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Θεραπεία τησ χρόνιασ νεφρικήσ
ανεπάρκειασ: µελέτη κόστουσ
των µεθόδων αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα
και διττανθρακικό διάλυµα
και τησ αιµοδιαδιήθησησ
Παρασκευή Θεοφίλου
∆ρ. Ψυχολογίασ Υγείασ, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιασ ∆ιοίκησησ, Τµήµα ∆ιοίκησησ Υπηρεσιών Υγείασ, Αθήνα

Σκοπόσ: Η οικονοµική αποτίµηση τησ αιµοκάθαρσησ (ΑΚ) σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ιδιωτικήσ
κλινικήσ. Ειδικότερα, γίνεται συγκριτική ανάλυση του κόστουσ αιµοκάθαρσησ µεταξύ τησ µεθόδου µε διττανθρακικά και τησ αιµοδιαδιήθησησ.
Πληθυσµόσ µελέτησ: 120 ασθενείσ µε ΧΝΑ τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση στη
ΜΤΝ τησ κλινικήσ για το έτοσ 2006.
Υλικό και Μέθοδοσ: Κατεγράφησαν τα δηµογραφικά, κλινικά και οικονοµικά στοιχεία από τουσ φακέλουσ των ασθενών. Από την οικονοµική διεύθυνση τησ κλινικήσ συλλέχτηκαν δεδοµένα σχετικά µε τη
µισθοδοσία του προσωπικού, τον κεφαλαιουχικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, αποσβέσεισ, δαπάνεσ για
πάγια και λοιπά αναλώσιµα. Χρησιµοποιήθηκαν τιµέσ του 2006 και ωσ µονάδα κόστουσ θεωρήθηκε η
συνεδρία.
Αποτελέσµατα: Παρουσιάζεται το κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ. Το συνολικό κόστοσ
τησ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε αιµοδιαδιήθηση υπερέχει κατά 30% περίπου τησ µεθόδου µε διττανθρακικό
διάλυµα. Η σηµαντική αυτή αύξηση του κόστουσ οφείλεται στο επιπλέον υγειονοµικό υλικό που απαιτείται στη
συγκεκριµένη µέθοδο (σάκοι και γραµµέσ αιµοδιαδιήθησησ).
Συµπεράσµατα: Η αιµοκάθαρση αποτελεί µία ιδιαίτερα ακριβή µέθοδο αντιµετώπισησ των πασχόντων από
ΧΝΑ, δεδοµένου ότι βασίζεται κυρίωσ στη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών. Ανάλογεσ αναλύσεισ οικονοµικήσ αξιολόγησησ δε θεωρούνται πλήρωσ τεκµηριωµένεσ, όταν δε λαµβάνουν υπόψη τουσ την κλινική υπεροχή και δεν την αποδίδουν σε όρουσ κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ.
Λέξεισ-κλειδιά: οικονοµική αξιολόγηση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιµοκάθαρση, αιµοδιαδιήθηση.

Εισαγωγή
Στην Ιατρική, στισ δυτικέσ κυρίωσ κοινωνίεσ, οι
τελευταίεσ δεκαετίεσ χαρακτηρίζονται από µεγάλα
επιτεύγµατα στην αντιµετώπιση των διαφόρων νοσηµάτων. Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα ο κλά-

