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• Σε κειέηε πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν 

παρένο εληέξνπ

• 1996 έσο 1999, εξσηεκαηνιόγηα κε ηαρπδξνκείν

• 55-64 εηώλ, 

• 13.351 ελήιηθεο, απάληεζαλ 6.527

• 60% απάληεζε όηη από όιεο ηηο αζζέλεηεο θνβάηαη πην 

πνιύ ηνλ θαξθίλν

• Πην ζπρλά γπλαίθεο, ρσξίο εθπαίδεπζε θαη κεηνλόηεηεο

Vrinten et al. The structure and demographic 

correlates of cancer fear. BMC Cancer 2014;14:597





Κόζηνο/επζύλε θνηλσλίαο

• Να ππνζηεξίμεη ηα αζζελή κέιε ηεο κε ηελ 

νξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο



Δπηκεξηζκόο θόζηνπο

• Τν θόζηνο δηαθνξεηηθώλ αζζελεηώλ ην 

επσκίδνληαη ηα άηνκα αιιά θαη 

• Οκάδεο ηεο θνηλσλίαο (εξγνδόηεο, 

θπβέξλεζε, ζπλάδειθνη, θίινη, νηθνγέλεηα, 

ππνζηεξηθηηθνί ζύιινγνη θιπ) 

• Ο ηξόπνο πνπ δηαλέκεηαη ην θόζηνο είλαη 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην 

άηνκν θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν



Ταμηλόκεζε Κόζηνπο

• Πξνζσπηθό θόζηνο (απώιεηεο πνηόηεηαο, ρξόλσλ δσήο 

αζζελώλ = burden of disease)

• Υπεξεζίεο πγείαο (θόζηνο λνζνθνκείσλ, ηαηξνλνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ, έξεπλαο θαη άιια 

όπσο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πγηεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ)

• Κόζηνο απώιεηαο παξαγσγηθόηεηαο (πξνζσξηλή θαη 

καθξνπξόζεζκε απνπζία, πξόσξνο ζάλαηνο)

• Δηάθνξα άιια έμνδα (out of pocket expenses) (θπβεξλεηηθά θαη 

κε θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα όπσο ππεξεζίεο παξεγνξεηηθήο 

θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα, εηδηθόο ππνζηεξηθηηθόο εμνπιηζκόο 

θαηά ηε κεηαθνξά, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο θαζώο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθό 

πιηθό θαη εθθιεζηαζηηθό θόζηνο)



Κόζηνο ππεξεζηώλ πγείαο



Αλακελόκελν ζπλνιηθό Κόζηνο 

Υπεξεζηώλ Υγείαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο αηόκσλ πνπ δηαγλώζηεθαλ κε 

θαξθίλν ην 2005 ($1.125,8 εθ.)

Σε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο

•$19,4 εθ. γηα παηδηά (0-14 εηώλ)

•$415,3 εθ. άηνκα ζε παξαγσγηθή ειηθία 

(15-65 εηώλ)

•$691,4 εθ. γηα ειηθησκέλνπο (65+εηώλ)

Απζηξαιία, 2005



Αλά δηάγλσζε

•$137.6 εθ. γηα θαξθίλν παρένο εληέξνπ

•$108.2εθ. γηα θαξθίλν πξνζηάηε

•$90.4 εθ. γηα θαξθίλν πλεύκνλα

•$76.6 εθ. γηα θαξθίλν καζηνύ

Απζηξαιία, 2005

Αλακελόκελν ζπλνιηθό Κόζηνο 

Υπεξεζηώλ Υγείαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο αηόκσλ πνπ δηαγλώζηεθαλ κε 

θαξθίλν ην 2005 ($1.125,8 εθ.)



Γηαηί είλαη ηα θάξκαθα ηόζν αθξηβά

• Κόζηνο βαζηθήο έξεπλαο θαη θιηληθώλ κειεηώλ γηα ηελ έγθξηζε 

(κέζνο όξνο 8 ρξόληα)

• Μόλν ην 16 κε 19% ησλ νπζηώλ ππό έξεπλα θηάλνπλ ζηελ 

αγνξά σο πξντόλ

• Τν θάζε θάξκαθν απνηειεί κνλνπώιην ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαη 

όια ηα ππάξρνληα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλαλ 

αζζελή

• Οη εγθξίζεηο δε ζρεηίδνληαη απζηεξά κε ην ειάρηζην θιηληθό 

όθεινο

• Τν θόζηνο ησλ θαξκάθσλ δελ ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

Siddiqui M. The high cost of cancer drugs and what we can do about it. Mayo Clinic Proceedings. 2012q87(10):935-943



Αληηκεηώπηζε πςεινύ θόζηνπο θαξκάθσλ

• Αγγιία

– NICE: National Institute for Health and Care 

Excellence

– Εγθξίλεη θάξκαθα έσο 30.000 ιίξεο

– Εηδηθή έγθξηζε γηα θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο από 

National Health Service

– Cancer Drug Fund κπνξεί λα θαιύςεη ην επηπιένλ 

πςειό θόζηνο (The Drug Company Fund!!)

