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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ογκολογία ωθούμενη από τις νέες ανακαλύψεις της φαρμακολογίας, της τεχνολογίας και της
πληροφορικής, προοδεύει με πρωτοφανείς ρυθμούς. Ωστόσο η βασικότερη διαδικασία που αποτελεί τον
πυρήνα της εφαρμοσμένης ογκολογίας είναι η διαδικασία λήψης αποδοτικών ογκολογικών αποφάσεων. Η
λήψη αποφάσεων επηρεάζει την επιλογή της διαθέσιμης θεραπείας, την ικανοποίηση των ασθενών και το
ογκολογικό αποτέλεσμα.
Η απόφαση είναι πολυεπιστημονική και εδράζεται στις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα
πολλών ειδικών που αποτελούν την dream team του υγειονομικού οργανισμού που υπηρετούν. Η
διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων είναι η πεμπτουσία της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Η λήψη
ιατρικών αποφάσεων γιά τους ασθενείς με καρκίνο μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και πολυεπίπεδη,
να περιλαμβάνει διαγνωστικές και θεραπευτικές αβεβαιότητες, προτιμήσεις και αξίες των ασθενών και είναι
βέβαιο ότι περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ογκολογία ωθούμενη από τις νέες
ανακαλύψεις της φαρμακολογίας, της
τεχνολογίας και της πληροφορικής, προοδεύει
με πρωτοφανείς ρυθμούς.
Ωστόσο η βασικότερη διαδικασία που
αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμοσμένης
ογκολογίας είναι η διαδικασία λήψης
αποδοτικών ογκολογικών αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων επηρεάζει την
επιλογή της διαθέσιμης θεραπείας, την
ικανοποίηση των ασθενών και το ογκολογικό
αποτέλεσμα.
Η απόφαση είναι πολυεπιστημονική
και εδράζεται στις γνώσεις, την εμπειρία και
την προσωπικότητα πολλών ειδικών που
αποτελούν την dream team του υγειονομικού
οργανισμού που υπηρετούν.
Η
διαδικασία
λήψης
κλινικών
αποφάσεων είναι η πεμπτουσία της
καθημερινής κλινικής πρακτικής. Διάφοροι
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παράγοντες επηρεάζουν τις κρίσεις και τις
αποφάσεις μας. Πολλές επιλογές είναι συχνά
διαθέσιμες
στην επίλυση ογκολογικών
προβλημάτων.[1]
Τα ατομικά χαρακτηριστικά των
υπευθύνων λήψης αποφάσεων (ο αποφασίζων
ως άτομο), τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
της απόφασης (η φύση της απόφασης) και οι
συναφείς παράγοντες (το υγειονομικό και μη
περιβάλλον στο οποίο λαμβάνεται η
απόφαση) διαμορφώνουν
τις
τελικές
θεραπευτικές επιλογές μας.[2,3]
Η λήψη ιατρικών αποφάσεων γιά τους
ασθενείς με καρκίνο μπορεί να είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη και πολυεπίπεδη, να περιλαμβάνει
διαγνωστικές και θεραπευτικές αβεβαιότητες,
προτιμήσεις και αξίες των ασθενών και είναι
βέβαιο ότι περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα
του περιβάλλοντος
της υγειονομικής
περίθαλψης.
Πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται
στην ογκολογία δεν βασίζονται αποκλειστικά
στην ιατρική που βασίζεται σε στοιχείαEvidence Based, δηλαδή στην κλινική
εμπειρία και την καλύτερη διαθέσιμη έρευνα.
H εξοχότητα, που αντιπροσωπεύει η γνώμη
ενός
«έμπειρου»
και
«καταξιωμένου»
συναδέλφου, για παράδειγμα, υπεισέρχεται
στην οριστική ογκολογική απόφαση.[4]
Η λήψη αποφάσεων στην ιατρική ογκολογία
αφορά τον καρκινοπαθή ασθενή και επομένως
μπορεί να υποθέσει κανείς ότι λαμβάνεται
από κοινού και μετά απο λεπτομερή
ενημέρωση του πάσχοντος. [5] Ωστόσο, αυτή η
διαδικασία συχνά απέχει πολύ από το να είναι
τέλεια.[6] Η λήψη αποφάσεων στην ογκολογία
περιλαμβάνει την εξέταση ενός πολύπλοκου

