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Περίληψη
Εισαγωγή: Οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των συστημάτων υγείας, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη ορθολογική διαχείριση
των νοσοκομειακών οργανισμών, που με τη σωστή εφαρμογή θα συνεισφέρουν στη διαχείριση των οικονομικών απαιτήσεων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διερευνητικής ανασκόπησης είναι αφενός η παρουσίαση των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης, ως
ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης και εκτίμησης του κόστους και του οφέλους, που προκύπτουν σε ένα σύστημα παροχής φροντίδας
υγείας και αφετέρου την ηθικοδεοντολογική αποτίμηση των μορφών χρήσης αυτών των μεθόδων.

Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, με βάσεις
δεδομένων Pub med, Medline με λέξεις κλειδιά economic evaluation, cost-benefit, cost-efficiency, ethical evaluation, cost-utility.

Συμπεράσματα: Οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης παρά τα όποια προβλήματα και δυστοκίες, που δύναται να αντιμετωπίσουν είναι
βασική προϋπόθεση αφενός για τη καλυτέρευση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, αφετέρου στην σωστή διαχείριση των
οικονομικών πόρων σε μια ραγδαία εξέλιξη των επιστημών της ζωής.

Λέξεις κλειδιά: οικονομική αξιολόγηση, κόστος-οφέλους, κόστος αποτελεσματικότητα, ηθική αξιολόγηση, κόστος-χρησιμότητα, ηθική,
δεοντολογία.

Abstract
Introduction: The methods of economic evaluation of health systems, are useful tools for the rational management of nosocomial
organisms with the right implementation will contribute to the management of financial requirements.

Objective: The purpose of this exploratory review is both the presentation of methods of economic evaluation, as a useful
management tool and the assessment of costs and benefits, resulting in a health care delivery system and, on the other the ethical and
deontological evaluation forms use these methods.

Materials and methods: The method used at work was the search of the relevant Greek and foreign literature, Pub Med database,
Medline with keywords economic evaluation, cost-benefit, cost-efficiency, ethical evaluation, cost-utility.

Conclusions: The methods of economic assessment despite any problems and crunches, you may face is a basic prerequisite for the
Betterment of health care provided, the proper management of financial resources in a rapid development of the life sciences.

Keywords: economic evaluation, cost-benefit, cost-efficiency, ethical evaluation, cost-utility, ethics, deontology.

Εισαγωγή

Μεθοδολογία

Τα συστήματα παροχής φροντίδας υγείας προσφέρουν

Η βιβλιογραφική αναζήτηση διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικών

υπηρεσίες που αφορούν την υγεία του ανθρώπου, σε όποιο

βάσεων δεδομένων, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα,

στάδιο της ζωής του και να βρίσκεται. Όμως, αυτά

χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί ή άλλα κριτήρια

παρουσιάζουν δραστηριότητες οικονομικής υφής με κόστη,

αποκλεισμού, πέραν από τη σημαντικότητα κατά την κρίση

ισολογισμούς, χρήστες και συντελεστές, άρα είναι συνάμα

του συγγραφέα, όπως PubMed, η οποία συγκεντρώνει έναν

και οικονομική μονάδα. Έτσι η πορεία του νοσοκομειακού

τεράστιο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και επιπλέον

οργανισμού, ως οικονομικής μονάδας, έχει σαν στόχο την

επιτρέπει σειρά φίλτρων που καθιστούν την αναζήτηση

σωστή διαχείριση και χρήση των υπαρχόντων, αλλά και των

απόλυτα συγκεκριμένη. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η

μελλοντικών πόρων, όπως προσωπικό και μηχανήματα.

βάση δεδομένων Medline. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν σε

Επίσης την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών

βιβλιοθήκες, μέσα από έντυπες σχετικές δημοσιεύσεις, με

φροντίδας υγείας και την πρόληψη/θεραπεία μεγαλύτερου

γενικότερο φάσμα αναζήτησης, θέματα που άπτονται την

αριθμού

οικονομική αξιολόγηση και την ηθική αξιολόγηση.

ατόμων

μέσα

από

την

εφαρμογή

των

προγραμμάτων υγείας (Λαχανά 2007).

