλ ζηε ρξφληα λφζν αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο.
πγθεθξηκέλα, θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν
λεπξσηηζκφο/ςπρσηηζκφο, ε εζσζηξέθεηα/εμσζηξέθεηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ζπζηεκαηηθά ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε ζχγθξηζε
κε πγηή άηνκα. Ο βαζκφο απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν, ε ειηθία θαη ε αξρηθή λεθξηθή λφζνο
(Κνπηζνπνχινπ θαη ζπλ. 2002).
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8. ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο
είλαη ε αληζνθαηαλνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. Με ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ
επηβίσζεο έρεη απμεζεί θαη ην θφζηνο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα ηεο
ζρεδφλ αλχπαξθηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ κεξηά ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ.
Κχξηνο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην είλαη λα εμεηάζεη ηφζν ην θφζηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο φζν θαη ηα
θιηληθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζεξαπεία απηή (Τθαληφπνπινο, 2004, Γείηνλα θαη
Κπξηφπνπινο, 2007).
8.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο ζε
ηδησηηθή θιηληθή ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ ην έηνο 2010, έηζη ψζηε λα εληνπηζζνχλ θαη λα
δηεξεπλεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ζα επηρεηξεζεί λα δνζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο θαη
ιχζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο. Ζ κειέηε
βαζίζηεθε ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο ηδησηηθήο
κνλάδαο « Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γηαθνπψλ Αηκνθάζαξζεο » ζηα Καιέζζα Ζξαθιείνπ,
θαζψο θαη ζε ζηνηρεία απφ ηνπο θαθέινπο ησλ αζζελψλ ηεο θιηληθήο. Χο κνλάδα
κέηξεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο. Πξνθεηκέλνπ, λα εθηηκεζεί ην
θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο αλά ζπλεδξία αζζελή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο
θφζηνπο (cost analysis). πγθεθξηκέλα, έγηλε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάιινπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ θφζηνο ηεο ελ ιφγσ ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ
θαζψο θαη εθηίκεζε θάζε ζπζηαηηθνχ πνπ αθνξά ρξήζε πφξσλ (π.ρ θάξκαθα, πγεηνλνκηθφ
πιηθφ, παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θ.α). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ, αθνινπζήζεθε ε
κέζνδνο ηεο κηθξνθνζηνιφγεζεο.
Σν δείγκα (ππφ κειέηε πιεζπζκφο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο
ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, απνηέιεζαλ νη 107
κφληκνη αζζελείο ηεο κνλάδαο νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη νη νπνίνη
ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ην έηνο 2010. Ζ κνλάδα,
ιεηηνπξγεί ζε εμαήκεξε βάζε (Γεπηέξα-άββαην) θαη δηαζέηεη 34 κεραλήκαηα
αηκνθάζαξζεο. Λεηηνπξγνχλ ηξείο βάξδηεο, ζηηο 7:00 ην πξσί, ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη θαη
ζηηο 17:00 ην απφγεπκα.
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ηελ κνλάδα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ηχπνη αηκνθάζαξζεο :
 Κιαζζηθή αηκνθάζαξζε
 Αηκνδηαδηήζεζε (HDF) κε ηε ρξήζε κεκβξαλψλ πςειήο δηαπεξαηφηεηαο.
Δπίζεο, ζηελ κνλάδα θηινμελνχληαη θαη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ Ζπαηίηηδα C (Hep
C) θαη Ζπαηίηηδα Β (Hep B). Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο ππάξρνπλ εηδηθά
δηακνξθσκέλνη ρψξνη μερσξηζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο θαζψο επίζεο θαη
μερσξηζηνί ζηαζκνί αηκνθάζαξζεο.
Σν 2010 ζηελ ηδησηηθή κνλάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 17.041 αηκνθαζάξζεηο
απφ ηηο νπνίεο νη 10.160(60%) ήηαλ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε θαη νη 6.881 (40%) έγηλαλ κε
ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο (πίλαθαο 8.1). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν
παξαπάλσ αξηζκφο ησλ εηήζησλ αηκνθαζάξζεσλ αθνξά ηηο αηκνθαζάξζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφλν απφ ηνπο έιιελεο κφληκνπο αζζελείο θαη φρη ηνπο αιινδαπνχο
αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηδησηηθή κνλάδα απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην
θάζε έηνπο.
Πίλαθαο 8.1 : Πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλεδξίεο αλά ηύπν αηκνθάζαξζεο γηα ην έηνο 2010

Σύπνο αηκνθάζαξζεο

Αξηζκόο

%(Πνζνζηό)

Κιαζζηθή αηκνθάζαξζε

10160

60%

Αηκνθάζαξζε

κε 6881

40%

αηκνδηαδηήζεζε

Γξάθεκα 8.1 : Πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλεδξίεο αλά ηύπν αηκνθάζαξζεο γηα ην έηνο 2010

