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ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΟΤΔΟ
 Στισ αποφάςεισ υπό κίνδυνο, για την επιλογή τησ απόφαςησ, ο 

λειτουργόσ υγείασ χρειάζεται απλώσ να υπολογίςει την 
πιθανότητα του νοςήματοσ και να τη ςυγκρίνει με τον 
θεραπευτικό ουδό

 Ο θεραπευτικόσ ουδόσ είναι η πιθανότητα του νοςήματοσ ςτην 
οποία ο λειτουργόσ υγείασ είναι «αδιάφοροσ» για το αν θα 
χορηγήςει ή όχι θεραπεία

 Ο θεραπευτικόσ ουδόσ είναι η πιθανότητα του νοςήματοσ πάνω 
από την οποία πρέπει να χορηγείται θεραπεία και κάτω από την 
οποία δεν πρέπει να χορηγείται θεραπεία

 Ο θεραπευτικόσ ουδόσ «χωρίζει» τουσ αςθενείσ ς’ εκείνουσ που 
πρέπει να υποβληθούν ςε θεραπεία και ς’ εκείνουσ που δεν πρέπει 
να υποβληθούν ςε θεραπεία 



ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΟΤΔΟ



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ
 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θιηληθήο εμέηαζεο 

ελόο αζζελνύο, ζα πξέπεη λα επηιεγεί κηα εθ 
ησλ παξαθάησ πξάμεσλ:

1. Να κελ γίλεη ηίπνηα
2. Να παξαγγειζεί κηα δηαγλσζηηθή δνθηκαζία, 

κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 
όζνλ αθνξά ηελ «θαηάζηαζε ηεο πγείαο» 
ηνπ αζζελνύο, ηελ αύμεζε δειαδή ηεο 
δηαγλσζηηθήο πηζαλόηεηαο

3. Να εθαξκνζζεί ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 
ρσξίο αλακνλή γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ

 Οπζηαζηηθά, ην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ ν 

ιεηηνπξγόο πγείαο ζα πξέπεη λα παξαγγείιεη ή όρη κηα 

δηαγλσζηηθή δνθηκαζία, ε νπνία ελδερνκέλσο, λα 

είλαη δπζάξεζηε, επώδπλε ή θαη δαπαλεξή, αιιά θαη 

επηπιένλ λα κελ πξνζθέξεη νπζηώδε πιεξνθνξία 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο 



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ
 1ν βήκα 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ νπδνύ

 Υπάξρνπλ δηάθνξεο καζεκαηηθέο ζεσξίεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ζεξαπεπηηθνύ νπδνύ. Σηελ 

πξάμε, δπζηπρώο, ν ζεξαπεπηηθόο νπδόο 

εθηηκάηαη, θαηά θαλόλα, ελνξαηηθά



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ

 2ν βήκα

Πξνζδηνξηζκόο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλόηεηαο ηνπ λνζήκαηνο

 Πξόθεηηαη γηα ηελ πηζαλόηεηα ελόο αζζελνύο λα πάζρεη από έλα 
ζπγθεθξηκέλν λόζεκα πξηλ ηελ εθηέιεζε κηαο δηαγλσζηηθήο 
δνθηκαζίαο (εθ ησλ πξνηέξσλ ή πξόηεξε ή a priori πηζαλόηεηα)

 Εάλ ε πξόηεξε πηζαλόηεηα θαη ν ζεξαπεπηηθόο νπδόο είλαη γλσζηά, 
ηόηε ν ιεηηνπξγόο πγείαο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη αλ ζα πξνβεί ή όρη 
ζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ζηεξηδόκελνο ζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα

 Έηζη, εάλ ε πξόηεξε πηζαλόηεηα ηνπ λνζήκαηνο είλαη κηθξόηεξε από 
ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό, ηόηε δελ εθαξκόδεηαη ζεξαπεία, ελώ εάλ ε 
πξόηεξε πηζαλόηεηα είλαη κεγαιύηεξε από ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό, 
ηόηε εθαξκόδεηαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ
 3ν βήκα

Απόθαζε ζρεηηθά κε ην αλ ην απνηέιεζκα 
κηαο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ή όρη κηαο 
ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο

 Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηεο ιήςεο ησλ 
θιηληθώλ απνθάζεσλ είλαη όηη κηα δηαγλσζηηθή 
δνθηκαζία πξέπεη λα εθηειείηαη κόλν εθόζνλ 
κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ απόθαζε γηα ηε 
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο 



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ
 Η δηαγλσζηηθή δνθηκαζία πξέπεη λα εθηειείηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθ ησλ πξνηέξσλ 

πηζαλόηεηα ηνπ λνζήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από 

ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό, αιιά ε εθ ησλ πζηέξσλ 

πηζαλόηεηα, όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθό P(N+/T-), 

αλακέλεηαη λα είλαη κηθξόηεξε από ην 

ζεξαπεπηηθό νπδό 



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ
 Η δηαγλσζηηθή δνθηκαζία πξέπεη λα εθηειείηαη 

όηαλ ε εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλόηεηα ηνπ 

λνζήκαηνο είλαη κηθξόηεξε από ηνλ ζεξαπεπηηθό 

νπδό, αιιά ε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλόηεηα, όηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο είλαη 

ζεηηθό P(N+/T+), αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε 

από ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 Έλαο αζζελήο 25 εηώλ κε θπλάγρε πξνζέξρεηαη ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία. Ο ηαηξόο θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμύ 
ησλ παξαθάησ πξάμεσλ (απνθάζεσλ):