Μέθοδοι Οικονομικής αξιολόγησης

Σήμερα όμως η ανάγκη για μια αποτελεσματική παρέμβαση

Η οικονομική αξιολόγηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση του

στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την έλλειψη

κόστους και του οφέλους διαφόρων προγραμμάτων υγείας,

χρηματικών πόρων, φανερώνει την αδήριτη ανάγκη οικο-

που είναι υπό σύγκριση. Κατά τον υπολογισμό του κόστους

νομικής αξιολόγησης των παρεχόμενων προγραμμάτων

λαμβάνεται υπόψη τόσο το κόστος που επιβαρύνει το

υγείας (Κυριόπουλος 2003). Η οικονομική αξιολόγηση είναι

σύστημα υγείας, όσο και αυτό που επιβαρύνει τον ασθενή

ένας σημαντικός κλάδος της οικονομικής επιστήμης, που τα

και την οικογένειά του (Kind Ρ et al., 1982; Coyle D et al.,

τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι τόσο

1993).

σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Υφαντόπουλος

αξιολόγησης σχετίζονται με την εφαρμογή ή όχι αποδοτικά

αποσκοπεί

σε

μια

εκτιμήσεις

με

τις

μεθόδους

οικονομικής

συστηματική

τεχνικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υγείας όπως

ανάλυση/εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στην

αυτοάνοσα νοσήματα και καρδιοπάθειες, αλλά και την ορθή

υγεία τα υπό σύγκριση προγράμματα.

ταξινόμησή των (Οικονόμου και Τούντας, 2007).

Οι διάφορες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης χρησιμο-

Οι τέσσερις βασικότερες μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για

ποιούνται κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων κατά

την εξέταση του κόστους και του οφέλους είναι: η ανάλυση

την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας (Λαχανά 2007). Για

ελαχιστοποίησης του κόστους, η ανάλυση του κόστους -

την οικονομική αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων

αποτελεσματικότητας, η ανάλυση κόστους - οφέλους και η

υγείας αναπτύχθηκαν τέσσερις βασικές τεχνικές/μέθοδοι

ανάλυσης κόστους - χρησιμότητας.

ανάλυσης προς εξέταση του κόστους αφενός και του

Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους

αποτελέσματος αφετέρου, των παρεχομένων υπηρεσιών

Η ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους είναι η πιο απλή

φροντίδας υγείας. Κατά τον υπολογισμό του κόστους

μορφή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, όσον αφορά την

λαμβάνεται υπόψη τόσο το κόστος που επιβαρύνει το σύ-

μελέτη του κόστους. Κύρια συνισταμένη του είναι η απλή

στημα υγείας, όσο και αυτό που επιβαρύνει τον ασθενεί και

κοστολόγηση του απλού κόστους (Υφαντόπουλος 2010).

την οικογένειά του (Kind Ρ et al., 1982) (Λαχανά 2007). Οι

Επίσης

μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων

προγράμματος υγείας που παρουσιάζει το ελάχιστο κόστος

υγείας εφαρμόζονται σε ευρεία βάση κατά τη προετοιμασία

ή σε περίπτωση που δύο υπό σύγκριση προγράμματα

και λήψη αποφάσεων σχετιζόμενες με την πολιτική υγείας.

παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα, ακόμη μετά την

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι σκοπός της παρούσας

εφαρμογή της μεθόδου κόστους αποτελεσματικότητας

ερευνητικής εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων

παρουσιάσουν παρόμοια αποτελέσματα (Οικονόμου και

οικονομικής αξιολόγησης, ως ένα χρήσιμο εργαλείο δια-

Τούντας 2007). Συνεπώς η ανάλυση αυτή δύναται να

χείρισης και εκτίμησης του κόστους και του οφέλους, των

χρησιμοποιηθεί μόνον όταν θα κριθεί είτε στην πορεία είτε

θετικών και των αρνητικών στοιχείων για οτιδήποτε νέο

προηγουμένως ότι τα υγειονομικά προγράμματα που είναι

αναμένεται να εισαχθεί.

υπό σύγκριση είναι ισοδύναμα σχετικά με τα οφέλη των (St

2010).