συνόλου διαγνωστικών, θεραπευτικών και
προγνωστικών
αβεβαιοτήτων,
που
σε
ορισμένες περιπτώσεις δυνητικά οδηγούν σε
σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την
ορθότερη πορεία της θεραπευτικής δράσης.

Κριτήρια λήψης απόφασης
Η ποικιλία των ειδών του καρκίνου , τα
διαφορετικά
υγειονομικά
συστήματα
περίθαλψης, το εύρος των θεραπευτικών
επιλογών αλλά και άλλοι παράγοντες,
συνθέτουν μία πληθώρα διαφορετικών
κριτηρίων που εφαρμόζονται από τούς
εμπειρογνώμονες
στη
λήψη
κλινικών
αποφάσεων στην ογκολογία. Τα κριτήρια
λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται
στην ογκολογία ταξινομούνται σε τρείς
κατηγορίες.[7]
1. Κριτήρια που σχετίζονται με τον
εμπειρογνώμονα και τον καρκινοπαθή ασθενή
2. Ειδικά κριτήρια
3. Κριτήρια που σχετίζονται με συναφείς
παράγοντες [8].

1. Κριτήρια που σχετίζονται με τον
εμπειρογνώμονα και τον καρκινοπαθή
ασθενή
a. Κριτήρια που σχετίζονται με τον
εμπειρογνώμονα -ιατρό
Το επίπεδο γνώσης του ιατρού που
συμμετέχει επηρεάζει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για τη θεραπεία των ασθενών με
καρκίνο. Ιδανικά η λήψη αποτελεσματικών
αποφάσεων βασίζεται σε στοιχεία υψηλού
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επιπέδου και απαιτεί εξοικείωση με τη
τρέχουσα επίκαιρη γνώση και την ικανότητα
ερμηνείας και εφαρμογής αυτών σε κλινικό
περιβάλλον. Το επαγγελματικό υπόβαθρο και
η ειδικότητα του ιατρού είναι επίσης
σημαντικός παράγοντας ο οποίος ασκεί
επίδραση στη λήψη της θεραπευτικής
ογκολογικής απόφασης.
Σύμφωνα με τον Fowler και συν. για
αποφάσεις επί ασθενών με εντοπισμένο
καρκίνο του προστάτου οι ουρολόγοι έχουν
προτίμηση στη χειρουργική επέμβαση, ενώ οι
ακτινοθεραπευτές τείνουν να προκρίνουν την
ακτινοθεραπεία.[9]
Οι γαστρεντερολόγοι θεωρούν ως
καλύτερη θεραπεία του λεμφώματος του
στομάχου τη χειρουργική εξαίρεση αυτού, ενώ
οι αιματολόγοι και οι ογκολόγοι προτιμούν τη
συντηρητική θεραπεία. [10]
Εξάλλου οι ασθενείς με καρκίνο του
πνεύμονα
που
προσέρχονται
σε
θωρακοχειρουργικά κέντρα είχαν 50%
περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε
ριζική χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση με
αυτούς που μελετήθηκαν σε πνευμονολογικές
ή ογκολογικές κλινικές.[11]
Η συμπεριφορά του γιατρού μπορεί
επίσης να επηρεάσει τις αποφάσεις θεραπείας:
οι χρονικοί περιορισμοί του γιατρού και η
υπερφόρτωση εργασίας στην κλινική ρουτίνα
μπορεί να επηρεάσουν τις συστάσεις. Η
υπερφόρτωση εργασίας - υπερεργασία
επηρεάζουν
τη
συμπεριφορά
των
εμπειρογνωμόνων και επομένως την ορθότητα
των αποφάσεων.