δοσ τησ βιοτεχνολογίασ, που έχει επεκταθεί σηµαντικά στα πεδία τησ αντιµετώπισησ πολλών παθολογικών καταστάσεων καθώσ και τησ ιατρικήσ φροντίδασ ασθενών, προσφέρει πλέον αυξηµένεσ
δυνατότητεσ διατήρησησ και επιµήκυνσησ τησ ζωήσ
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για µεγάλεσ κατηγορίεσ αρρώστων, που κάποτε αφήνονταν στην τύχη τουσ (Αποστόλου, 2000). Έτσι, πέραν
πλέον τησ επιβίωσησ, ο τρόποσ που κανείσ επιβιώνει, η δυνατότητα πλήρουσ ή µερικήσ αποκατάστασησ, καθώσ και η αξιολόγησή τησ, έγιναν πρόσθετοι ιατρικοί στόχοι. Η σηµερινή κοινωνία του δυτικού
κόσµου είναι µία κοινωνία που γερνά περισσότερο
απ’ ότι παλιά, µε συνέ¬πεια την αύξηση και επικράτηση των χρόνιων νοσηµά¬των. Εξ ορισµού, µία
θεραπεία που απευθύνεται σε χρό¬νιουσ ασθενείσ
δεν αποσκοπεί στην ίαση αλλά κυρίωσ στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσησ και τη διατή¬ρηση
µίασ αξιοπρεπούσ ποιότητασ τησ υπόλοιπησ ζωήσ
τουσ.
Είναι γεγονόσ ότι από το τέλοσ τησ δεκαετίασ του
’70, γίνεται µία συνεχήσ προσπάθεια για την αντιµετώπιση τησ Χρόνιασ Νεφρικήσ Ανεπάρκειασ (ΧΝΑ)
µε αποτέλεσµα την εµφάνιση όλο και πιο καινούργιων µηχανηµάτων αιµοκάθαρσησ, λιγότερο δαπανηρών και λιγότερο κουραστικών για τον ίδιο τον
ασθενή. Γύρω από αυτά τα ζητήµατα άρχισε να αναπτύσσεται έντονοσ προβληµατισµόσ ανάµεσα στουσ
οικονοµολόγουσ τησ υγείασ µε αντικείµενο την επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κοινωνικού και
οικονοµικού κόστουσ σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότερη µέθοδο θεραπείασ, έτσι ώστε να προσφέρεται στο νεφροπαθή η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωήσ.
Όλα τα παραπάνω, στισ ανεπτυγµένεσ χώρεσ,
λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψη στη χάραξη τησ πολιτικήσ υγείασ στον τοµέα των ασθενών µε ΧΝΑ, µε απο-

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Πραγµατοποιηθείσεσ συνεδρίεσ
ανά τύπο αιµοκάθαρσησ για το έτοσ 2006

30%
70%

Αιµοκάθαρση µε αιµοδιαδιήθηση
Αιµοκάθαρση µε διττανθρακικό
διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών

τέλεσµα την υιοθέτηση τησ µεταµόσχευσησ νεφρού
σαν κυρίαρχησ µορφήσ θεραπείασ.
Στη χώρα µασ, ούτε η πολιτεία ούτε οι ασφαλιστικοί φορείσ δεν έχουν ασχοληθεί µε τη σύγκριση
κόστουσ-οφέλουσ µεταξύ των εναλλακτικών µορφών
θεραπείασ, παρ’ ότι ξοδεύονται µεγάλα ποσά για τη
συγκεκριµένη οµάδα ασθενών, µε αποτέλεσµα να
παραµένει σα βασική µορφή θεραπείασ η αιµοκάθαρση στο νοσοκοµείο.
Η αναγκαιότητα λοιπόν για τον περιορισµό του
κόστουσ σε συνδυασµό µε την ύπαρξη των επιλογών
σε κάθε πράξη ή λειτουργία που απαιτεί οικονοµικέσ
θυσίεσ καθιστούν την οικονοµική αξιολόγηση ωσ ένα
απαραίτητο µεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο συµβάλλει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων (Κυριόπουλοσ,
Νιάκασ, 1994). Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η εφαρµογή τησ οικονοµικήσ αξιολόγησησ στον ιδιωτικό τοµέα έχει ωσ στόχο το να δικαιολογήσει την επιλογή συγκριµένων
αποφάσεων, µε κριτήρια καθαρά οικονοµικά και µε
στόχο το τελικό κέρδοσ.
Κρίνεται εποµένωσ επιτακτική η διενέργεια οικονοµικών µελετών µε σκοπό την καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τo κόστοσ,
έτσι ώστε η έρευνα να στραφεί προσ συγκεκριµένα
µέτρα µε στόχο την ελαχιστοποίησή του.
Η συγκεκριµένη εργασία µέσα από την οικονοµική αξιολόγηση µίασ από τισ δύο µεθόδουσ εξωνεφρικήσ κάθαρσησ, τησ αιµοκάθαρσησ, φιλοδοξεί να συµβάλλει ή τουλάχιστον να κεντρίσει το ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη περαιτέρω προβληµατισµού και µελέτησ µίασ εναλλακτικήσ µορφήσ χρηµατοδότησησ. Επιπλέον, ο υπολογισµόσ του κόστουσ τησ συγκεκριµένησ θεραπείασ µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία
για την πραγµατοποίηση µελετών κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ, δίνοντασ τη δυνατότητα συγκριτικήσ
αξιολόγησησ τησ αποτελεσµατικότητασ και τησ αποδοτικότητασ αυτών.
Υλικό και Μέθοδοσ
Στη συγκεκριµένη µελέτη, ο υπολογισµόσ αφορά το
κόστοσ τησ αιµοκάθαρσησ σε ιδιωτική κλινική το 2006.
Η όλη προσπάθεια βασίστηκε στα στοιχεία από τουσ
φακέλουσ των ασθενών που συλλέχθηκαν από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) τησ ιδιωτικήσ κλινικήσ
«Κυανούσ Σταυρόσ». Ωσ µονάδα µέτρησησ, χρησιµοποιήθηκε η συνεδρία αιµοκάθαρσησ.
Για την εκτίµηση του κόστουσ τησ αιµοκάθαρσησ,
εφαρµόστηκε η µέθοδοσ ανάλυσησ κόστουσ (cost
analysis), κατά την οποία έγινε καταγραφή των παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του τελικού κόστουσ τησ θεραπευτικήσ µεθόδου υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ. Ειδικότερα, για την
εκτίµηση κάθε συστατικού που αφορά χρήση πόρων
(π.χ. παρακλινικέσ εξετάσεισ, φάρµακα, υγειονοµικό
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ΠIΝΑΚΑΣ 1: Συνολικό κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ
ΑΚ µε ∆ιττανθρακικά

Αιµοδιαδιήθηση

Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ
Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ
υλικό κ.λπ.), ακολουθήθηκε η µικροκοστολόγηση
(Drummond, 1997).
Τον υπό µελέτη πληθυσµό για τον προσδιορισµό
του κόστουσ αποτέλεσαν οι 120 µόνιµοι ασθενείσ µε
ΧΝΑ τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση στη ΜΤΝ τησ κλινικήσ για το έτοσ 2006.
Η µονάδα λειτουργεί 6 ηµέρεσ την εβδοµάδα (∆ευτέρα-Σάββατο) ενώ υπάρχουν 21 σταθµοί αιµοκάθαρσησ. Στη διάρκεια του 2006, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 18.801 συνεδρίεσ αιµοκάθαρσησ. Στη µονάδα
τεχνητού νεφρού τησ ιδιωτικήσ κλινικήσ «Κυανούσ
Σταυρόσ», πραγµατοποιούνται οι παρακάτω δύο τύποι
αιµοκάθαρσησ:
! Αιµοκάθαρση µε διττανθρακικό διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών,
! Αιµοδιαδιήθηση (HDF) µε τη χρησιµοποίηση µεµβρανών υψηλήσ διαπερατότητασ.
Από το σύνολο των συνεδριών αιµοκάθαρσησ, οι
οποίεσ πραγµατοποιήθηκαν το 2006 (18.801), οι
13.161 (70%) έγιναν µε διττανθρακικό διάλυµα και
φύσιγγα διττανθρακικών ενώ οι υπόλοιπεσ 5.640 έγιναν µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (30%) (γράφηµα 1).
Όπωσ φαίνεται, στη συγκεκριµένη κλινική γίνεται
ευρεία εφαρµογή τησ αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικό διάλυµα και φύσιγγα διττανθρακικών σε σύγκριση
µε την αιµοδιαδιήθηση (HDF) µε τη χρησιµοποίηση
µεµβρανών υψηλήσ διαπερατότητασ.
Για τον υπολογισµό του κόστουσ, µελετήθηκαν οι
παρακάτω παράγοντεσ:
! το κόστοσ µισθοδοσίασ για το προσωπικό, το οποίο
απασχολείται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
! το κόστοσ των φαρµάκων που λαµβάνουν οι αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείσ και που σχετίζονται µε τη θεραπεία τησ χρόνιασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ.
! το κόστοσ εξοπλισµού (αγορά - απόσβεση - συντήρηση).
! το κόστοσ των κτιριακών εγκαταστάσεων.
! το κόστοσ των εργαστηριακών εξετάσεων.