Επίσης

Οι

χρησιμοποιείται

Leger 1992).

για

τον

εντοπισμό

ενός

Η μέθοδος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει

διατυπώνει, δηλαδή ποίες από τις παρεμβάσεις είναι πιο

διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως σε πε-

αξιόλογες προς εφαρμογή (Drummond 1987). Επίσης

ρίπτωση που δύο υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ως ισοδύ-

προκρίνεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στην αξιολό-

ναμες και κρίνεται ως ικανοποιητική στη χρήση. Ενώ ένα

γηση μεμονωμένων ιατρικών πρακτικών, ως εναλλακτική

πρόγραμμα υγείας δεν θεωρείται ως ισοδύναμο, τότε η

λύση με σκοπό να συνεχίσει να εφαρμόζεται η εν λόγω

μέθοδος ανάλυσης κρίνεται επιφανειακή και είναι αδύνατο

ιατρική παρέμβαση (Donaldson 1990).

να γίνουν συσχετίσεις ως προς την αποτελεσματικότητα

Ως θετική αποτίμηση την εν λόγω ανάλυσης είναι ότι με τους

των υπό σύγκριση προγραμμάτων. Αυτή η μέθοδος

κοινούς όρους που εξάγονται από τα αποτελέσματα γίνεται

ανάλυσης είναι όμως η λιγότερο χρησιμοποιούμενη αλλά

εφικτό να συγκριθούν προγράμματα σε διάφορες νόσους.

και διαδεδομένη, διότι δύναται να εφαρμοστεί σε λίγες

Από την άλλη όμως προκαλούνται προβλήματα μέτρησης

περιπτώσεις (Liford et al., 2004).

κατά την παρουσιάσει της υγείας με χρηματικούς όρους, ως

Ανάλυση κόστους - αποτελεσματικότητας

επίσης

Η μέθοδος ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας χρη-

αυξημένη, με απότοκο να παρουσιάζεται πρόβλημα

σιμοποιείται για τη σύγκριση του κόστους-άμεσο κόστος

αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Λαχανά 2007). Έτσι οι

παροχής υπηρεσιών και το τελικό προϊόντα έτη ζωής που

μέθοδοι ανάλυσης κόστους/οφέλους έχουν μεθοδολογική

σώθηκαν (Economic Evaluation, 2005). Επίσης χρησιμο-

δυσκολία, αφού στηρίζονται σε αυθαίρετες παραδοχές,

ποιείται και για την σύγκριση ιατρικών προγραμμάτων που

προϋποθέτοντας σε οικονομικούς όρους την ανθρώπινη

ενώ εφαρμόζονται για μια ιατρική περίπτωση παρουσιάζουν

ζωή (Τριχόπουλος 2002).

διαφορετικά κόστη και αποτελέσματα (Ellencweig, 1992;

Ανάλυση κόστους - χρησιμότητας

Donaldson et al., 2002).

Η ανάλυση κόστους χρησιμότητας παρουσιάζεται ως πα-

Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος, που με τη

ραλλαγή της μεθόδου ανάλυσης κόστους/αποτελεσματι-

σύγκριση αυτή παρουσιάζεται ένας συγκεκριμένος δείκτης

κότητας. Βασική τους διαφορά είναι ο τρόπος μέτρησης και

δηλαδή το κόστος των ετών ζωής που σώθηκαν. Όμως από

υπολογισμού του τελικού προϊόντος. Το αγαθό της υγείας

την άλλη, αδυνατεί να εκτιμήσει μεμονωμένες πρακτικές ή

στην αναφερόμενη μέθοδο χαρακτηρίζεται ως συνάρτηση

να

της διάρκειας και της ποιότητας και το αποτέλεσμα μια

συγκρίνει

ανόμοιες

περιπτώσεις

δηλαδή

είναι

η

εμφάνιση

περιπτώσεων που δεν παρουσίασε επιπλοκές (Sculpher

συνάρτησης (Roberts 1990).

2004).

