
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι οικονομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας αυξάνουν 

ολόκληρο το κόστος της νόσου.  
Η βελτίωση της συμμόρφωσης, ώστε να  απαλειφθούν κενά στην θεραπεία με αντιψυχωτικά 

φάρμακα, θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό εισαγωγών σε τμήματα οξείας φροντίδας κατά 12% 
και τις μέρες νοσηλείας κατά περίπου 11-13% οδηγώντας σε εξοικονόμηση περισσότερων από 30 
εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ένα εκατομμύριο πληθυσμού για κόστος νοσηλείας. 

Ένα αντιψυχωτικό Depot (ή LAI long acting injectable) είναι ουσιαστικά ένα ενέσιμο 
αντιψυχωτικό φάρμακο που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα βραδέως. Συγκρίσεις μεταξύ 
ανεπτυγμένων  χωρών δείχνουν ότι οι Depot ενέσεις χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο από τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις, αφού συνταγογραφούνται  μόνο στο 5-50% του πληθυσμού που έχει 
ανάγκη αγωγής με αντιψυχωτικά. Στον Καναδά  τα φάρμακα αυτά χορηγούνται σε ποσοστό 15-
20%, και στην Ευρώπη συνταγογραφούνται σε ποσοστό 35-50% των ασθενών με ψυχωτικές 
διαταραχές. Στις ΗΠΑ τα ποσοστά στιγμιογράφησης είναι μεταξύ των χαμηλότερων, λιγότερο από 
5% του υποψήφιου πληθυσμού. Το βασικό όφελος των Depot ενέσεων είναι ότι βοηθούν στο να 
αποτρέπουν τους ανθρώπους να ξεχάσουν να πάρουν τα φάρμακά τους – η μη λήψη του 
φάρμακου είναι μία από τις κύριες αιτίες  υποτροπής ή άλλων αρνητικών παρενεργειών.  Η χρήση 
Depot αντιψυχωτικών σε πληθυσμό πασχόντων από σχιζοφρένεια αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά 
συμμόρφωσης και απασχόλησης σε σύγκριση με ασθενείς με από του στόματος αντιψυχωτική 
αγωγή. 
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The financial consequences of non-compliance in the treatment of schizophrenia increase the 
entire cost of the disease.  

Improved compliance to eliminate gaps in treatment with antipsychotic drugs, could reduce the 
number of records in acute care departments by 12% and hospital days by about 11 to 13% 
resulting in savings of more than $ 30 million for each million population for hospitalization costs.  

An antipsychotic Depot (or LAI long acting injectable) is essentially an injectable antipsychotic 
drug is released slowly into the body. Comparisons between developed countries show that the 
Depot injections are used much less than the prescribed particulars as prescribed in only 5-50% of 
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the population in need of treatment with antipsychotics. In Canada they are prescribed to 15-20%, 
and Europe at prescribed rate 35-50% of patients with psychotic disorders. In the U.S. 
prescription rates are among the lowest, less than 5% of the candidate population. The main 
benefit of Depot injections is that they help to prevent people forget to take their medication - not 
taking the drug is one of the main causes of relapse or other negative side effects. The Depot 
antipsychotic use in a population of schizophrenic patients significantly increases compliance rates 
and employment rates compared with patients with oral antipsychotic medication. 

 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ) 

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια και συχνά δια βίου, ψυχική διαταραχή, η οποία εμφανίζεται στο 
1% περίπου του πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από υποτροπές, ατελή ύφεση, έκπτωση της 
λειτουργικότητας, γνωσιακά ελλείμματα, αρνητικά συμπτώματα και σημαντική έκπτωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων του ασθενούς. Τα αντιψυχωτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί πολύ 
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου, αν και οι υποτροπές είναι 
απρόβλεπτες και δεν μπορούν να αποκλεισθούν, ακόμη και μετά από πολύ επιτυχή και 
αποτελεσματική αντιψυχωτική αγωγή (Bosveld-van Haandel, et al. 2001). 

2 ΜΕΛΕΤΗ 
Μελέτες φαρμακο-οικονομίας δείχνουν ότι το κόστος της φαρμακευτικής θεραπείας αποτελεί 

μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους της σχιζοφρένειας. Στο ΗΒ για παράδειγμα το 1994 
το φαρμακευτικό κόστος αποτελούσε το 3% με το νοσοκομειακό και ιδρυματικό κόστος να 
αντιπροσωπεύει το 74%, μια αναλογία δηλαδή 1:25 (σχήμα 1). 

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Αιτιολόγηση (Ενδεικτικός τίτλος 2ης τάξης επικεφαλίδας) 

3.1.1 Ταξινόμηση των δεδομένων (Ενδεικτικός τίτλος 3ης τάξης επικεφαλίδας) 
Σε πρόσφατη μελέτη των West et al (2008) σε εθνικό δείγμα ψυχιάτρων στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι 

μόλις 17,6% των ασθενών οι οποίοι δεν είχαν καλή συμμόρφωση με τη φαρμακευτική τους αγωγή 
τέθηκαν σε ΠΑΜΔ, επιλογή που ήταν στατιστικά σημαντικά συχνότερη από γυναίκες ψυχιάτρους. 

 
3.2 Αποτελέσματα 

Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς πάσχοντες από σχιζοφρένεια και τέθηκαν 
σε φαρμακευτική αγωγή με μακρού χρόνου δράσης με ενέσιμα αντιψυχωτικά φάρμακα 1ης και 2ης 
γενιάς και συγκεκριμένα δεκανοϊκή αλοπεριδόλη, δεκανοϊκή ζουκλοπενθιξόλη, ρισπεριδόνη σε 
μικροσφαιρίδια poly-(d,l-lactide-co-glycolide) και παμοϊκή ολανζαπίνη. Ως τελικό κριτήριο 
αποτελεσματικότητας ορίσθηκαν τα ποσοστά συμμόρφωσης και η εργασιακή απασχόληση, δύο 
χρόνια μετά την έναρξη της μελέτης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 1 και το διάγραμμα 3 
και συζητούνται οι συνέπειες για το σύστημα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

 



 
Πίνακας 1. Επιδημιολογικά δεδομένα και συμμόρφωση ασθενών  
 

Περίοδος  24μήνες 

896 χορηγήσεις 

Φύλο: άνδρες : γυναίκες = 3:1 

Πλήρης συμμόρφωση: 84,2% 

Μερική συμμόρφωση (μετά από ειδοποίηση): 15,8% 

Γενική συμμόρφωση: 100% 

Ολιστική παρέμβαση (ενδυνάμωση, ανάπτυξη υγιεινών συνθηκών διαβίωσης κ.ο.κ.)  
 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

………………. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν …………. 
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