Πραγμαηοποιηθείζες ζσνεδρίες ανά ηύπο
αιμοκάθαρζης για ηο έηος 2010

40%
1
2
60%
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8.2 Μεζνδνινγία ηεο θνζηνιόγεζεο
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αλά ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο ιήθζεθαλ ππφςε
θπξίσο ηα εμήο:
 Σν θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (γεληθνχ θαη εηδηθνχ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο θαη ηεο αηκνδηαδηήζεζεο
μερσξηζηά.
 Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηδησηηθή
κνλάδα Μεζφγεηνο.
 Σν θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λεθξηθήο
αλεπάξθεηαο θαη πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο.
 Σν θφζηνο ησλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ.
 Σν θφζηνο εμνπιηζκνχ (αγνξά- απφζβεζε- ζπληήξεζε).
 Σν θφζηνο ησλ ππνινίπσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ
(λεξφ, ζέξκαλζε, ΓΔΖ , ηειέθσλν, δηαρείξηζε απνβιήησλ θ.η.ι).
Παξάγνληεο πνπ δελ απνηεινχλ θφζηνο γηα ηελ ίδηα ηελ θιηληθή θαη πνπ ην θφζηνο απηψλ
αλαιακβάλνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο είλαη:
 Σα θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο θαη πνπ ρνξεγνχληαη
δσξεάλ ζηνπο αζζελείο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία
 Σν πγεηνλνκηθφ πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αηκνθάζαξζε, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηα θίιηξα, ηα δηαιχκαηα, νη βειφλεο, ην ζεη αξηεξηαθψλ θαη θιεβηθψλ
γξακκψλ, νη ζάθνη θαη νη γξακκέο αηκνδηαδηήζεζεο θαζψο θαη ην ζεη ησλ πιηθψλ
ηεο αηκνθάζαξζεο. Απηά ηα πιηθά, λαη κελ κπνξεί λα ηα πξνκεζεχεηαη ε ηδησηηθή
θιηληθή κε δηθά ηεο έμνδα, αιιά απνδεκηψλεηαη θάζε ηέινο ηνπ κήλα απφ ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο.
ρεηηθά κε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο, ε ηδησηηθή θιηληθή « Μεζφγεηνο » ην έηνο 2010
απαζρνινχζε ηνλ εμήο αξηζκφ αηφκσλ:
 4 γηαηξνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ λεθξνιφγνπ (1 επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο θαη 3
ηαηξνί λεθξνιφγνη).
 15 άηνκα λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (1 πξντζηακέλε, θαη 14 λνζειεπηέο).
 4 άηνκα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (1 γεληθφο δηεπζπληήο, 3 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη).
 5 άηνκα ινηπφ πξνζσπηθφ (1 νδεγφο αζζελνθφξνπ, 1 ηξαπεδνθφκνο θαη 3
θαζαξίζηξηεο).
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο αλά ζπλεδξία, ππνινγίζζεθαλ νη εηήζηνη
κηζζνί φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν απαζρνιήζεθε ζηελ κνλάδα γηα ην έηνο 2010. ηελ
ζπλέρεηα, ην ζπλνιηθφ πνζφ, δηαηξέζεθε κε ηεο εηήζηεο ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Όζνλ αθνξά, ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, έγηλε θαηαγξαθή απηψλ απφ ηνπο θαθέινπο
ησλ αζζελψλ. Καηαγξάθεθαλ κφλν φζα θάξκαθα, είραλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξφληα
λεθξηθή αλεπάξθεηα θαζψο επίζεο θαη ε απαηηνχκελε δνζνινγία απηψλ ησλ θαξκάθσλ γηα
κία ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο. Λφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ θφζηνπο ησλ θαξκάθσλ απηψλ, νη
αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ, ηα πξνκεζεχνληαη απφ ην θαξκαθείν ηνπ ΗΚΑ, ελψ νη
αζθαιηζκέλνη αζζελείο ησλ ππνινίπσλ ηακείσλ ηα πξνκεζεχνληαη απφ ην θαξκαθείν
δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη αζζελείο πνπ δελ ήηαλ
αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ, ηα πξνκεζεχνληαλ απφ ην θαξκαθείν ηνπ Πε.ΠαΓΝΖ.
Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ- παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, φινη νη
αζζελείο ηεο κνλάδαο ππνβάιινληαλ ζε κηα ζεηξά απφ κηθξνβηνινγηθέο-βηνρεκηθέο θαη
άιινπ είδνπο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο αλά ηαθηά πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Απηέο νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα, εμακεληαία, ηεηξακεληαία, ηξηκεληαία,
δηκεληαία θαη κεληαία βάζε κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε δπλαηή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Σν εηήζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, παξαηίζεηαη
εθηελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθε ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην θφζηνο
απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο φζκσζεο
(απηνληζηήο). ηελ ζπλέρεηα, ηα θφζηε απηά, δηαηξέζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ εηήζησλ
ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο γηα ην έηνο 2010, θαη απφ ην απνηέιεζκα απηφ βξήθακε ην
θφζηνο ζπληήξεζεο θαη απφζβεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο.
Γηα ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ, γεληθφ θαη εηδηθφ, έγηλε θαηαγξαθή γηα ην πφζν πιηθφ
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο. Ζ θαηαγξαθή απηή έγηλε
θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο αηκνθάζαξζεο. Λέγνληαο γεληθφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ ελλννχκε
γάδεο, ζχξηγγεο, ζπζθεπέο νξνχ, γάληηα, βακβάθη θ.α, ελψ ζην εηδηθφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ
ζπγθαηαιέγνληαη ηα θίιηξα, ηα δηαιχκαηα, νη θχζηγγεο θαη νη βειφλεο.
Σέινο, ζρεηηθά κε ην θφζηνο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ,
ελλννχκε ηνπο πφξνπο πνπ εμππεξεηνχλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα φπσο γηα
παξάδεηγκα, ε θαζαξηφηεηα, ν ηκαηηζκφο, ε ειεθηξνδφηεζε, ε ζέξκαλζε αιιά θαη ε
δηαρείξηζε απνβιήησλ. Ο θαηακεξηζκφο ησλ παξαπάλσ έγηλε κε βάζε ηνλ άκεζν
επηκεξηζκφ. Κάζε ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία δειαδή επηκεξίδεηαη απεπζείαο ζην ηειηθφ
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θέληξν θφζηνπο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ.
χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, αξρηθά ζπιιέγνληαη ηφζν ηα δηάθνξα είδε θφζηνπο, ηα
νπνία πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ φζν θαη ε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη απηή ε
θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ππνινγίδεηαη ην κεξίδην, κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη ηα ηκήκαηα (Geitona, 2006)
Ο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ
αλαισζίκσλ έγηλε, φζνλ αθνξά ηελ ζέξκαλζε θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα, αλάινγα κε ηα
ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο
θιηληθήο θαη κε ηελ ππφζεζε φηη φια ηα ηκήκαηα θάλνπλ ηελ ίδηα ρξήζε ησλ ελ ιφγσ
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. ρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, γηα ηελ κνλάδα
ππνινγίζζεθε ε θαηαλάισζε λεξνχ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο, κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή
θαηαλάισζε λεξνχ. Γηα ηε ρξήζε ηειεθψλνπ, ηνλ ηκαηηζκφ θαη ηελ θαζαξηφηεηα,
θαηαγξάθεθαλ ηα εηήζηα θφζηε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ ππεξεζηψλ, ελψ ην θφζηνο
δηαηξνθήο ππνινγίζζεθε αλά ζπλεδξία. Σν ίδην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηελ δηαρείξηζε
ησλ απνβιήησλ.
8.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη φια ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε
φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά
ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε θαη ηελ αηκνθάζαξζε κε
αηκνδηαδηήζεζε.
8.3.1 Κόζηνο κηζζνδνζίαο αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο
Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 8.2. παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα απνδεκίσζε γηα κηζζνχο θαη
επηδφκαηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη λσξίηεξα θαη πνπ
απαζρνιήζεθαλ ζηελ θιηληθή ην 2010. Ζ ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, νη
εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο θαζψο
θαη ε κεληαία απνδεκίσζε (κεληαίνο κηζζφο θαη επηδφκαηα) γηα ηελ θάζε εηδηθφηεηα
μερσξηζηά, ππάξρνπλ εθηελέζηεξα ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.
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Πίλαθαο8.2: Κόζηνο κηζζνδνζίαο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ

Πξνζσπηθό ΜΣΝ

ύλνιν εηήζησλ κηζζώλ

%Πνζνζηό

&επηδνκάησλ (ζε €)
Ηαηξηθφ Πξνζσπηθφ

174.276€

23%

Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ

376.596€

49%

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ

97.440€

13%

Λνηπφ Πξνζσπηθφ

112.380€

15%

ΤΝΟΛΟ

760.692€

100%

Κόζηνο

44.64€

κηζζνδνζίαο/ζπλεδξία

Γξάθεκα 2 : Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζην θόζηνο κηζζνδνζίαο αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνύ .

Λοιπό Προσωπικό;
15%

Ιατρικό Προσωπικό;
23%
1

Διοικητικό
Προσωπικό; 13%

2
3
4
Νοσηλευτικό
Προσωπικό; 49%

Αλ θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ακείβεηαη κεληαίσο κε ην κεγαιχηεξν κηζζφ ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο θαηεγνξίεο, σζηφζν γίλεηαη μεθάζαξν απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα, φηη ην
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο
θπξίσο γηαηί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππεξηεξεί
ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ.
Ζ κεληαία απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηελ
Μνλάδα γηα ην έηνο 2010, παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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8.3.2 Κόζηνο θαξκάθσλ
ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ην θφζηνο θαξκάθσλ γηα κία ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο απφ ηνλ
ππφ κειέηε πιεζπζκφ ( 107 κφληκνη αζζελείο ηεο κνλάδαο ).
Πίλαθαο8.3 : Κόζηνο θαξκάθσλ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο

Δίδνο θαξκάθνπ

Γνζνινγία

Σηκή κνλάδνο

Κόζηνο/ζπλεδξία (ζε €)