b. Κριτήρια που σχετίζονται με τον
ασθενή
Τα κριτήρια που σχετίζονται με τον
ασθενή έχουν ιδιαίτερη αξία στη λήψη ορθών
αποφάσεων.
Η συμμόρφωση του ασθενούς ή η
ακατάλληλη συμπεριφορά που μπορεί να
επηρεάσει
τη
συμμόρφωση
(π.χ.
αποδιοργανωμένος τρόπος ζωής, απουσία από
τα ραντεβού παρακολούθησης, άρνηση
υποστηρικτικής φροντίδας) έχουν επίπτωση
στις θεραπευτικές αποφάσεις. Η αδυναμία
συμμόρφωσης των ασθενών κυμαίνεται από
16%-100%.[12,13]
Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι ατομικοί
στόχοι των ασθενών συμπλέουν με τις
προτιμήσεις τους είναι πιθανώτερο να
ικανοποιηθούν και να συμμορφωθούν με τα
θεραπευτικά σχήματα.[14]

Η σχέση ιατρού - ασθενούς
Η βέλτιστη επικοινωνία ιατρούασθενούς έχει ανεκτίμητη αξία. Η θετική σχέση
και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ασθενούς
και ιατρού οδηγεί σε αποτελέσματα
υψηλότερης ποιότητας, χαμηλότερο κόστος
περίθαλψης, και ευλαβική τήρηση της
θεραπευτικής διαδικασίας.[15] Κάθε γιατρός
και κάθε ασθενής εμπνέονται από τις
προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι
γιατροί
κατατάσσουν
τη
συννοσηρότητα και τα αποτελέσματα των
δοκιμών (evidence-based) ως πρωταρχικούς
παράγοντες στη λήψη αποφάσεων για τη
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θεραπεία, ενώ οι ασθενείς ενδέχεται να
θεωρήσουν την οικογενειακή προτίμηση, την
οικονομική και οικογενειακή επιβάρυνση
αλλα και τη γνώμη του ιατρού τους ως
σπουδαίους
παράγοντες για τη λήψη
θεραπευτικών αποφάσεων.
Για να αποφευχθεί αυτή η ασυμφωνία,
μία άρτια οργανωμένη
διεπιστημονική
συνεργασία (λ.χ. ογκολογικό συμβούλιο)
συχνά είναι απαραίτητη για να διευκολύνει
την επιλογή της άριστης θεραπείας και την
εκπόνηση ένος ολοκληρωμένου σχεδίου
περίθαλψης το οποίο θα περιλαμβάνει
βεβαίως και τη προτίμηση του ασθενούς.

2. Ειδικά κριτήρια
Η
ηλικία
είναι
ένα
ευρέως
χρησιμοποιούμενο κριτήριο στην ογκολογία.
Yπάρχουν διαφορετικές συστάσεις θεραπείας
για παιδιά, τούς έφηβους (≤18 ετών) και τους
ενήλικες. Είναι χαρακτηριστικό ότι επι
μυελοβλαστώματος,
οι
ασθενείς
αντιμετωπίζονται με διαφορετικές δόσεις
ακτινοβολίας ανάλογα με την ηλικία. [16]
Παρομοίως οι ηλικιωμένοι ασθενείς
δεν
ανέχονται ορισμένες θεραπείες όπως οι
νεότεροι. Έτσι υπάρχουν ενδείξεις ότι στους
«ηλικιωμένους»
προσφέρεται
λιγότερο
«εντατική θεραπεία»[17]. Ωστόσο, η ερμηνεία
του τι σημαίνει «ηλικιωμένοι» δεν είναι
καθορισμένο [18].
Εξάλλου, η διαπιστωμένη υποεκπροσώπηση των ηλικιωμένων σε κλινικές δοκιμές
δημιουργεί προβληματισμούς όσον αφορά την
ενδεδειγμένη αντιμετώπιση αυτού του
πληθυσμού των ασθενών.[19,20]