Η εφαρμογή τη μεθόδου αυτής προκρίνεται κατά την αξι-

Ένα άλλο μειονέκτημα της αναφερόμενης μεθόδου είναι ότι

ολόγηση υγειονομικών προγραμμάτων όπου η ποιότητα

η τελική εκροή πρέπει να έχει ισοδυναμία σε κάθε υπό

ζωής είναι η σπουδαιότερη παράμετρος. Σε αυτή τη μέθοδο

εξέταση υπηρεσία, πράγμα αδύνατο. Δηλαδή μια καρδιο-

ανάλυσης τόσο κόστος όσο και το όφελος υπολογίζεται με

χειρουργική επέμβαση δεν παράγει αντίστοιχο ισοδύναμο

μη

προϊόν με τη σκωληκοειδεκτομή (Λαχανά 2007). Με αυτά τα

Χρησιμοποιούνται δείκτες θνησιμότητας και ασθένειας

μειονεκτήματα η οικονομική επιστήμη οδηγήθηκε στην

όπως τα ποιοτικά προσαρμοσθέντα έτη ζωής (QUALYs),

ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου που εξετάζει το κό-

όπου γίνεται μέτρηση της ποσότητας (ποιοτικά) της ζωής,

στος και τη χρησιμότητα (Cunningham 2001).

που προκύπτει μετά από μια ιατρική πράξη/παρέμβαση

Ανάλυση κόστους - οφέλους

(Waldman 1992).

Κατά τη μεθοδολογία αυτή υπολογίζει συνάμα το κόστος και

Όπως και οι προηγούμενες αναφερόμενες αναλύσεις πα-

το όφελος σε οικονομικές μονάδες. Παρουσιάζει ομοιότητες

ρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ως θετική

με την μέθοδο ανάλυσης κόστους χρησιμότητας, όμως δεν

αποτίμηση είναι ότι με την ανάλυση αυτή γίνεται συνδυ-

χρησιμοποιεί τους ίδιους δείκτες. Είναι μια ολοκληρωμένη

ασμός των θετικών αποτιμήσεων των άλλων αναλύσεων,

μέθοδος οικονομικής ανάλυσης, παρουσιάζοντας πιο

λόγω του ότι το κόστος και το όφελος υπολογίζεται όχι με

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και εκτίμησης από τις

οικονομικές μονάδες. Αυτό φαίνεται στο ότι δύναται με τη

μεθόδους

μέθοδο αυτή να αναλυθούν και να συγκριθούν δύο προ-

και

μονάδες,

εκτιμηθεί

αλλά

βάσει

είναι

ιατρικής

οικονομικές

θα

εκτιμήσεων

διαφορετικό τα έτη ζωής που σώθηκαν από τον αριθμό

κόστος/αποτελεσματικοτητα

πρακτικής

λανθασμένων

με

αυτής

κοινούς

της

όρους.

κόστος/χρησιμότητα (Οικονόμου και Τούντας 2007).

γράμματα μη όμοιων νοσημάτων, προσδιορίζοντας τόσο τα

Εφαρμόζεται κατά την σύγκριση ανόμοιων ιατρικών προ-

οφέλη, όσο και τις συνέπειες (Λαχανά 2007).

γραμμάτων λόγω των ερωτημάτων αποδοτικότητας που

Όμως παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, η μέθοδος

νεται υπόψη η ηθική θεώρηση, η όλη στρατηγική παίρνει

ανάλυσης κόστος/χρησιμότητα έναντι των υπολοίπων,

λάθος τροπή. Σε μία προσπάθεια χάραξης πολιτικής υγείας

σχετικά με πού μπορεί να εφαρμοστεί, προκύπτουν όμως

οι οικονομικοί όροι δεν είναι αρκετοί, έτσι χρειάζεται να δοθεί

διάφορα

είναι

η δέουσα σοβαρότητα και στις ηθικές διαστάσεις της υγείας

μεθοδολογικής, φιλοσοφικής και πρακτικής υφής και

όπως οι αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας, της

εντοπίζονται :

ελευθερίας

» Στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου υπάρχει

Μητροσύλη, 1999). Κατά την οικονομική ανάλυση όπως

ανισορροπία ως προς την επιλογή κάποιου υγειο-

αναφερθεί χρησιμοποιούνται κυρίως οι μέθοδοι ανάλυσης

νομικού συστήματος.