Sodium chloride 0.9%

1000ml

1.42€

1.42€

100ml

1.15€

1.15€

NaCl 15%

1

0.18€

0.18€

Dextrose 35%

1

0.23€

0.23€

Cutasept F 1000 ml

10 ml

13.16€

0.13€

15.246€

15.246€

1000ml

Sodium chloride 0.9%
100ml

Ζπαξίλε

Leo 1

25.000/5ml

Innohep 20.000/2ml

1

Δξπζξνπνηεηίλε(Eprex) 2000 κνλαδεο

3.59€

3.59€

417.26€

104.315€

8000 κ.
ΤΝΟΛΟ

126.261€
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη μεθάζαξν ην ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ησλ
θαξκάθσλ πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηεο
εξπζξνπνηεηίλεο πνπ ζηνηρίδεη αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο €104.315. ην ζεκείν απηφ
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη κνλάδεο ηεο εξπζξνπνηεηίλεο πνπ ρνξεγνχληαη αλά ζπλεδξία
αηκνθάζαξζεο δελ είλαη νη ίδηεο γηα φινπο ηνπο αζζελείο αιιά εμαξηψληαη απφ ηηο αηνκηθέο
ηαηξηθέο αλάγθεο ηνπ θαζέλα. Ζ παξαπάλσ ηηκή ησλ 8000iu είλαη ν κέζνο φξνο ηεο
εξπζξνπνηεηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κνλάδα.
8.3.3Κόζηνο εμνπιηζκνύ (αγνξά-απόζβεζε-ζπληήξεζε)
Κόζηνο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ
Παξαθάησ, εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ
φζν θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ επεμεξγαζηή λεξνχ (αληίζηξνθε φζκσζε). Σν ζχλνιν
ησλ ζπλεδξηψλ γηα ηα κεραλήκαηα πξνέθπςε απφ ην πειίθν ηνπ ζπλφινπ ησλ
αηκνθαζάξζεσλ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ελψ γηα ην ζχζηεκα αληίζηξνθεο
φζκσζεο νη ζπλεδξίεο είλαη φζεο αθξηβψο δηεθπεξαηψζεθαλ ην 2010, δειαδή 17.041
ζπλεδξίεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
χλνιν αηκνθαζάξζεσλ/ αξηζκφ κεραλεκάησλ

17.041/34 =501

Πίλαθαο 8.4: Κόζηνο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ ηερλεηνύ λεθξνύ & επεμεξγαζίαο Νεξνύ ( Αληίζηξνθε
Όζκσζε ) αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο.

Δηήζην θόζηνο

ύλνιν

Κόζηνο ζπληήξεζεο

ζπληήξεζεο

ζπλεδξηώλ

/ζπλεδξία (ζε €)

Μεραλήκαηα ΣΝ

741.48€

501

1.48€

Δπεμεξγαζηήο Νεξνύ

15.600€

17.041

0.92€

ΤΝΟΛΟ

2.40€

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο γηα ηα κεραλήκαηα ΣΝ θαζψο επίζεο θαη γηα ην ζχζηεκα
επεμεξγαζίαο λεξνχ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο είλαη €2.40. Ηδηαίηεξα πςειφ εηήζην
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θφζηνο ζπληήξεζεο έρεη ην ζχζηεκα αληίζηξνθεο φζκσζεο ζε ζρέζε κε ηα κεραλήκαηα
ηερλεηνχ λεθξνχ.
Κόζηνο απόζβεζεο κεραλεκάησλ
Γηα λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη πξψηα λα ππάξρεη
ην θφζηνο αγνξάο ηνπο. Έηζη, ην θφζηνο αγνξάο ελφο κεραλήκαηνο ηερλεηνχ λεθξνχ
(Freesenius 5008) καδί κε ην θάζηζκα θνζηίδεη 20.000 επξψ θαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο
αληίζηξνθεο φζκσζεο (ζχζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ) γηα ηα 34 κεραλήκαηα
αηκνθάζαξζεο αλέξρεηαη ζηηο 50.000 επξψ. Σν πνζνζηφ απφζβεζεο ζε εηήζηα βάζε ζα
θπκαλζεί ζην 15% ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 299/2003 ΦΔΚ 255/Α/4.11.2003.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη θάζε ρξφλν εθηειείηαη ν ίδηνο
αξηζκφο πξάμεσλ (ζπλεδξίεο), ην θφζηνο απφζβεζεο κεραλεκάησλ ηερλεηνχ λεθξνχ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ εμήο ζπλάξηεζε: θφζηνο αγνξάο x εηήζην πνζνζηφ απφζβεζεο = εηήζην
πνζφ απφζβεζεο → 20.000 x 15% = 3000
Σνλ ίδην ζπιινγηζκφ αθνινπζνχκε θαη γηα ην θφζηνο απφζβεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
αληίζηξνθεο φζκσζεο. Οπφηε, θφζηνο αγνξάο x εηήζην πνζνζηφ απφζβεζεο = εηήζην
πνζφ απφζβεζεο → 50.000 x 15% = 7500
Γηα λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο απφζβεζεο αλά ζπλεδξία γηα θάζε έλα μερσξηζηά ζα
πξέπεη λα δηαηξεζεί ην εηήζην θφζηνο απφζβεζεο κεραλεκάησλ θαη ζπζηήκαηνο
αληίζηξνθεο φζκσζεο κε ην ζχλνιν ησλ ζπλεδξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θάζε έλα
μερσξηζηά. Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ δχν απνηειεζκάησλ ζα απνηειέζεη θαη ην ζχλνιν ησλ
απνζβέζεσλ αλά ζπλεδξία.
Έηζη, γηα ηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ πξνθχπηεη ην εμήο: θφζηνο απφζβεζεο
κεραλήκαηνο/ζπλεδξία → εηήζην πνζφ απφζβεζεο /ζχλνιν εηήζησλ ζπλεδξηψλ πνπ
εθηειεί ην θάζε κεράλεκα = 3000/501 = 5.99€ (1)
Αλάινγα, γηα ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ πξνθχπηεη ην εμήο: θφζηνο απφζβεζεο
ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο φζκσζεο/ζπλεδξία → εηήζην πνζφ απφζβεζεο/ζχλνιν εηήζησλ
ζπλεδξηψλ πνπ εθηειεί ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ = 7500/17041 = 0.44€ (2)
χλνιν απφζβεζεο: (1) + (2) → 5.99 + 0.44 = 6,43€/ ζπλεδξία
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8.3.4 Κόζηνο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ
ηνλ πίλαθα 8.5, εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αλά ηα
πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη. Σν θφζηνο ησλ
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ αθνξά εμεηάζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο πγείαο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ, δίλεηαη
αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο νη νπνίεο
αλαγξάθνληαη είλαη εηδηθέο ηηκέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ζχκβαζε ηεο Μνλάδαο «
Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γηαθνπψλ Αηκνθάζαξζεο κε ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ θέληξν θαη δελ
απνηεινχλ ηηκέο θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ.
Πίλαθαο 8.5: πλνιηθό θόζηνο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ

Πνζό

ύλνιν Μεληαίσλ Δμεηάζεσλ

3.70€

ύλνιν Γηκεληαίσλ Δμεηάζεσλ

17.47€

ύλνιν Σξηκεληαίσλ Δμεηάζεσλ

5.75€

ύλνιν Σεηξακεληαίσλ

5.79€

Δμεηάζεσλ

Κόζηνο (ζε €)