43.00
151.87
21.46
5.32
7.53
97.08
3.35
329.61 e

43.00
151.87
21.46
5.32
7.53
189.14
3.35
421.67e

το κόστοσ του υγειονοµικού υλικού (γενικού και ειδικού) που χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση µίασ
συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ, ανάλογα µε τον τύπο τησ
αιµοκάθαρσησ.
! το κόστοσ των υποστηρικτικών υπηρεσιών και λοιπών αναλωσίµων (νερό, τηλέφωνο, θέρµανση κ.τ.λ.).
!

Αποτελέσµατα
Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται το συνολικό κόστοσ συνεδρίασ εκάστησ µεθόδου αιµοκάθαρσησ. Ειδικότερα,

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Συνολικό κόστοσ
µίασ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα
και διττανθρακικό διάλυµα

2% 2%
7%
29%
46%

70%
13%

Φάρµακα
Μισθοδοσία
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Υγειονοµικό υλικό

1%

Εξοπλισµόσ
(συντήρησηαπόσβεση)
Υποστηρικτικέσ
υπηρεσίεσ & λοιπά
αναλώσιµα
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Συνολικό κόστοσ
µίασ συνεδρίασ αιµοκάθαρσησ µε τη µέθοδο
τησ αιµοδιαδιήθησησ

1% 2%
5%
45%
36%
70%
10%
Φάρµακα
Μισθοδοσία
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Υγειονοµικό υλικό

1%
Εξοπλισµόσ
(συντήρησηαπόσβεση)
Υποστηρικτικέσ
υπηρεσίεσ & λοιπά
αναλώσιµα

το συνολικό κόστοσ µίασ συνεδρίασ ανέρχεται στα
329.61 ευρώ για την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα.
Το µεγαλύτερο µέροσ από το κόστοσ τησ συνεδρίασ
καταλαµβάνουν τα φάρµακα µε 46% µιασ και η ερυθροποιητίνη που λαµβάνεται από τουσ ασθενείσ κοστίζει πολύ ακριβά. Ακολουθούν το υγειονοµικό υλικό µε
29%, αφού τα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται (π.χ.
φίλτρα) είναι επίσησ ιδιαίτερα ακριβά και στη συνέχεια η µισθοδοσία του προσωπικού µε ποσοστό 13%
επί του συνολικού κόστουσ (γράφηµα 2).