κόστος/αποτελεσματικότητα,

προβλήματα.

Αυτά

τα

προβλήματα

» Όσον αφορά την αντιμετώπιση του δυνητικού κινδύνου,

και

της

αλληλεγγύης

(Θεοδώρου

κόστος/χρησιμότητα

και

και

κόστος/όφελος με σκοπό την λήψη των κατάλληλων

αφού τα QUALYs διατηρούν ουδετερότητα απέναντι

παρεμβάσεων σχετικά με την υγεία.

στον κίνδυνο.

Κατά την μέθοδο κόστος αποτελεσματικότητας προκύπτουν

» Στις προτιμήσεις της κοινωνίας διότι κάποια άτομα δεν θα

ηθικά διλήμματα που σχετίζονται με την επιλογή των

μπορέσουν να συμμετέχουν στην ερωτοαπα- ντητική

ασθενών. Με την στόχευση του μηδενικού κόστους και της

διαδικασία, αφού δεν θα είναι γνώστες του υπό

αποτελεσματικότητας, έχει ως απότοκο να απουσιάζουν οι

αξιολόγηση αντικειμένου (Λαχανά, 2007).

έννοιες δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης (William

» Κατά το χρόνο και την πρόγνωση αφού υφίσταται διαφορετική αξιολόγηση της εμπειρία των ασθενών.

1992). Επίσης εντοπίζεται και αδικία απέναντι στους
ηλικιωμένους, στους φτωχούς, στις γυναίκες και στις

» Στο ότι τα QUALYs σαν «οδηγοί αγοράς», μπορεί να έχουν

μειονότητες. Αυτό φαίνεται όταν η φροντίδα των ηλι-

συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τους διαχειριστές

κιωμένων έχει μεγαλύτερο κόστος από τη φροντίδα ατόμων

πολιτικών υγείας.

νεαρότερης ηλικίας (Castiel 1997).

» Όμως εάν δεν υπάρξει η απαραίτητη προσαρμογή είναι
αδύνατη η γενίκευση των εκτιμήσεων.

Στην εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης κόστους/οφέλους,
όπου αποτιμάται συχνά η ανθρώπινη ζωή (Downie and

Όλες οι αναφερόμενες αναλύσεις έχουν την χρησιμότητά

Calman, 1997). Όμως προκύπτουν ερωτήματα ποία είναι η

τους και έτσι πρέπει να επιδιώκεται η εφαρμογή των παρά

αξία από οικονομικής σκοπιάς της ζωής του ανθρώπου

τις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Πρέπει

τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο; Αυτό φαίνεται σε

όμως στις αναφερόμενες μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης να

περίπτωση επιμήκυνσης της ζωής του ανθρώπου ποίο είναι

εξετάζεται τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία των

το κέρδος και ποιό το κόστος της κοινωνίας; Επίσης

διαφόρων δεικτών μέτρησης (Shapiro et al., 1982).

παρουσιάζεται αβεβαιότητα σχετικά με τη μέτρηση αλλά και

Η προσπάθεια εφαρμογής και ανάπτυξης των μεθόδων

άγνοια των ατομικών και συλλογικών προτιμήσεων, διότι

οικονομικής αξιολόγησης δεν πρέπει να σταματήσουν,

κατά τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με τον Castiel (1997) γίνεται

τουναντίον να συνεχίσουν (Cauvin et al., 1990). Πρέπει

στήριξη σε υγιή άτομα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις

όμως στις αναφερόμενες μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης να

επιθυμίες των ασθενών. Αυτό δημιουργεί με τη σειρά του

εξετάζεται τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία των

πληθώρα ηθικών προβλημάτων.