Μήλεο

12

Γίκελα
Σξίκελα

44.4€
6

4

104.82€
23€

Σεηξάκελα

3

17.37€

ύλνιν Δμακεληαίσλ Δμεηάζεσλ

07.40€

Δμάκελα

2

14.80€

ύλνιν Δηήζησλ Δμεηάζεσλ

20.43€

Δηεζίσο

1

20.43 €

πλνιηθό Κόζηνο

224.82€

Κόζηνο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ/ζπλεδξία

1.44€

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, βιέπνπκε φηη ην πςειφηεξν θφζηνο εκθαλίδνπλ νη
εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά δχν κήλεο (€104.82) θαη αθνινπζνχλ νη κεληαίεο
(€44.40).Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη δηκεληαίεο εμεηάζεηο είλαη
πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ππφινηπνπ ρξφλνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ εμεηάζεηο είλαη νη εθείλεο νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζίγνπξα θάζε ρξφλν. Οη ηαηξνί ηεο κνλάδαο κπνξεί λα
παξαγγείινπλ θαη πεξεηαίξσ παξαθιηληθέο εμεηάζεηο εθφζνλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, ην
θφζηνο ησλ νπνίσλ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία αθξηβψο επεηδή είλαη
έθηαθηεο θαη φρη ηαθηηθέο. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αλά
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ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο: ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο
εμεηάζεσλ/εηήζηεο ζπλεδξίεο = 224.82/ 156 (3 ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα * 52 εβδνκάδεο =
156) = €1.44
8.3.5 Κόζηνο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ αλά ηύπν αηκνθάζαξζεο
Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (γεληθνχ θαη εηδηθνχ ), ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο γηα θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε θαη αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε. Σν θφζηνο απηψλ παξαηίζεηαη
αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 8.6 θαη 8.7. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε
νπζηαζηηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε ρξήζε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε θαη ηελ αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε είλαη ζηα θίιηξα, ζηνπο ζάθνπο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αηκνδηαδηήζεζε θαη ζηα δηαιχκαηα. Αθφκα, κε ηελ κέζνδν
ηεο αηκνδηαδηήζεζεο απαηηείηαη ε άληιεζε πεξηζζφηεξεο πνζφηεηαο λεξνχ απφ ην
ζχζηεκα αληίζηξνθεο φζκσζεο. ηηο παξαθάησ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α
13%.
Πίλαθαο 8.6: Τγεηνλνκηθό πιηθό κίαο ζπλεδξίαο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο.

Πεξηγξαθή πιηθνύ

Πνζόηεηα

Γηάιπκα δηηηαλζξαθηθψλ

1

Σηκή
κνλάδαο

Κόζηνο (ζε €)

6.78

6.78

Φχζηγγα δηηηαλζξαθηθψλ( bi bag )

1

5.65

Φίιηξν αηκνθάζαξζεο

1

33.90

33.90

Βειφλεο Fistula Needles

2

0.38

0.76

5.65

χξηγγεο 10cc

3

0.057

0.171

χξηγγεο 5cc

2

0.038

0.076

πζθεπή νξνχ

1

0.17

0.17

Γάδα 5x5

6

0.0063

Γάληηα απνζηεηξσκέλα (δεπγάξη)
Micropore (9m) (ράξηηλε επηδεζκηθή
Σαηλία)

2

0.2152

1m

0.5537

0.0378
0.4304
0.062
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Βακβάθη (100gr)

20gr

0.73

0.146

EDTA ζσιελάξηα

1

0.10

0.10

Νεθξνεηδή ράξηηλα

1

0.061

0.061

Νεθξνεηδή πιαζηηθά

1

0.071

0.071

πζθεπή αίκαηνο we best

1

0.34

0.34

Μάζθεο νμπγφλνπ κε πνηεξάθη

1

0.65

Μάζθεο Ventouri
ΤΝΟΛΟ

1

0.65

0.8856

0.8856

50.29€

Γηα ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αηκνθάζαξζε κε ηελ κέζνδν ηεο
αηκνδηαδηήζεζεο αληίζηνηρα, αθνινπζεί ν επφκελνο πίλαθαο. Σν θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ
πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αηκνθάζαξζεο είλαη:
Πίλαθαο 8.7: Τγεηνλνκηθό πιηθό κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο κε ηελ κέζνδν αηκνδηαδηήζεζεο.

Πεξηγξαθή πιηθνύ

Πνζόηεηα

Σηκή
κνλάδαο

Κόζηνο (ζε €)

άθνο αηκνδηαδηήζεζεο

4

15.0

60.0

Γηάιπκα 5 lt

1

6.78

6.78

Φίιηξν θαη γξακκέο αηκνδηαδηήζεζεο
Βειφλεο Fistula Needles

1

39.55

2

39.55

0.38

0.76

χξηγγεο 10cc

3

0.057

0.171

χξηγγεο 5cc

2

0.038

0.076

πζθεπή νξνχ

1

0.17

0.17

Γάδα 5x5
Γάληηα απνζηεηξσκέλα (δεπγάξη)
Micropore (9m) (ράξηηλε επηδεζκηθή
Σαηλία)

6

0.0063

0.0378

2

0.2152

0.4304

1m

0.5537

0.062
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Βακβάθη (100gr)
EDTA ζσιελάξηα

20gr

0.73

0.146

1

0.10

0.10

Νεθξνεηδή πιαζηηθά

1

πζθεπή αίκαηνο we best

1

Μάζθεο νμπγφλνπ κε πνηεξάθη

1

Μάζθεο Ventouri

0.071
0.34
0.65
1

0.8856

ΤΝΟΛΟ

0.071
0.34
0.65
0.8856

110.22

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε αηκνθάζαξζε κε ηελ κέζνδν ηεο
αηκνδηαδηήζεζεο θνζηίδεη αθξηβφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε. Απηή ε
δηαθνξά νθείιεηαη θπξίσο ζηα αθξηβφηεξα πιηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
αηκνδηαδηήζεζε.
8.3.6 Κόζηνο ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγίζζεθαλ ηα
θφζηε απφ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, ηελ ρξήζε ηειεθψλνπ, ηνλ ηκαηηζκφ, ηα πιηθά
θαζαξηφηεηαο, ηα έμνδα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο, ηελ δηαηξνθή θαη άιιεο
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο φπσο ε ζέξκαλζε θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Απφ ηελ αλάιπζε
ησλ παξαθάησ πξνέθπςε φηη ην ζχλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ αλά ζπλεδξία
αηκνθάζαξζεο θνζηίδεη €7.49 ζηελ Μνλάδα ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 8.8)
αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ηα παξαπάλσ θφζηε αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο.
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Πίλαθαο 8.8: πλνιηθό θόζηνο ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ.