Οι συννοσηρότητες οδηγούν συνήθως
σε συντηρητικότερες θεραπείες, παρά τις
ενδείξεις ότι οι πλήρεις και ριζικές θεραπείες εν
δυνάμει είναι καλώς ανεκτές[21]. Αυτό
συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
τεκμηριωμένα δεδομένα σχετικά με τη
βλαπτική επίδραση των θεραπειών επί
συνοδών νοσημάτων. Δεν είναι σπάνιο
φαινόμενο
οι
κλινικοί
γιατροί
να
υπερεκτιμούν την πιθανή τοξικότητα των
θεραπειών επί ασθενών με συνοδά νοσήματα
οδηγώντας τους σε υποθεραπεία [22]. Οι
αποφάσεις που λαμβάνονται για ασθενείς με
συννοσηρότητες ή ηλικιωμένους συνηθως δεν
συνάδουν και δεν ακολουθούν τις κλινικές
οδηγίες. Οι Vinod και συν. το 2010 απέδειξαν
ότι σχεδόν το 30% των ασθενών με καρκίνο του
πνεύμονα υποβλήθηκαν σε θεραπεία εκτός
των
κατευθυντήριων
οδηγιών
λόγω
συνύπαρξης συνοδών νοσημάτων.[23]
Για πολλές θεραπευτικές επιλογές, μια
καλή βιολογική-φυσική κατάσταση του
ασθενούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η
φυσική κατάσταση των ασθενών εκτιμάται με
τη κλίμακα Karnofsky και τη κλίμακα Eastern
Cooperative Oncology.[24] Χρησιμοποιούνται
συνήθως για τον ποσοτικό προσδιορισμό της
φυσικής κατάστασης των ασθενών.
Ο David A. Karnofsky, MD, (1914 –
1969) ο οποίος επινόησε τον ομώνυμο δείκτη
ήταν ογκολόγος στο Sloan-Kettering Institute
for Cancer Research. Ειδικεύτηκε στη
χημειοθεραπεία
του
καρκίνου
και
συνεργάστηκε με το τμήμα πειραματικής
χημειοθεραπείας. Ο δείκτης Karnofsky
Performance Scale Index μας επιτρέπει να
ταξινομήσουμε τους ασθενείς ως προς τη
λειτουργικότητά τους. Ο δείκτης μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της
αποτελεσματικότητας
διαφορετικών
θεραπειών και για την αξιολόγηση της
πρόγνωσης. Όσο χαμηλότερη είναι η

βαθμολογία κατά Karnofsky, τόσο χειρότερη
είναι η επιβίωση των ασθενών με βαριές
ασθένειες (Πίνακας Ι).

Πίνακας Ι.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ KARNOFSKY

Ικανός για κανονική
δραστηριότητα και εργασία, δεν
χρειάζεται φροντίδα.

100

Δεν υπάρχει ένδειξη ασθένειας.

90

Able to carry on normal activity;
minor signs or symptoms of
disease.

80

Ικανός γιά κανονική
δραστηριότητα. Εμφανίζει ήσσονος
σημασίας σημεία ή συμπτώματα
ασθένειας.
Φροντίζει τον εαυτό του. Ανίκανος
να συνεχίσει την κανονική
δραστηριότητα ή ναεργασθεί.

70

Ανίκανος να εργαστεί! Ζει στο
σπίτι και ειναι ικανος να
ικανοποιεί τις προσωπικές
ανάγκες. Χρειάζεται κάποια
βοήθεια.

Ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό
του. Απαιτεί ιδρυματική ή
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Η ασθένεια μπορεί να
εξελίσσεται ραγδαία.

60

50

Απαιτεί περιστασιακή βοήθεια,
αλλά είναι σε θέση να φροντίσει τις
περισσότερες προσωπικές του
ανάγκες.
Απαιτεί σημαντική βοήθεια και
συχνή ιατρική φροντίδα.