• Ακεξηθή

– θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο θύξηνο ιόγνο πηώρεπζεο 

αηόκσλ ρσξίο αζθάιηζε



Κόζηνο παξαγσγηθόηεηαο



• Δξγαδόκελνη: $1.290.1 εθ., ή $38.300 αλά άηνκν 

(θπξίσο κείσζε εηζνδήκαηνο ιόγσ πξόσξνπ 

ζαλάηνπ ή κείσζεο σξώλ εξγαζίαο)

• Δξγνδόηεο: $22.0 εθ., ή $700 αλά άηνκν 

(δηνηθεηηθό θόζηνο, απνπζία από ηελ εξγαζία, 

επαλαπξνζιήςεηο, επαλεθπαίδεπζε λένπ 

πξνζσπηθνύ)

• Κπβέξλεζε: $770.5 εθ., ή $22.900 αλά άηνκν 

(κείσζε θνξνινγηθώλ εηζθνξώλ)

• Φξνληηζηέο: $16.3 εθ. ή $500 αλά άηνκν

Καηαλνκή θόζηνπο παξαγσγηθόηεηαο



Βξαρππξόζεζκα

• Απνπζία από ηελ εξγαζία γηα ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο, νινθιήξσζε ζεξαπεηώλ, 

απνθαηάζηαζε ζπκπησκάησλ 

λόζνπ/ζεξαπείαο



Πηζαλόηεηα επηζηξνθήο ζηελ 

εξγαζία-επίδξαζε ηεο λόζνπ

• Σηε ζσκαηηθή πγεία (ιεηηνπξγηθόηεηα, 

θηλεηηθόηεηα, πόλνο, λαπηία, θόπσζε)

• Σηελ ςπρηθή πγεία (ύπλνο, άγρνο, θαηάζιηςε)

• Σηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (κλήκε, 

ζπγθέληξσζε)

• Σπλαηζζήκαηα γηα ηελ εξγαζία (θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, δηάζεζε εξγνδόηε λα 

δηεπθνιύλεη ηελ επαλέληαμε,λόεκα ζηελ 

εξγαζία, ηζνξξνπία, πξνζσπηθή αλάπηπμε)



Μαθξνπξόζεζκε απώιεηα 

παξαγσγηθόηεηαο

• Μαθξνπξόζεζκε απνπζία από ηελ εξγαζία

• Μείσζε σξώλ εξγαζίαο ζπλνιηθά

• Μείσζε παξαγσγηθόηεηαο αλά ώξα εξγαζίαο

• Πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε

• Πξόσξνο ζάλαηνο (θαη επηδξάζεηο απηνύ ζηνπο 

κηζζνύο θαη ηηκέο πξντόλησλ)

-κείσζε ζηα πνζνζηά απαζρόιεζεο



Short et al (2005), n=1763 cancer 

survivors, 25-62 εηώλ

• Από ην 88% αληξώλ θαη 78% ησλ γπλαηθώλ πνπ εξγαδόηαλ 

ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο:

-41% θαη 39% αληίζηνηρα ζηακάηεζαλ λα  εξγάδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (0-5 κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε)

• Σηαδηαθά, από όζνπο επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία ηνπο:

-9% ζηακάηεζε λα δνπιεύεη ζηα επόκελα 3 ρξόληα 

-16% ησλ αληξώλ θαη 21% ησλ γπλαηθώλ αλέθεξαλ 

πεξηνξηζκνύο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα εξγαζηνύλ

• Σην ηέινο ησλ 4 ρξόλσλ, 84% ησλ αηόκσλ πνπ εξγαδόηαλ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο είραλ επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπο 

αιιά αξθεηνί αλέθεξαλ πεξηνξηζκνύο



Κόζηνο 

απώιεηαο παξαγσγηθόηεηαο 

θξνληηζηώλ



Απώιεηεο παξαγσγηθόηεηαο 

θξνληηζηώλ

Υπεξεζίεο θξνληίδαο πνπ αθηεξώλεηαη 

γηα θξνληίδα αζζελώλ κε θαξθίλν θαη 

δελ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο 

έκκηζζε απαζρόιεζεο



Αξηζκόο θξνληηζηώλ
Survey of Disability, Ageing and Carers, 

2003, Australia (SDAC)