Κόζηνο/ζπλεδξία (ζε €)

Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο

1.79

Καηαλάισζε λεξνύ

0. 098

Υξήζε ηειεθώλνπ

0.30

Ηκαηηζκόο

1.20

Καζαξηόηεηα (πιηθά)

0.60

Γηαρείξηζε απνβιήησλ

2.50

Γηαηξνθή

1.0

ΤΝΟΛΟ

7.49€

Ο επηκεξηζκφο θφζηνπο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ
ηζνχηαη κε ηνλ επηκεξηζκφ απφ ην θφζηνο ζέξκαλζεο ζηελ ΜΣΝ θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ
επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ ΜΣΝ. Σν πειίθν ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνζηψλ απηψλ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ εηήζησλ αηκνθαζάξζεσλ ζα καο δψζεη ην θφζηνο ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο. Σν πψο πξνθχπηεη ν επηκεξηζκφο
ηνπ θφζηνπο αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπνκέλσο,
ην

θφζηνο

ππνζηεξηθηηθψλ

ππεξεζηψλ/ζχλνιν

ζπλεδξηψλ

αηκνθάζαξζεο

=

30.431,28/17041= 1.79€/ ζπλεδξία.
Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο θαηαλάισζεο λεξνχ, ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ γηα κία
ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο είλαη 30 lit/ψξα, δειαδή 120 lit ζε κία ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο (ε
θάζε ζπλεδξία δηαξθεί 4 ψξεο). Ζ ηηκή ηνπ m3 (1000 lit) γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ζην
Ννκφ Ζξαθιείνπ είλαη 0.8136 επξψ (0.72 + 13% Φ.Π.Α επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ). Άξα, ην
θφζηνο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ηελ ΜΣΝ/ζπλεδξία είλαη 120 lit x (0.8136/1000) = 120 lit
x 0,00072 = 0,098€.
πλερίδνληαο, κε ην θφζηνο ρξήζεο ηειεθψλνπ ζηελ ΜΣΝ, ν εηήζηνο ινγαξηαζκφο
γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζηα 5.136,71€. Δπνκέλσο, γηα λα βξνχκε ην θφζηνο ρξήζεο
ηειεθψλνπ αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα ην δηαηξέζνπκε κε ην ζχλνιν ησλ
εηήζησλ ζπλεδξηψλ αηκνθαζάξζεσλ. Έηζη, έρνπκε ηα εμήο: Κφζηνο ρξήζεο ηειεθψλνπ
/εηήζηεο ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο = 5136.71/17041 =0.30€
Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνπκε θαη ην θφζηνο ηκαηηζκνχ γηα ηελ ΜΣΝ ην 2010. Σν
εηήζην θφζηνο ηκαηηζκνχ γηα ην 2010 αλέξρεηαη ζηα €20.449, 20. Αλ ην δηαηξέζνπκε κε ην
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ζχλνιν ησλ ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο ζα πξνθχςεη ην παξαθάησ απνηέιεζκα:
20.449,20/17.041 = 1,20
Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο θαζαξηφηεηαο ζηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, ην εηήζην
θφζηνο ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 10224,60 γηα ην 2010. Δπνκέλσο, γηα λα
βξνχκε ην θφζηνο θαζαξηφηεηαο αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο έρνπκε ηα εμήο: Δηήζην
θφζηνο θαζαξηφηεηαο/εηήζην ζχλνιν ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο = 10224,60/17041 = 0,60€
Σν εηήζην θφζηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο
αλέξρεηαη ζηα 42602,50 επξψ. Άξα, γηα λα βξνχκε ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
αλά ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο έρνπκε ηα εμήο: ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ/ ζχλνιν εηήζησλ ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο = 42602, 50/17041 = 2,5 €
Σέινο, ε δηαηξνθή ησλ αζζελψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο πεξηιακβάλεη έλα ηνζη
θαη ρπκφ ή θαθέ, ην νπνίν θνζηίδεη 1€/ζπλεδξία.
8.3.7 πγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ δύν ηύπσλ αηκνθάζαξζεο
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κίαο ζπλεδξίαο
αηκνθάζαξζεο κε ηελ κέζνδν ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο (κε δηηηαλζξαθηθφ δηάιπκα)
αλέξρεηαη ζηα €238.95. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ
ην ηειηθφ ηεο θφζηνο δίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 8.9.

Πίλαθαο 8.9: πλνιηθό θόζηνο κίαο ζπλεδξίαο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο .

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο

Κόζηνο/ζπλεδξία (ζε €)

% (Πνζνζηό)

Μηζζνδνζία

44.64

19%

Φάξκαθα

126.26

52%

8.83

4%

Δμνπιηζκφο (ζπληήξεζε - απφζβεζε)
Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Τγεηνλνκηθφ πιηθφ
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο & ινηπά αλαιψζηκα
ΤΝΟΛΟ

1.44

1%

50.29

21%

7.49
238.95

3%
100%
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Δίλαη μεθάζαξν φηη ην κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο ζπλεδξίαο ηεο θιαζζηθήο
αηκνθάζαξζεο θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα κε πνζνζηφ 52% δειαδή ην κηζφ απφ ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ζπλεδξίαο. Ζ εξπζξνπνηεηίλε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο αζζελείο
ζηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πςεινχ
θφζηνπο

ησλ

θαξκάθσλ

αλά

ζπλεδξία

αηκνθάζαξζεο.

Ζ

εξπζξνπνηεηίλε

ζπληαγνγξαθείηαη θαη ρνξεγείηαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ρψξαο
ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ην πγεηνλνκηθφ πιηθφ κε
πνζνζηφ 21%, θπξίσο ιφγσ ησλ ηηκψλ ησλ θίιηξσλ θαη ησλ δηαιπκάησλ ελψ αθνινπζνχλ
θαηά ζεηξά ε κηζζνδνζία,( 18% ), ν εμνπιηζκφο (4%), νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ( 3%)
θαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ( 1%).
Αλαθνξηθά κε ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο ζπλεδξίαο
αηκνθάζαξζεο κε ηελ ελ ιφγσ κέζνδν αλέξρεηαη ζηα €298.90. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή
φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ ηεο θφζηνο δίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ
πίλαθα 8.10.
Πίλαθαο 8.10: πλνιηθό θόζηνο κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο
Μηζζνδνζία
Φάξκαθα
Δμνπιηζκφο (ζπληήξεζε - απφζβεζε)
Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Τγεηνλνκηθφ πιηθφ
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο & ινηπά αλαιψζηκα
ΤΝΟΛΟ

Κόζηνο/ζπλεδξία (ζε €)

% (Πνζνζηό)

44.64

15%

126.26

42%

8.83

3%

1.44

0%

110.22

37%

7.49
298,90 *

3%
100%

*Σα πνζά έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ αηκνθάζαξζε κε ηελ
κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο εμαθνινπζνχλ λα θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα κε πνζνζηφ
(42%). Δμίζνπ πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ην νπνίν
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 37%, 16% δειαδή πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηελ κέζνδν ηεο θιαζζηθήο
αηκνθάζαξζεο. Αθνινπζνχλ ε κηζζνδνζία, ν εμνπιηζκφο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο.
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ 20% ζην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο κε ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο ζε ζχγθξηζε κε
ην θφζηνο ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο, αχμεζε ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
λσξίηεξα νθείιεηαη θπξίσο ζην ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ(ζάθνη,
θίιηξα) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο.
8.3.8 Δηήζην θόζηνο αζζελνύο
ηα πιαίζηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε
αηκνθάζαξζε, θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζζεί θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη αλά αζζελή
αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Ο ζπιινγηζκφο είλαη φηη θάζε
αζζελήο πξνζέξρεηαη ζηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ηελ
ζεξαπεία ηνπ άξα εηεζίσο πξνζέξρεηαη γηα 156 ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο (3 x 52
εβδνκάδεο = 156). Γηα λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο αλά αζζελή, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε
θιαζζηθή αηκνθάζαξζε ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί ην θάζε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
μερσξηζηά κε ηηο εηήζηεο ζπλεδξίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αζζελήο. Σν γηλφκελν πνπ ζα
πξνθχςεη απνηειεί ην θφζηνο αλά αζζελή. ηνλ πίλαθα 8.11 φια ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε
έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί κε ην 156, πνπ είλαη νη εηήζηεο ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηηο
νπνίεο ππνβάιιεηαη έλαο αζζελήο.
Πίλαθαο 8.11: Δηήζην θόζηνο αζζελνύο κε θιαζζηθή αηκνθάζαξζε