Από την άλλη πλευρά, το συνολικό κόστοσ µίασ
συνεδρίασ ανέρχεται στα 421.67 ευρώ για την αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (πίνακασ 1).
Η αύξηση αυτή κατά 30% περίπου σε σύγκριση
µε την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό
διάλυµα οφείλεται στα επιπλέον υλικά που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη µέθοδο και τα οποία
είναι ιδιαίτερα ακριβά (σάκοι και γραµµέσ αιµοδιαδιήθησησ). Εποµένωσ, στην αιµοδιαδιήθηση αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχήσ του υγειονοµικού υλικού και ανέρχεται στο 45% επί του συνολικού κόστουσ
αιµοκάθαρσησ ενώ ακολουθούν το κόστοσ των φαρµάκων µε 36% και τησ µισθοδοσίασ µε 10% (γράφηµα 3).
Στον πίνακα 2, παρουσιάζεται το κόστοσ ανά ασθενή για το 2006, ο οποίοσ παρακολουθεί πρόγραµµα
αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικά. Το κόστοσ ανέρχεται στα 51.419.16 ευρώ.
Το µεγαλύτερο µέροσ καταλαµβάνουν τα φάρµακα
µε 46%. Ακολουθούν το υγειονοµικό υλικό µε 29% και
στη συνέχεια η µισθοδοσία του προσωπικού µε ποσοστό 13% επί του συνολικού κόστουσ.
Αναφορικά µε το ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή, ο οποίοσ παρακολουθεί πρόγραµµα αιµοκάθαρσησ µε τη
µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ, αυτό ανέρχεται στα
65.780.52 ευρώ για το 2006 (πίνακασ 3).
Στην αιµοδιαδιήθηση αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχήσ του υγειονοµικού υλικού και ανέρχεται στο
45% επί του συνολικού κόστουσ αιµοκάθαρσησ ανά
ασθενή ενώ ακολουθούν το κόστοσ των φαρµάκων µε
36% και τησ µισθοδοσίασ µε 10%.
Συζήτηση
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η βελτίωση τησ γνώσησ σε
θέµατα αποτελεσµατικότητασ και κόστουσ των διαφόρων υγειονοµικών παρεµβάσεων θα επιτρέψει την
επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η σωστή και
η οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση τησ αρρώστιασ (disease management) (Λιαρόπουλοσ, 1996α).

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή (αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα)
Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ

Κόστοσ ανά ασθενή (σε e)

% (Ποσοστό)

6708.00
23691.72
3347.76
829.92
1174.68
15144.48
522.60
51.419.16

13%
46%
7%
2%
2%
29%
1%
100%

Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ετήσιο κόστοσ ανά ασθενή (αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ)
Κατανοµή λειτουργικού κόστουσ

Κόστοσ ανά ασθενή (σε e)

% (Ποσοστό)

6708.00
23691.72
3347.76
829.92
1174.68
29505.84
522.60
65780.52

10%
36%
5%
1%
2%
45%
1%
100%

Μισθοδοσία
Φάρµακα
Εξοπλισµόσ (συντήρηση - απόσβεση)
Κτιριακέσ εγκαταστάσεισ
Εργαστηριακέσ εξετάσεισ
Υγειονοµικό υλικό
Υποστηρικτικέσ υπηρεσίεσ & λοιπά αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ

Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι µελέτεσ κοινωνικοοικονοµικήσ αποτίµησησ,
οι οποίεσ στηρίζονται στα αποτελέσµατα του ιατρικού έργου για να απαριθµήσουν είτε το κόστοσ του
συγκεκριµένου έργου ή να συγκρίνουν εναλλακτικέσ
θεραπευτικέσ παρεµβάσεισ που έχουν διαφορετικό
κόστοσ και συνέπειεσ (Κυριόπουλοσ, Νιάκασ, 1994,
Γείτονα, 1996).
Η αιµοκάθαρση αποτελεί µία ιδιαίτερα ακριβή
µέθοδο αντιµετώπισησ των πασχόντων από ΧΝΑ, δεδοµένου ότι βασίζεται κυρίωσ στη χρήση καινοτόµων
τεχνολογιών.
Το κόστοσ αυξάνεται µε τη χρησιµοποίηση νέων
µεθόδων αιµοκάθαρσησ, όπωσ αυτή τησ αιµοδιαδιήθησησ που εξετάστηκε. Τα ακριβότερα υλικά που χρησιµοποιούνται αυξάνουν κατά 30% περίπου το κόστοσ
σε σχέση µε την αιµοκάθαρση µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών.
Τα φάρµακα αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα στη διαµόρφωση του κόστουσ αφού καταλαµβάνουν το 46% από το συνολικό κόστοσ τησ µεθόδου
τησ αιµοκάθαρσησ µε διττανθρακικά εξαιτίασ τησ ερυθροποιητίνησ που αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακριβό φάρµακο.
Επιπρόσθετα, ένασ από τουσ βασικότερουσ παράγοντεσ που διαµορφώνουν το υψηλό κόστοσ είναι και
το υγειονοµικό υλικό, το οποίο στην αιµοκάθαρση µε
φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα καλύπτει το 29%
από το συνολικό κόστοσ τησ µεθόδου. Σε αυτό συµβάλλει το υψηλό κόστοσ των φίλτρων που χρησιµοποιούνται µία µόνο φορά για κάθε συνεδρία.
Το κόστοσ µισθοδοσίασ αποτελεί τον τρίτο σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσησ του τελικού κόστουσ
µε ποσοστό συµµετοχήσ 13% επί του συνολικού κόστουσ
τησ αιµοκάθαρσησ µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών.
Περνώντασ στην αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ
αιµοδιαδιήθησησ, οι κυριότεροι παράγοντεσ που διαµορφώνουν το συνολικό κόστοσ είναι οι ίδιοι. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλάζουν λόγω των ακριβών υλικών