40

Ατομο με ειδικές ανάγκες. Απαιτεί
ιδιαίτερη φροντίδα και βοήθεια

30

Ατομο με σοβαρές ειδικές ανάγκες.
Ένδειξη εισαγωγής στο
νοσοκομείο.

20

Βαρέως ασθενής. Απαραίτητη
εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Απαραίτητη η υποστηρικτική
θεραπεία.
Ετοιμοθάνατος. Η νόσος
εξελίσσεται γρήγορα.
Θάνατος

10
0
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Η κλίμακα ECOG Performance Status
Scale και η Karnofsky Performance Status
Scale είναι δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες
μέθοδοι για την αξιολόγηση της λειτουργικής
κατάστασης ενός ασθενούς. Και οι δύο
κλίμακες
κατατάσσουν
τους
ασθενείς
σύμφωνα με τη λειτουργική τους κατάσταση,
συμμετέχουν
στη
σύγκριση
της

αποτελεσματικότητας των θεραπειών αλλα
και στην αξιολόγηση της πρόγνωσης. Ο
δείκτης Karnofsky, μεταξύ 100 και 0, εισήχθη
σε ένα εγχειρίδιο το 1949.[25] Βασικά στοιχεία
της κλίμακας ECOG εμφανίστηκαν για πρώτη
φορά στην ιατρική βιβλιογραφία το 1960.[26]
(Πίνακας ΙΙ).

Πίνακας ΙΙ.

ΒΑΘΜΟΣ

ECOG Performance Status Scale
ECOG PERFORMANCE STATUS

0

Πλήρως ενεργός, ικανός να πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες χωρίς
περιορισμούς.

1

Περιορισμένη σωματική δραστηριότητα, αλλά περιπατητικό και ικανός να εκτελεί ελαφρές
εργασίες, π.χ. εργασίες στο σπίτι, εργασίες γραφείου.

2

Περιπατητικός και ικανός για αυτοεξυπηρέτηση, αλλά ανίκανος να πραγματοποιήσει
οποιεσδήποτε εργασιακές δραστηριότητες.Ενεργός πάνω από 50% των ωρών της ημέρας .

3

Ικανός μόνο γιά περιορισμένη αυτοφροντίδα. Καθηλωμένοις στο κρεβάτι ή στην καρέκλα
περισσότερο από το 50% των ωρών της ημέρας.

4

Πλήρως απενεργοποιημένος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Εντελώς
περιορισμένος στο κρεβάτι ή στην καρέκλα.

5

Θάνατος

Η ιστολογική εξέταση, τα βιολογικά
χαρακτηριστικά αλλά και το στάδιο του
όγκου διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η θεραπευτική
αγωγή εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο
και την έκταση του καρκίνου. Οι συστάσεις
θεραπείας για εντοπισμένους-περιορισμένους
όγκους διαφέρουν από τη προχωρημένη νόσο
ή τούς όγκους που έχουν δώσει μεταστάσεις.
Η διήθηση ενός και μεμονωμένου
λεμφαδένα μπορεί να καθορίσει προχωρημένο
στάδιο και να στιγματίσει την απόφαση περί
μιάς ριζικότερης θεραπείας.[27 ]