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο

Κόζηνο αλά αζζελή (ζε €)

% (Πνζνζηό)

Μηζζνδνζία

6963.8

19%

Φάξκαθα

19696.7

52%

Δμνπιηζκφο (ζπληήξεζε - απφζβεζε)

1377.5

Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

224.6

Τγεηνλνκηθφ πιηθφ
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
& ινηπά αλαιψζηκα
ΤΝΟΛΟ

7845.2
1168.4

37.276*

4%
1%
21%
3%

100%

*Σα πνζά έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε, αλέξρεηαη γηα ην
2010 ζηα €37.276 γηα ηελ κέζνδν ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο,
ην κεγαιχηεξν θφζηνο θαηαιακβάλνπλ ηα θάξκαθα κε πνζνζηφ 52%, αθνινπζεί ην
πγεηνλνκηθφ πιηθφ (21%) θαη ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ (19%), ελψ κηθξφ πνζνζηφ
θαηαιακβάλνπλ ν εμνπιηζκφο, νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη νη ινηπέο ππεξεζίεο.
Αθνινπζεί, ν πίλαθαο 8.12 φπνπ θαηαγξάθεηαη ην θφζηνο αλά αζζελή γηα ηελ
αηκνθάζαξζε κε ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο. Ζ ινγηθή ππνινγηζκνχ είλαη αθξηβψο ε
ίδηα φπσο θαη γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ
πίλαθα, ην θφζηνο αλά αζζελή γηα ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο αλέξρεηαη ζηα €46.625
Πίλαθαο 8.12: Δηήζην θόζηνο αζζελνύο κε ηε κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο
Μηζζνδνζία
Φάξκαθα

Κόζηνο αλά αζζελή (ζε €)

% (Πνζνζηό)

6963.8

15%

19696.7

42%

Δμνπιηζκφο (ζπληήξεζε - απφζβεζε)

1377.5

Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

224.6

0%

17194.3

37%

Τγεηνλνκηθφ πιηθφ
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
& ινηπά αλαιψζηκα
ΤΝΟΛΟ

1168.4
46.625*

3%

3%

100%

*Σα πνζά έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί

ηελ αηκνδηαδηήζεζε, ην πνζνζηφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ απμάλεηαη (37%), αιιά
θαη πάιη θπξίαξρν ξφιν ζπληζηνχλ ηα θάξκαθα κε πνζνζηφ 42%. Σα ππφινηπα
ιεηηνπξγηθά θφζηε έρνπλ φια καδί πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 21%.

67

Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

9. ΤΕΖΣΖΖ
Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε βειηίσζε ηεο γλψζεο ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
θφζηνπο ησλ δηαθφξσλ πγεηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ ζα επηηξέςεη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ
ζηφρνπ πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ λνζήκαηνο
(disease management ) (Ληαξφπνπινο, 1996). Γηα ηελ