διαφόρων δεικτών μέτρησης. Αλλά οι μέθοδοι αυτοί όσο και

Ενώ κατά την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης κόστους/

αν τελειοποιηθούν θα είναι χρήσιμα εργαλεία στη διάθεση

χρησιμότητας, που βασίζεται στον κανόνα ότι ένα σύστημα

του διοικητή και του μάνατζερ. Με αυτά θα μπορεί ασκεί και

υγείας για να δύναται να εξυπηρετήσει τους χρήστες των

να διαχειρίζεται με κριτική ικανότητα και προσοχή,

διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει, πρέπει να παράγει

επικουρούμενες

το μέγιστο QALYs, αλλά και το μικρότερο κόστος (Downie

αυτόν

κατά

την

λήψη

σημαντικών

αποφάσεων για την μονάδα υγείας. Όμως κάτι που δεν

and Calman 1997 Castiel 1997).

πρέπει να απουσιάζει από την ορθή και ολοκληρωμένη

Η ηθική όμως θεώρηση της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν

λήψη αποφάσεων είναι η ηθική και δεοντολογική θεώρηση

συμβαδίζει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως αναφέρει ο

των μεθόδων οικονομική αξιολόγησης.

Castiel (1997). Κατά την μέτρηση του κόστους σημαντικό

Ηθική και Δεοντολογική θεώρηση των οικονομικών

ρόλο παίζει ο ηλικιακός παράγοντας (Θεοδώρου και

της υγείας

Μητροσύνη,1999).Δηλαδή σε περίπτωση σωτηρίας της

Κατά την διαμόρφωση της πολιτικής υγείας, αφορούμενη

ζωής μεταξύ ενός νέου και ενός ηλικιωμένου, θα προτιμηθεί

στον τομέα υγείας στη λήψη αποφάσεων εάν δεν λαμβά-

η σωτηρία του νέου, αφού αποδίδει το μέγιστο αριθμό
QALYs/Ετσι με αυτή την παρέμβαση, συμπεραίνεται ότι σε

μια μεταμόσχευση οργάνου σημαντικό ρόλο θα παίξει η

Παρόλο που αυτά τα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης,

ηλικία, το επάγγελμα και το οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή

ήγουν, οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης, είναι αδύνατο

σημαντικό κριτήριο θα είναι το κριτήριο της χρησιμότητας.

να τελειοποιηθούν, θα παραμείνουν εύχρηστα εργαλεία στη

Η ορθολογικότητα της μεθόδου αυτής είναι αδιαμφισβήτητα

διάθεση των ατόμων που ασκούν διοικητική διαχείριση.

αποδεκτή, όμως παρουσιάζει σημεία αδικίας, λόγω της

Αυτά εάν χρησιμοποιούνται με σύνεση, επιφυλακτικότητα

παρουσίας διακρίσεων. Αυτό διαφαίνεται στο ότι δεν μπορεί

και κριτική ικανότητα, θα βοηθήσουν τα μέγιστα τόσο

να γίνεται οικονομική αξιολόγηση της κατανομής των πόρων

αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα λήξης αποφάσεων, όσο

και να μην λαμβάνεται υπόψη οι κανόνες της δικαιοσύνης,

και αυτούς που απευθύνεται η φροντίδα υγείας-στην

της ισότητας με βασικό στόχο το συλλογικό συμφέρον εν

«κοινωνία των πολιτών» κατά το Έγελο (Ντα- βαρινού

αντιθέσει το μερικό συμφέρον.

2010).

Από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής ανακύπτουν αρκετά

Συμπεράσματα

ηθικά διλήμματα όπως μεταξύ ποίας μορφής θεραπείας, θα

Η οικονομική αξιολόγηση είναι μια συγκριτική αξιολόγηση

επιλέξει ο λειτουργός υγείας. Όπως στην περίπτωση που ο

των διαφόρων εναλλακτικών προγραμμάτων υγείας, που

ιατρός αποφασίσει τη μορφή θεραπείας βάση του κόστους,

αποσκοπεί αφενός στην οικονομική αποδοτικότητα, αφε-

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ιατρική ηθική (Downie and

τέρου στην κοινωνική δικαιοσύνη, που χρειάζεται και πρέπει

Calman 1997). Εάν όμως η παρέμβαση της ιατρικής πράξης

να έχει ένα σύστημα παροχή προγραμμάτων υγείας. Με την

βασίζεται σε αρχές βιοηθικής, υπολογίζοντας συνάμα και το

εφαρμογή

κόστος, τότε η απόφαση είναι ορθότερη και εφαρμόζεται η

αξιολόγησης, αναλόγως που κρίνεται να εφαρμοστεί κα-

ορθότερη μέθοδος.