που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο αυτή, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού του υγειονοµικού υλικού (45% από 29% µε φύσιγγα και διάλυµα διττανθρακικών) στο συνολικό κόστοσ τησ αιµοκάθαρσησ µε τη
συγκεκριµένη µέθοδο.
Τα αποτελέσµατα τησ συγκεκριµένησ µελέτησ αναφορικά µε τη συγκριτική αποτίµηση των δύο παραπάνω µεθόδων αιµοκάθαρσησ συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών (Tediosi et al., 2001,
Piccoli et al., 1997, Rodriguez-Carmona et al., 1996),
βάσει των οποίων η αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ
αιµοδιαδιήθησησ αποτελεί πιο ακριβή µορφή θεραπείασ σε σύγκριση µε την αιµοκάθαρση µε διττανθρακικά.
Εποµένωσ, γίνεται σαφέσ ότι η καταγραφή του
κόστουσ τησ αιµοκάθαρσησ µασ δίνει τη δυνατότητα
από τη µία πλευρά να εστιάσουµε στουσ παράγοντεσ,
οι οποίοι διαµορφώνουν το συνολικό κόστοσ (εφόσον
η συγκεκριµένη µέθοδοσ αποτελεί την πιο διαδεδοµένη στην Ελλάδα), έτσι ώστε να µπορέσουµε να συµβάλουµε στον έλεγχό του και από την άλλη τη δυνατότητα σύγκρισησ, αναφορικά µε το κόστοσ, µε τισ
εναλλακτικέσ θεραπείεσ υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ, δηλαδή τησ περιτοναϊκήσ κάθαρσησ
και τησ µεταµόσχευσησ νεφρού.
Αυτό άλλωστε δείχνουν και µία σειρά από έρευνεσ, ότι η αιµοκάθαρση είναι πιο ακριβή από την περιτοναϊκή κάθαρση κατά 20% (Kontodimopoulos et al.,
2005, Rozenbaum et al., 1985, Goeree et al., 1995,
Rodriguez-Carmona et al., 1996), 60% ακριβότερη,
σε άλλεσ έρευνεσ, µε διάλυµα διττανθρακικών και
διπλάσια µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ (Tediosi
et al., 2001). Αυτό βασίζεται στο γεγονόσ ότι η θεραπεία γίνεται στο νοσοκοµείο µε αποτέλεσµα να αποφέρει σηµαντικά κόστη προσωπικού σε αντίθεση µε
την περιτοναϊκή διάλυση που πραγµατοποιείται στο
σπίτι. Στην περίπτωση αυτή όµωσ το κόστοσ του να
εκπαιδεύσει κανείσ έναν ασθενή να εφαρµόζει τη
θεραπεία ο ίδιοσ στο σπίτι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (Kontodimopoulos et al., 2005).
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Επιπρόσθετα, το κόστοσ ανά ασθενή για το 2006
ανέρχεται στα 51.419.16 ευρώ για την αιµοκάθαρση
µε διττανθρακικά. Από την άλλη πλευρά, το ετήσιο
κόστοσ ανά ασθενή ανέρχεται στα 65.780.52 ευρώ για
την αιµοδιαδιήθηση. Η διαφορά αυτή εξηγείται, όπωσ
αναφέρθηκε και πρωτύτερα, λόγω των ακριβότερων
υλικών, τα οποία χρησιµοποιούνται στην αιµοκάθαρση µε τη µέθοδο τησ αιµοδιαδιήθησησ.
Με δεδοµένο λοιπόν το συνεχώσ αυξανόµενο
κόστοσ αντιµετώπισησ τησ ΧΝΑ και τη σπανιότητα
των διαθέσιµων πόρων, τα δεδοµένα από τέτοιεσ
έρευνεσ µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα σε επίπεδο λήψησ αποφάσεων επιλογήσ µεθόδων θεραπείασ τησ νεφρικήσ ανεπάρκειασ. Τη δυνατότητα αυτή
οφείλει να αξιοποιήσει η χώρα µασ και υπό την
έννοια αυτή πρέπει να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στη
χρήση των τεχνικών οικονοµικήσ αξιολόγησησ αντί
τησ συχνά εφαρµοζόµενησ σιωπηρήσ λήψησ αποφάσεων, όπου οι επιλογέσ και η πολύ σπουδαία υπόθεση τησ κατανοµήσ των πόρων στηρίζεται σε συνή-