1. Να κελ ρνξεγήζεη πεληθηιίλε (αληηβηνηηθό), επεηδή 
πηζηεύεη πσο ε θπλάγρε νθείιεηαη ζε ηό θαη όρη ζε β-
αηκνιπηηθό ζηξεπηόθνθθν (κηθξόβην)

2. Να παξαγγείιεη θαιιηέξγεηα ηνπ επηρξίζκαηνο ηνπ 
θάξπγγα θαη λα ρνξεγήζεη ή όρη πεληθηιίλε, έπεηηα από ην 
απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο

3. Να ρνξεγήζεη πεληθηιίλε ρσξίο λα παξαγγείιεη ηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ επηρξίζκαηνο 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 1ν βήκα: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ νπδνύ

 Απνθαζίδεηαη ε ρνξήγεζε πεληθηιίλεο εάλ ε πηζαλόηεηα ηεο 
ζηξεπηνθνθθηθήο θαξπγγίηηδαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,20, όηαλ δειαδή ν 
ζεξαπεπηηθόο νπδόο είλαη 0,20

 Φνξεγείηαη πεληθηιίλε εάλ ε πηζαλόηεηα ηεο ζηξεπηνθνθθηθήο 
θαξπγγίηηδαο είλαη κεγαιύηεξε από 0,20, ελώ δελ ρνξεγείηαη εάλ ε 
πηζαλόηεηά ηεο είλαη κηθξόηεξε από 0,20

 Εθόζνλ ν ζεξαπεπηηθόο νπδόο εθηηκήζεθε, ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, ίζνο κε 0,20, απηό ζεκαίλεη πσο εθόζνλ ρνξεγεζεί 
πεληθηιίλε ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ρσξίο, 
δειαδή, λα είλαη γλσζηή ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ 
αζζελνύο, ηόηε ζα ρνξεγεζεί εζθαικέλα ζεξαπεία ζε ηέζζεξηο 
αζζελείο πνπ δελ πάζρνπλ από ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε γηα θάζε 
αζζελή πνπ πάζρεη θαη ηνπ ρνξεγείηαη νξζά πεληθηιίλε 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 2ν βήκα: Πξνζδηνξηζκόο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

πηζαλόηεηαο ηεο ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο

 Με βάζε ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αζζελνύο, εθηηκάηαη πσο ε εθ ησλ πξνηέξσλ 
δηαγλσζηηθή πηζαλόηεηα ηεο ζηξεπηνθνθθηθήο 
θαξπγγίηηδαο είλαη 0,50

 Εθόζνλ ε εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλόηεηα (0,50) είλαη 
κεγαιύηεξε από ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό (P*=0,20), ζα 
πξέπεη λα ρνξεγεζεί πεληθηιίλε, εθηόο θαη αλ ην 
αξλεηηθό απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο κεηώζεη ηελ 
πηζαλόηεηα ηεο ζηξεπηνθνθθηθήο θαξπγγίηηδαο 
[P(N+/T-)] θάησ από 0,20



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 3ν βήκα: Απόθαζε ζρεηηθά κε ην αλ ην απνηέιεζκα 

κηαο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή όρη κηαο ζεξαπεπηηθήο 
παξέκβαζεο

 Εθαξκόδνληαο ην ζεώξεκα ηνπ Bayes, πξνθύπηεη όηη 
ε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλόηεηα ηεο ζηξεπηνθνθθηθήο 
θπλάγρεο κε δεδνκέλν ην αξλεηηθό απνηέιεζκα ηεο 
θαιιηέξγεηαο είλαη 0,09 θαη επνκέλσο κηθξόηεξε από 
ηνλ ζεξαπεπηηθό νπδό (P*=0,20)

 Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί 
πεληθηιίλε. Τν απνηέιεζκα, δειαδή, ηεο θαιιηέξγεηαο 
κεηέβαιιε ηελ αξρηθή απόθαζε γηα ρνξήγεζε 
πεληθηιίλεο



ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΟΤΔΟ
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ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΟΤΔΟ



ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΟ
 Η δηαθνξά ρξεζηκνηήησλ κεηαμύ ζεξαπείαο θαη 

κε ζεξαπείαο ησλ κε παζρόλησλ από έλα 
ζπγθεθξηκέλν λόζεκα (N-) νλνκάδεηαη «θαζαξό 
θόζηνο» (net cost) ηεο ζεξαπείαο ή θίλδπλνο ηεο 
ζεξαπείαο (risk of treatment) θαη ζπκβνιίδεηαη κε 
C, νπόηε:

C = Χ(N-Θ-) - Χ(N-Θ+) 



ΚΑΘΑΡΟ ΟΦΕΛΟ
 Η δηαθνξά ρξεζηκνηήησλ κεηαμύ ζεξαπείαο θαη 

κε ζεξαπείαο ησλ παζρόλησλ από έλα 

ζπγθεθξηκέλν λόζεκα (Ν+) νλνκάδεηαη «θαζαξό 

όθεινο» (net benefit) ηεο ζεξαπείαο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε Β, νπόηε: 

Β = Χ(N+Θ+) - Χ(N+Θ-) 



Άςκηςη 
 Όταν ο λόγοσ όφελοσ/κόςτοσ είναι 1/4, ποια είναι 

η τιμή του ουδού θεραπείασ;
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