θεμία από αυτές δεν πρέπει να παραβλέπεται και η ηθική

Η ηθική θεώρηση είναι σημαντικός πυλώνας της οικονο-

και δεοντολογική πλευρά της οικονομικής αξιολόγησης.

μικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας, αν όχι και

Οι εν λόγω μέθοδοι παρά τα όποια προβλήματα και δυ-

του όλου σχεδιασμού των, διότι εάν δεν ληφθεί υπόψη η

στοκίες που δύναται να αντιμετωπίσουν, είναι βασική

ηθική διάσταση στα πλαίσια του προγραμματισμού, τη

προϋπόθεση, αφενός για την βελτίωση της παρεχόμενης

χάραξη πολιτικής, αναφύονται ανισότητες και διακρίσεις

φροντίδας και αφετέρου στην ορθή διαχείριση των οικο-

καθώς και αρκετά ηθικά διλήμματα (Downie and Calman,

νομικών πόρων των σύγχρονων νοσοκομειακών οργανι-

1997; Θεοδώρου και Μητροσύλη, 1999).

σμών. Η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας γίνεται υπό

Συζήτηση

την ραγδαία εξελισσόμενη δυναμική που έχουν πάρει οι

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η συγκριτική πα-

επιστήμες του ανθρώπου, ήγουν η ιατρική, η βιολογία και η

ρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των μεθόδων

γενετική. Η μορφή της παρεχόμενης φροντίδας θα

οικονομικής αξιολόγησης καθώς και των θετικών και

αποκτήσει άλλη δυναμική μέσα από μια Ηθικοδεοντολογική

αρνητικών σημείων που παρουσιάζουν. Όλες οι μέθοδοι

θεώρηση των Μεθόδων Οικονομικής Αξιολόγησης, και ο

οικονομικής αξιολόγησης είναι χρήσιμες και είναι λογικό να

λογος είναι ότι η σύζευξη ηθικής και δεοντολογίας

εφαρμόζονται, παρά τις όποιες αρνητικές αποτιμήσεις

δημιουργούν ένα στέρεο πυλώνα και οδοδείκτη στην ορ-

παρουσιάζουν.

θολογική και ηθική οικονομική αξιολόγηση των σύγχρονων

Οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης είναι χρήσιμες για την

νοσοκομειακών οργανισμών από τη μια και των συ-

οικονομική επιστήμη και παρά τα όποια αρνητικά πα-

στημάτων παροχής φροντίδας από την άλλη.

ρουσιάζουν ή ακόμη και σημεία αβεβαιότητας που υπάρ-

Έτσι κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται

χουν ως προς τον ρόλο την οικονομικής αξιολόγησης για

οι μέθοδοι κοινωνικό-οικονομικής αξιολόγησης για τους

την διαχείριση αποφάσεων στο νοσοκομειακό οργανισμό

εξής δυο λόγους: Πρώτον, τα όποια εμπόδια και δυσκολίες

(Hjelmgren et al., 2001; Sculpher et al., 2004). Η οικονομική

να μην αποθαρρύνουν τους ερευνητές, αλλά να τους

αξιολόγηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτίμηση

κινητοποιούν σε περεταίρω συνέχιση της ερευνητικής των

της φροντίδας υγείας (Cunningham 2001). Με την

μελέτης, Δεύτερον, η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων

εφαρμογή της οικονομικής αξιολόγησης οι διοικητές και οι

οικονομικής αξιολόγησης είναι χρήσιμο τόσο για τους

μάνατζερ των νοσοκομειακών οργανισμών θα μπορέσουν

επαγγελματίες του τομέα υγείας, όσο και για την κοινωνία.

να βελτιώσουν και να αναδιαμορφώσουν τόσο τις πολιτικές

Στα πλαίσια αυτής γίνεται συνεχής έλεγχος, εντοπίζονται

όσο και τις πρακτικές για την φροντίδα υγείας (Κυριόπουλος

λάθη και παρασπονδίες και βελτιώνονται οι αρνητικές

και συν, 1999).
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