θεισ ιατρικέσ πρακτικέσ και ιστορικά δεδοµένα χωρίσ
να συνυπολογίζονται οι παρούσεσ ανάγκεσ και φυσικά οι προτιµήσεισ και η ποιότητα ζωήσ των ασθενών. Υπό αυτέσ τισ συνθήκεσ, αποφεύγοντασ δηλαδή την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων αξιολόγησησ,
αφενόσ δεν καθίσταται εφικτή η ορθολογική κατανοµή των πόρων και η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων υγείασ και αφετέρου µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα ισότητασ και
κοινωνικήσ δικαιοσύνησ γιατί η κακή χρήση των
πόρων ίσωσ οδηγεί σε αποκλεισµούσ παροχήσ νέων
υπηρεσιών υγείασ σε σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού.
Ευχαριστίεσ
Η συγγραφέασ οφείλει ευχαριστίεσ στη διοίκηση τησ
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ABSTRACT
ORIGINAL ARTICLE
TREATMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE: COST ANALYSIS OF BICARBONATE DIALYSIS AND
HAEMODIAFILTRATION
Paraskevi Theofilou , P h D P s y c h o l o g i s t , N a t i o n a l S c h o o l o f P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , D e p ar t m e n t o f M a n a g e m e n t o f
Health Services, Athens
Aim: The economic assessment of haemodialysis (HD) in a Unit of Artificial Kidney of a private clinic. More specifically,
cost analysis of bicarbonate dialysis and haemodiafiltration is used.
Population Study: 120 patients with end - stage renal disease, undergoing HD in the Unit of Artificial Kidney of the
clinic in 2006.
Material and Method: The demographic, clinical and economic characteristics were recorded from the files of
patients. Data were collected by the finance management of the clinic with regards to the payroll of personnel,
the capital and technological equipment, dampings, fixed costs and other consumables. Prices of 2006 were used
and one HD session was considered as the unit of cost.
Results: The total cost of an HD session with haemodiafiltration surpasses by 30% of the method of bicarbonate
dialysis. This important increase of cost is due to the additional sanitary material that is required in the particular
method (bags and lines of haemodiafiltration).
C o n c l u s i o n s : HD is an especially expensive method regarding the treatment of end - stage renal disease
patients, based on the use of innovative technologies. Similar analyses of economic evaluation are not fully
documented, if they do not take into account of the clinical superiority and they do not attribute in terms of
cost -effectiveness.
Key words: Economic Assessment, chronic Kidney disease, bicarbonate dialysis, haemodiafiltration
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