Τα
βιολογικά
χαρακτηριστικά
στηρίζουν δυναμικά τη λήψη αποφάσεων. Η
μεθυλίωση του MGMT στο γλιοβλάστωμα, η
δοκιμασία OncoType DX και ο δείκτης Ki-67Index συνιστούν βιλογικά χαρακτηριστικά
του καρκίνου που επηρεάζουν τη λήψη
θεραπευτικών ογκολογικών αποφάσεων.
[28,29,30]
Εντέλει, ο επιλεγμένος στόχος μιας
συγκεκριμένης θεραπείας επηρεάζει με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο την επιλογή των κριτηρίων
της τελικής απόφασης.
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3. Συναφείς παράγοντες
Στους
συναφείς
παράγοντες
περιλαμβάνονται
η
οργάνωση
του
νοσηλευτικού ιδρύματος που θα λάβουν
χώρα οι θεραπείες, το περιβάλλον, η
κοινωνικοοικονομική
κατάσταση
του
ασθενούς, η ασφαλιστική κάλυψη και η
σύσταση του ιατρού.
Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της
φροντίδας του καρκίνου επηρεάζει όλα τα
δεδομένα του συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης. Οι θεραπευτικές ογκλογικές
αποφάσεις μεγάλου κόστους απαιτούν τη
δέουσα στάθμιση των κινδύνων και του
οφέλους.
Ωστόσο
έχει
πλέον
περίτρανα
καταδειχθεί οτι το κόστος μιας θεραπευτικής
επιλογής δεν συνιστά τον πρωταρχικό
παράγοντα της απόφασης για την εφαρμογή
της.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Nadler και
συν. οι περισσότεροι ειδικοί θεραπευτές του
καρκίνου αδιαφορούν γιά το κόστος και δεν
περιορίζουν τη πρόσβαση των ασθενών σε
ακριβές θεραπείες όταν τις θεωρούν
αποτελσματικές. Υπολογίζεται οτι το 80% των
ιατρών
συνταγογραφεί
την
απολύτως
απαραίτητη και αποτελεσματική θεραπεία
ανεξαρτήτως κόστους. [31]
Η
επιλογή
του
Νοσηλευτικού
ιδρύματος όπου θα θεραπευθούν οι ασθενείς,
ιδωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκομείο, και η
οργάνωση αλλά και η φήμη αυτών
επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης. [32,33]

Οι γιατροί που ασκούνται σε κλινικές
που
εξαρτώνται
από
τον
πελάτη
ανταποκρίνονται πιο εύκολα στις επιθυμίες
των ασθενών. Από την άλλη πλευρά, οι
γιατροί που εργάζονται σε δημόσιο
νοσοκομείο ανταποκρίνονται ευκολότερα σε
επιρροές από την επαγγελματική τους
κοινότητα [34]. Οι γιατροί των δημόσιων
νοσοκομείων
υιοθετούν
νωρίτερα
νέα
φάρμακα
που
περιλαμβάνονται
στις
κατευθυντήριες οδηγίες, ιδιαίτερα εάν
συμμετέχουν σε ογκολογικά συμβούλια, όπου
η επαγγελματική επαφή και η ανταλλαγή
γνώσεων με άλλους συναδέλφους είναι
τακτική και άμεση. [35,36]
Η φαρμακοβιομηχανία ευρίσκεται σε
σημαντικη άνοδο και έχει τη δυνατότητα να
διαφημίσει τα προϊόντα της. Πράγματι, οι
φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι επηρεάζουν τις
πρακτικές συνταγογράφησης.[37,38]
Μελέτη υποστηρίζει ότι σχεδόν το 40%
των συνταγών των ιατρών επηρεάζονται ως
ένα βαθμό από τις επισκέψεις των ιατρικών
αντιπροσώπων
των
φαρμακευτικών
εταιρειών.[39]
Ωστόσο, είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι
κλινικοί ιατροί και κυρίως οι ιατροί που
ασχολούνται με πάθος με τη θεραπεία του
καρκίνου, βαδίζουν στις ασφαλείς γραμμές
της ιατρικής επί τη βάσει αποδείξεων –
Evidence Based Medicine - κατανοούν το
σημαντικό ρόλο των κλινικών δοκιμών και
αποφαίνονται με ευθύνη και αλληλεγγύη για
την άριστη, την αποτελεσματική περίθαλψη
των ασθενών τους. (Εικόνα 1)
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Κριτήρια που
σχετίζονται με τον
ιατρό & τον ασθενή