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ,

απαξαίηεην εξγαιείν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα, απνηεινχλ νη κειέηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο νη νπνίεο καο παξέρνπλ ηδηαίηεξα
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε θφζηνπο – απνηειέζκαηνο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ
πγείαο εάλ θαη εθφζνλ θαηά ηε εθπφλεζε ηνπο εθαξκφδεηαη ν ζσζηφο ηχπνο νηθνλνκηθήο
απνηίκεζεο θαζψο επίζεο αθνινπζείηαη θαη ε ζσζηή κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ
δηαθφξσλ παξακέηξσλ (Κπξηφπνπινο, Γείηνλα, θνπξνιηάθνπ, 1996).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δελ
παξεκβαίλεη ζην θιηληθφ έξγν αιιά νχηε θαη απνηειεί εκπφδην ζε απηφ. Αληίζεηα,
ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλα θιηληθά απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ γηα λα πξνβεί ζηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή αθφκα γηα λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε απηά αλάινγσλ
ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ θφζηνο. (Κπξηφπνπινο θαη Νηάθαο,
1994, Γείηνλα, 1996).
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο
ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε κε ηελ κέζνδν ηεο θιαζζηθήο
αηκνθάζαξζεο θαη ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο ζε ηδησηηθή κνλάδα αηκνθάζαξζεο
ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ. Μέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ επηδηψθεηαη λα
δηεξεπλεζεί ην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο θάησ απφ δχν πξίζκαηα:
Έγηλε πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο
ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν αλάιπζεο
θφζηνπο, σο κέζνδν νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηεο αηκνθάζαξζεο, κε ζηφρν ηελ
αλάδεημε γεληθά ηνπ πνζνζηνχ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο
ζηελ ρψξα καο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα.
Έγηλε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ππφ ην πξίζκα ηεο ηδησηηθήο επέλδπζεο.
Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο ηζχλνληεο πνιηηηθή πγείαο ζηελ ρψξα καο
θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ νξζνινγηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ
θαιχηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ εηδηθά ηψξα φπνπ ε νηθνλνκηθή
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θαηάζηαζε ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζε δπζκελή ζέζε. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε παξνχζα
εξγαζία λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα άιινπο ζπνπδαζηέο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ
πςεινχ θφζηνπο απηήο ηεο αζζέλεηαο πνπ ζα εκπεξηέρεη θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο
απηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ελ ιφγσ ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ.
χκθσλα κε ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, ηα
θάξκαθα απνηεινχλ ηνλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θαη γηα ηελ
θιαζζηθή αηκνθάζαξζε θαη γηα ηελ αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε. ηελ κελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε θαηαιακβάλνπλ ην 52% απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ζηελ αηκνδηαδηήζεζε
ην 42%. Ζ εξπζξνπνηεηίλε (Epo), ε νπνία απνηειεί έλα ηδηαίηεξα αθξηβφ θάξκαθν
επζχλεηαη πξσηίζησο γηα ην πςειφ απηφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
αηκνθάζαξζεο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Δμίζνπ ζεκαληηθφο, είλαη θαη ν ξφινο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο κε ηελ κέζνδν ηεο
αηκνδηαδηήζεζεο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο
γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε είλαη 21%, ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηελ αηκνδηαδηήζεζε
είλαη 37%. ε απηφ ζπκβάιεη ην πςειφ θφζηνο ησλ θίιηξσλ θαη ησλ γξακκψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κία θαη κφλνλ θνξά αιιά πνιχ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ ζάθσλ
αηκνδηαδηήζεζεο ζηελ αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε. Απηφ απνηειεί θαη ηνλ θχξην
ιφγν ηεο δηαθνξά ηνπ θφζηνπο ηεο θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο θαη ηεο αηκνθάζαξζεο κε
αηκνδηαδηήζεζε ε νπνία θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 20%.
Σξίηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο, ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο δηακνξθψλεηαη ζην 19% γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε θαη ζην 15% γηα ηελ
αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε.
Σα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά θφζηε, πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ
θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ θφζηνο. Έηζη, γηα ηελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε, ν εμνπιηζκφο, νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
έρνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν 8%, ελψ ζηελ αηκνδηαδηήζεζε, ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ είλαη 6%.
Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο αλά αζζελή, γηα ην 2010 βξέζεθε φηη γηα ηελ θιαζζηθή
αηκνθάζαξζε απηφ αλέξρεηαη ζηα €37.276 ελψ γηα ηελ κέζνδν ηεο αηκνδηαδηήζεζεο απηφ
αλέξρεηαη ζηα €46.625. Ζ δηαθνξά απηή εμεγείηαη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, ιφγσ
ησλ αθξηβφηεξσλ πιηθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αηκνθάζαξζε κε ηελ κέζνδν
ηεο αηκνδηαδηήζεζεο.
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Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φινη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ηεο ρψξαο απνδεκηψλνπλ εμ
νινθιήξνπ ηηο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 423 27/03/07 κε ην πνζφ
ησλ €120.75 (θιεηζηφ λνζήιην) γηα ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε κε δηηηαλζξαθηθά θαη κε
ην πνζφ ησλ €178,25 (θιεηζηφ λνζήιην) γηα ηελ αηκνδηαδηήζεζε. Σα θίιηξα θαη νη βειφλεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο θαη γηα ηηο δχν
κεζφδνπο πιεξψλνληαη μερσξηζηά θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ πνζά.
Έηζη, γηα λα βξεζεί εάλ ππάξρεη θέξδνο ή δεκία ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζα πξέπεη
λα βξεζεί αξρηθά ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ λνζειίσλ αλά ηχπν αηκνθάζαξζεο.
Πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπλεδξίαο αλά ηχπν αηκνθάζαξζεο κε ηελ
απνδεκίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζα πξνθχςνπλ ηα ζπλνιηθά εηζπξαηηφκελα
λνζήιηα αλά ηχπν αηκνθάζαξζεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Κιαζζηθή αηκνθάζαξζε
χλνιν εηήζησλ εηζπξαηηφκελσλ λνζειίσλ = αλά ζπλεδξία απνδεκίσζε x αξηζκφ
εηήζησλ ζπλεδξηψλ → 120,75 x 10.160 = € 1.226.820
Αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε
χλνιν εηήζησλ εηζπξαηηφκελσλ λνζειίσλ = αλά ζπλεδξία απνδεκίσζε x αξηζκφ
εηήζησλ ζπλεδξηψλ → 178,25 x 6.881= € 1.226.538
Άξα γηα ην θξάηνο ε α κέζνδνο(θιαζζηθή αηκνθάζαξζε) ζηνηρίδεη:
Α. 120,75 +138.98(εξπζξνπνηεηίλε θίιηξν θαη βειφλεο) = €259.73 .
Αληίζηνηρα, ε β κέζνδνο (αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε) ζηνηρίδεη:
Β. 178,3 +144.6 (εξπζξνπνηεηίλε, θίιηξν θαη βειφλεο) = €322.9
Δάλ απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπλεδξίαο αθαηξέζνπκε ηα πνζά απνδεκίσζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηα λνζήιηα θαη ηα θάξκαθα δηαπηζηψλνπκε φηη πξνθχπηεη σο
επηρεηξεκαηηθφ φθεινο €20.78 γηα ηελ α κέζνδν (259.73 - 238.95) θαη €24 (322.9 -298.9)
γηα ηνλ β ηχπν αηκνθάζαξζεο.
Δπνκέλσο, εθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην επηρεηξεκαηηθφ φθεινο γηα ην έηνο 2010
(πξηλ ηε θνξνιφγεζε) πξνζεγγίδεη ζπλνιηθά ηα € 376.269 θαη γηα ηνπο 2 ηχπνπο
αηκνθάζαξζεο ήηνη € 211.125 (20,78 x 10.160) γηα ηνλ α ηχπν θαη €165.144 (24 Υ 6.881)
γηα ηνλ β ηχπν αηκνθάζαξζεο . Καηά ζπλέπεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη νηθνλνκηθφ
θίλεηξν γηα απηή ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, φηαλ ην ίδην ην θξάηνο δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο πγείαο θαη γηα λα κελ επηβαξπλζεί κε ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο.
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9.1. Πεξηνξηζκνί κειέηεο
Ζ παξνχζα κειέηε ζπκβάιιεη καδί κε πνιιέο άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αλάδεημε ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο σο ζεξαπεπηηθή κέζνδν ζηελ Διιάδα.
Χζηφζν, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ηεο. Αξρηθά, ν ζρεδηαζκφο ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ζηφρεπε ζηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγή κε ηε ρξήζε πφξσλ,
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ, δεδνκέλνπ φηη ε
πνηφηεηα δσήο ησλ αηκνθαζαηξνχκελσλ ελέρεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο. Οκσο ηα δεδνκέλα
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ δελ θξίζεθαλ αμηφπηζηα ψζηε λα αλαθεξζνχλ
ζηελ παξνχζα κειέηε θαη γη απηφ επηθεληξψζεθε ζηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ
λνζήκαηνο. Κξίλεηαη ζθφπηκν αλάινγεο κειέηεο λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηε κέηξεζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. Δπηπξφζζεηα σο πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο πξέπεη λα
αλαγεξζεί ην γεγνλφο φηη ζηα θφζηε δελ ζπκπεξηιήθζεθε ην θφζηνο ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ γηαηί ε ελ ιφγσ Μνλάδα ζηελ νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε είλαη
ηδηφθηεηε, άξα δελ κπνξνχζε λα επηκεξηζηεί ην θφζηνο ελνηθίνπ φπσο ζε αληίζηνηρεο
κειέηεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ ππνινγηζζέλησλ επηρεηξεκαηηθψλ
θεξδψλ.
Δπίζεο, ηα θφζηε πνπ πξνέθπςαλ αλαθέξνληαη κφλν ζηελ ππφ δηεξεχλεζε ηδησηηθή
Μνλάδα θαη δελ κπνξεί λα γίλεη αλαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο ζε επίπεδν ηδησηηθψλ
κνλάδσλ ζηε ρψξα.
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10.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο σο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ
απφ ηελ πιεπξά ηεο ηδησηηθήο επέλδπζεο αιιά θαη σο θφζηνο ζην ζχλνιν ζε ηδησηηθή
Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ. πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
λέσλ κεζφδσλ αηκνθάζαξζεο, φπσο απηή ηεο αηκνδηαδηήζεζεο πνπ εμεηάζηεθε. Σα
αθξηβφηεξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απμάλνπλ θαηά 20% πεξίπνπ ην θφζηνο ζε ζρέζε
κε ηελ θιαζζηθή αηκνθάζαξζε.
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε ζεξαπεία ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ΥΝΑ απνηειεί έλα
κεγάιν ηαηξηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο γηαηί απφ
ηηο δχν κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ λεθξνπαζψλ, ηε ζπληεξεηηθή
(ηερλεηφο λεθξφο, πεξηηνλατθή θάζαξζε ) θαη ηε ρεηξνπξγηθή (κεηακφζρεπζε), κφλν ε
πξψηε αλαπηχρζεθε ηθαλνπνηεηηθά (Ππξπαζφπνπινο, 1990).
Δπνκέλσο, είλαη επλφεην φηη ε θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο καο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα απφ ηε κία πιεπξά λα εζηηάζνπκε ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη
ζπλδηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ θφζηνο (κε δεδνκέλν φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο είλαη επξεία
δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα), έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζηνλ έιεγρν ηνπ θαη απφ ηελ
άιιε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, κε ηηο ελαιιαθηηθέο
ζεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη ε
πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη ε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. χκθσλα άιισζηε θαη κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, ε αηκνθάζαξζε απνηειεί αθξηβφηεξε κέζνδν θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηηνλατθή (Kontodimopoulos et al., 2005, Goeree et al., 1995, Rodriguez-Carmona et
al., 1996, Rozenbaum et al., 1985 ). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ε ζεξαπεία ιακβάλεη
ρψξν ζην λνζνθνκείν κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη ζεκαληηθά θφζηε πξνζσπηθνχ, θάηη
ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζηελ πεξηηνλατθή πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην ζπίηη. εκαληηθφ επίζεο
ζπκπέξαζκα απνηειεί ε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φηαλ ην ίδην ην θξάηνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θαιχςεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο πγείαο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί κε ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηεο επέλδπζεο.
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11. ΠΡΟΣΑΔΗ
Σν πςειφ θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο κε ηερλεηφ λεθξφ ζηελ ρψξα καο απνηειεί
ηεξάζηην θφζηνο γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Ζ αλάγθε γηα πηνζέηεζε δξαζηηθψλ κέηξσλ
ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θξίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο κεηακφζρεπζεο
λεθξνχ. Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο πξνο ηνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ηελ
κεηακφζρεπζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ κεηά απφ απηή ζα κπνξνχζε λα
κεηψζεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηνπο θφβνπο γηα κεηακφζρεπζε.
Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη επίζεο ζηνπο αζζελείο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ
πεξηηνλατθψλ αζζελψλ έηζη ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηελ ζεξαπεία κφλνη ηνπο ζην ζπίηη ρσξίο
λα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε
κεγάινπ πνζνχ πνπ ζα δαπαλνχηαλ απφ ηελ κεξηά ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αηκνθάζαξζε.
(Kontodimopoulos et al, 2005).
Δλ φςεη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζνβαξά ην
ελδερφκελν γηα πνιιαπιή ρξήζε ησλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο ζηνλ ίδην αζζελή κηαο θαη
φπσο πξναλαθέξζεθε απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο
ζεξαπείαο. Πξνο ην παξφλ, ζηελ ρψξα καο, ηα θίιηξα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά είλαη κίαο
ρξήζεο, ελψ ην ηαηξηθφ θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία είλαη
αλχπαξθην. Αληίζεηα, ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ε ηάζε απηή γηα πνιιαπιή ρξήζε
ησλ θίιηξσλ εθαξκφδεηαη ήδε.
Αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα εθπφλεζε νηθνλνκηθψλ κειεηψλ φπνπ ζα
ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο
ιεηηνπξγίαο κε απηήλ ηεο αηκνθάζαξζεο πξνζκεηξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ Πνηφηεηα
Εσήο ησλ Αζζελψλ.
Σέινο, απφ ηελ κεξηά ηεο ηδησηηθήο επέλδπζεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πιηθψλ κε απνηέιεζκα ηελ
κείσζε ηνπ θφζηνπο. ε απηφ ζα βνεζήζεη θαη ε αλεχξεζε θζελφηεξσλ πιηθψλ αλάινγεο
ή ίδηαο πνηφηεηαο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο γηα ηελ θιηληθή.
Γεδνκέλεο ηεο ζπαληφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν
θφζηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ΥΝΑ,