• 18.800 θξνληηζηέο αηόκσλ κε θαξθίλν εθ 

ησλ νπνίσλ 4.300 ήηαλ πξσηαξρηθνί 

θξνληηζηέο

• Άξα, θαηά κέζν όξν ππήξραλ 17 

θξνληηζηέο αλά 100 άηνκα κε θαξθίλν

• 69% ησλ θξνληηζηώλ ήηαλ παξαγσγηθήο 

ειηθίαο



Ώξεο θξνληίδαο θξνληηζηώλ-SDAC

• Πεξίπνπ 1.3 εθ. ώξεο άηππεο θξνληίδαο 

ρνξεγήζεθαλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν ή 

• 32 ώξεο/αζζελή κε θαξθίλν/έηνο

Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ώξεο κε ην κέζν 

όξν εηζνδήκαηνο αλά εβδνκάδα 

πξνθύπηεη όηη:

• Η άηππε θξνληίδα ζε άηνκα κε θαξθίλν 

ππνινγίδεηαη ζε $23.2 εθ. ζπλνιηθά ή 

$545/άηνκν/έηνο



Οη θξνληηζηέο ζπλήζσο μεθηλάλε ηε θξνληίδα 

νηθείσλ ηνπο κε θαξθίλν 

•Φσξίο πξνεγνύκελε εθπαίδεπζε

•Φσξίο βνήζεηα

Απνηέιεζκα: ζπρλά παξακεινύλ ηε δηθή ηνπο 

πνηόηεηα δσήο βάδνληαο πξώηα ηνλ αζζελή

•Εάλ ν θξνληηζηήο ληώζεη δπζθνξία ηόηε θ ε 

πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ δέρνληαη νη 

αζζελείο ζα επεξεαζηεί

Πέξα από ην νηθνλνκηθό θόζηνο



Φξνληηζηέο αζζελώλ κε 

πξνρσξεκέλν θαξθίλν

• 39% αλαθέξνπλ θιηληθά ζεκαληηθή θαηάζιηςε 

ζπγθξηηηθά κε 23% ησλ ζπδύγσλ ηνπο (p<0.0001)

• Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην βάξνο ηεο 

επζύλεο πνπ ληώζεη ν θξνληηζηήο/ζύδπγνο, ην 

βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηε ζπδπγηθή ζρέζε, θαη 

ην βαζκό πξνζθόιιεζεο ζηνλ/ζηελ αζζελή 

ζύδπγν

Braun M. et al. Hidden morbidity in cancer: spouse 

caregivers. J Clin Oncol. 2007;25(30):4829-34.

.



Γηάθνξα άιια έμνδα

(out of pocket expenses)



Γηάθνξα άιια έμνδα (out of pocket 

expenses)

• Η θξνληίδα ζηαδηαθά κεηαθηλείηαη εθηόο 

λνζνθνκείνπ (παξεγνξεηηθή θξνληίδα, 

εμνπιηζκόο, ππεξεζίεο ζην ζπίηη)

• Αζζελείο πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο (θόζηνο ηαμηδηνύ, ζπκκόξθσζε 

ζηε ζεξαπεία, θόζηνο ηαμηδηνύ, σξώλ 

απαζρόιεζεο θξνληηζηώλ)



Παξεγνξεηηθή Φξνληίδα

• Ελδνλνζνθνκεηαθά

• Ιδξύκαηα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ

• Ξελώλεο

• Σπίηηα αζζελώλ

Φξεκαηνδόηεζε: 

Κπβεξλεηηθή, Πξνγξάκκαηα Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Δσξεέο, Ιδησηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο



Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηελ 

θπβέξλεζε



• Δίλνληαη επηπιένλ $18.1 εθ. ζε πιεξσκέο 

θνηλσληθήο πξόλνηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ελόο αηόκνπ πνπ δηαγλώζηεθε κε 

θαξθίλν ην 2005



Καηεγνξίεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο αζζελώλ κε θαξθίλν



Απώιεηα θνξνινγίαο



Φακέλνη Φόξνη

• Τόζν νη αζζελείο όζν θαη νη θξνληηζηέο 

ηνπο πνπ δε ζπγθαηαιέγνληαη ζην 

εξγαηηθό δπλακηθό (ιόγσ αζζέλεηαο ή/θαη 

πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο) ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ιηγόηεξν κε θνξνιόγεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ζηελ Κπβέξλεζε



Απώιεηα Φνξνινγίαο

• Εηζνδήκαηνο 21.20% (2005, Απζηξαιία)

• Αλακελόκελε απώιεηα θόξνπ 

εηζνδήκαηνο πεξίπνπ $770.5 εθ., ή 

$22.900/άηνκν πνπ δηαγλώζηεθε ην 2005

• Η απώιεηα απηή πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί 

από ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο



Η ειπίδα……………?