Εμπειρία

Ειδικά κριτήρια

Συναφείς παράγοντες

Ηλικία
Συννοσηρότητα

Κλινικές δοκιμές

Stress

Οικογενειακή
επιρροή

Τοξικότητα της
θεραπείας

Οικονομική
κατάσταση
κοινωνική
κατάσταση

Ειδικότητα

Φυσική
κατάσταση

Γνώσεις

Στάδιο της νόσου

Θέση στο τμήμα

Φύλο

Ασφαλιστικός
φορέας

Προσωπική
επιθυμία

Ιστολογική
εικόνα

Οργανισμός
περίθαλψης

Ποιότητα ζωής

Βιολογικά
χαρακτηριστικά

Υγειονομικές
πρακτικές

Συμμόρφωση

Βιοδείκτες

Περιβάλλον
θεραπείας

Μετακίνηση
Περιορισμένος
χρόνος

Συμπτώματα

Εργαστηριακές
εξετάσεις
Η πίεση του
χρόνου

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ιδιωτικός φορέας
Δημόσιος φορέας
Οικονομικό κόστος

Εικόνα 1. Κριτήρια που οδηγούν στην ογκολογική απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Οι περισσότερες συστάσεις στην
ογκολογία
και
στη
θεραπεία
των
καρκινοπαθών δεν βασίζονται αποκλειστικά
σε μαρτυρίες και στοιχεία
υψηλού
επιπέδου.[41,42]
Έτσι λοιπόν, ενώ όλοι συμφωνούμε με
τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες
και βέβαια αυτό δικαίως θεωρείται θετική
πρακτική, όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
μόνο
το
6%
των
συστάσεων
που
διατυπώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές

του NCCN βασίζονται σε αποδεικτικά
στοιχεία και μαρτυρίες υψηλού επιπέδου.[43]
Επίσης ακόμη και στην κλινική ρουτίνα των
δημόσιων
αλλά
και
ακαδημαϊκών
ογκολογικών κέντρων, οι περισσότερες
θεραπείες που εφαρμόζονται δεν βασίζονται
σε μαρτυρίες υψηλού επιπέδου. [44]
Ορισμένες οδηγίες δεν εδράζονται
επακριβώς σε επιστημονική βάση. Σύμφωνα
με μελέτη του Harpole και συν. μόνον το 1/3
των ομάδων που μελετήθηκαν για την
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εξαγωγή θεραπευτικών
οδηγιών είχαν
αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία.[45]
Μελέτες και μαρτυρίες στις οποίες
εδράζονται οι οδηγίες είναι συχνά παλαιές.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η
επιλογή ή οχι ακτινοθεραπείας επί καρκίνου
πνεύμονος
με
Ν2
νόσο
που
δεν
χρησιμοποιήθηκε
το
PET/CT
στη
σταδιοποίηση.
Οι οδηγίες δεν καλύπτουν όλα τα
πιθανά σενάρια. Η πλειονότητα των
αποδείξεων προκύπτει απο τυχαιοποιημένες
μελέτες στις οποίες η ευχέρεια επιλογής των
ασθενών είναι περιορισμένη.[46]

Η CancerLinQ
Τα βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα
και το μέλλον της φροντίδας των ασθενών
εξαρτώνται από την γνώση και την εκμάθηση
των εμπειριών κάθε καρκινοπαθούς.
Το 2014, η ASCO ανέπτυξε την
CancerLinQ
(CLQ),
μια
πλατφόρμα
τεχνολογίας υγείας για την ογκολογία. [47, 48]
Η CancerLinQ δημιουργήθηκε με βάση
το όραμα να μπορούμε να μαθαίνουμε από τις
εμπειρίες κάθε ασθενούς με καρκίνο.
Η CancerLinQ Discovery επιτρέπει τη
δημιουργία πραγματικών γνώσεων που
αντικατοπτρίζουν
την
πραγματική
ποικιλομορφία των ασθενών με καρκίνο.
Η CancerLinQ είναι δίγλωσση από το
σχεδιασμό, μιλάει άπταιστα τόσο στη γλώσσα
της ογκολογίας όσο και της τεχνολογίας.