θχξηνο ζηφρνο φισλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ

εθαξκφδνληαη ζηελ ρψξα ζα πξέπεη λα απνηειεί ε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ κε θξηηήξηα ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε, ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. Πξνο απηήλ ηε θαηεχζπλζε, νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ζα
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πξέπεη λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ νηθνλνκηθήο
αμηνιφγεζεο αληί λα αθήλνληαη νη απνθάζεηο ζηελ ηχρε ηνπο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα
ζηξεβιήο δηαρείξηζεο θαη αληζνθαηαλνκήο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχλ ζε
απνθιεηζκνχο ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο παξνρέο πγείαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πίλαθαο Π1: ηειέρσζε Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ
Πξνζσπηθό ΜΣΝ

Αξηζκόο αηόκσλ

Ηαηξφο - Νεθξνιφγνο Γηεπζπληήο

1

Ηαηξφο - Νεθξνιφγνο

1

Πξντζηακέλε ΜΣΝ

1

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ

22

Γεληθφο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο

1

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

2

Καζαξίζηξηεο

4

Σξαπεδνθφκεο

2

Οδεγφο αζζελνθφξνπ

1

ΤΝΟΛΟ

35

Πίλαθαο Π2: Κόζηνο κηζζνδνζίαο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ
Μεληαία απνδεκίσζε
Πξνζσπηθό ΜΣΝ

Αξηζκόο αηόκσλ

Μεληαίνο κηζζόο &
επηδόκαηα (ζε €)

Ηαηξφο - Νεθξνιφγνο Γηεπζπληήο

1

5.250

Ηαηξφο - Νεθξνιφγνο

3

9.273

Πξντζηακέλε ΜΣΝ

1

2.508

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ

15

28.875

Γεληθφο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο

1

2.450

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

3

5.670

Καζαξίζηξηεο

3

5.580

Σξαπεδνθφκεο

1

1.860

Οδεγφο αζζελνθφξνπ

1

1.925

ΤΝΟΛΟ

29

63.391€
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Πίλαθαο Π3: Κόζηνο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ

Δίδνο Δμέηαζεο

Κόζηνο (ζε €)

ΜΖΝΗΑΗΔ
Γεληθή αίκαηνο

1,27

άθραξν αίκαηνο

0,17

Οπξία αίκαηνο

0,17

Κξεαηηλίλε νξνχ

0,34

Νάηξην

0,51

Κάιην

0,51

Αζβέζηην

0,43

Φψζθνξνο

0,30

ύλνιν Μεληαίσλ Δμεηάζεσλ

3,70

ΓΗΜΖΝΗΑΗΔ
ΣΚΔ

01,00

Αιθαιηθή Φσζθαηάζε

0,46

SGOT-SGPT

0,86

γ-GT

0,51

Λεπθψκαηα νξνχ

0,85

Οπξηθφ νμχ

0,34

ίδεξνο νξνχ

1,95

Αληηζψκαηα Hep B

2,20

Anti-S

3,80

Anti-C

3,80

Απζηξαιηαλφ αληηγφλν

1,70

ύλνιν Γηκεληαίσλ Δμεηάζεσλ

17,47

ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΔ
Φεξηηίλε

1,95

Αληηζψκαηα Hep C

3,80

ύλνιν Σξηκεληαίσλ Δμεηάζεσλ

5,75
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ΣΔΣΡΑΜΖΝΗΑΗΔ
Υνιεζηεξίλε νξνχ

0,68

HDL

0,68

Σξηγιπθεξίδηα

0,43

Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
ύλνιν Σεηξακεληαίσλ Δμεηάζεσλ

4,0
5,79

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ
Anti HIV I & II

2,90

Παξαζνξκφλε (PTH)

4,50

ύλνιν Δμακεληαίσλ Δμεηάζεσλ

7,40

ΔΣΖΗΔ
Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο F

4,05

Αθηηλνγξαθία λεθξψλ

4,05

Αθηηλνγξαθία ακθφηεξσλ λεθξψλ θαη νπξεηήξσλ

4,05

Τπέξερνο θαξδηάο

8,28

ύλνιν Δηήζησλ Δμεηάζεσλ

20,43

ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Μ.Σ.Ν
Δπηκεξηζκφο απφ ην θφζηνο ζέξκαλζεο ζηε ΜΣΝ + επηκεξηζκφο απφ ην θφζηνο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε ΜΣΝ. = [(ηεηξαγσληθά κέηξα ΜΣΝ/ζχλνιν ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ ηεο θιηληθήο) × εηήζην θφζηνο ζέξκαλζεο] + [(ηεηξαγσληθά κέηξα ΜΣΝ/ζχλνιν
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο θιηληθήο) × εηήζην θφζηνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο] =
[(1200/1700) × 2323,73] + [(1200/1700) × 40787,27] = 30431,28
Κφζηνο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ/ζχλνιν ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο = 30431,28/17.041
= 1.79 €/ζπλεδξία.
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