Η CancerLinQ, θυγατρική της ASCO,
είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία
τεχνολογίας υγείας με γνώμονα την αποστολή,
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
περίθαλψης, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
υγείας για όλους τους ασθενείς με καρκίνο και
την προώθηση της έρευνας που βασίζεται σε
στοιχεία
Η CancerLinQ στηρίζεται σε «δεδομένα
του πραγματικού κόσμου» -“real-world data”και
σε
«αποδεικτικά
στοιχεία
του
πραγματικού
κόσμου»
“real-world
evidence,” δηλαδή σε δεδομένα που
συλλέγονται εκτός συμβατικών κλινικών
δοκιμών από ένα ευρύ φάσμα πηγών
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
αρχείων υγείας, των μητρώων των ασθενειών
και των γονιδιακών αποθετηρίων.
Ως
αποδεικτικά
στοιχεία
του
πραγματικού κόσμου (Real World Evidence –
RWE) ορίζονται από την Food & Drug
Administration - FDA σε οδηγία του 2018 «οι
κλινικές μαρτυρίες σχετικά με τα ωφέλη αλλά
και τους κινδύνους από τη χρήση ενός
ιατρικού προϊόντος , όπως αυτά προκύπτουν
από την ανάλυση τους».
Η CancerLinQ Discovery® βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον
καρκίνο στον πραγματικό κόσμο,παρέχοντας
πρόσβαση
σε
εναρμονισμένα,
κωδικοποιημένα και επιμελημένα σύνολα
συγκεντρωτικών,
αποπροσδιορισμένων
δεδομένων ασθενών από τον πραγματικό
κόσμο που αντιπροσωπεύουν τη διαφορετική
ομάδα άνω των 6 εκατομμυρίων ασθενών στο
δίκτυο CancerLinQ®.[49]
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Αυτή η ισχυρή βάση δεδομένων μπορεί
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να
αποκαλύψει
αόρατα
μοτίβα
στα
χαρακτηριστικά των ασθενών και να
εμπνεύσει δραστικές ιδέες που επηρεάζουν τις
τελικές αποφάσεις των εμπειρογνωμόνων,
διαμορφώνοντας ενα ευνοϊκότερο μέλλον της
φροντίδας του καρκίνου.[50]
Η CancerLinQ δεσμεύεται να εργαστεί
για την άρση των εμποδίων της περιθαλψης
και τη βελτίωση της ισότητας στην υγεία των
ασθενών που υπολείπονται και δεν
εκπροσωπούνται ανάλογα σε κλινικές δοκιμές.

αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιλογές
και
συχνά οι αποφάσεις τους επηρεάζονται από
σημαντικούς
παράγοντες
που
συχνά
εκτείνονται πέραν των ορθολογικών μοντέλων
λήψης απόφασης. Μια μυριάδα διαφορετικών
κριτηρίων απόφασης χρησιμοποιούνται στην
ογκολογία.
Τα ογκολογικά συμβούλια οφείλουν να
αναγνωρίσουν τη πολυπλοκότητα των
κριτηρίων λήψης αποφάσεων και να
διαχειρισθούν με πρόσφορο τρόπο όλα τα
δεδομένα ώστε να καταλήξουν στην
ευνοϊκότερη
και
αποτελεσματικότερη
απόφαση επ’ωφελεία των ογκολογικών
ασθενών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όταν
αποφασίζουν

οι
εμπειρογνώμονες
ογκολογική
θεραπεία
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EDITORIAL

Making decisions about cancer treatment
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ABSTRACT
Oncology, driven by new discoveries in pharmacology, technology and information technology, is advancing
at an unprecedented rate. However, the most basic process that is at the core of applied oncology is the process
of making efficient oncology decisions. Decision making influences the choice of available treatment, patient
satisfaction and oncological outcome. The decision is multidisciplinary and is based on the knowledge,
experience and personality of many experts who make up the dream team of the health organization they
serve. The clinical decision-making process is the quintessence of daily clinical practice. Medical decisionmaking for cancer patients can be highly complex and multifaceted, involving diagnostic and therapeutic
uncertainties, patient preferences and values, and certainly includes healthcare environment.
Keywords: Making decision, cancer, oncology, patient
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