Η αξία της
ιατρικής ακριβείας
Έγκαιρη
διάγνωση των
ασθενών με
λιγότερο
παρεμβατικές
προσεγγίσεις

Η ιατρική ακριβείας
θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε κάθε
βήμα της
αντικαρκινικής
φροντίδας

Καλύτερη
θεραπευτική
εμπειρία

Επιβίωση με τη βέλτιστη
ποιότητα ζωής
Η ογκολογία ακριβείας μειώνει την
αβεβαιότητα σε σχέση με τις
θεραπευτικές επιλογές και
ελαχιστοποιεί τη βλάβη από την
έκθεση σε μη απαραίτητες
παρεμβάσεις και θεραπείες.

Ως εκ τούτου, ενισχύεται η

αποτελεσματικότητα πολύπαραγοντικά και μειώνονται οι
σπατάλες, παράγοντες ζωτικής
σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία
και βιωσιμότητα των συστημάτων
υγείας.

Η αξία της ογκολογίας ακριβείας
για τα συστήματα υγείας
Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα
Μείωση των διαγνώσεων σε προχωρημένο στάδιο
Διαλογή ασθενών
Γρήγορη, πιο ακριβής διάγνωση
Ενημερωμένη λήψη κλινικών αποφάσεων
Μετατόπιση της φροντίδας σε εξωνοσοκομειακές
δομές
• Εμπλουτισμός των γνώσεων του ασθενούς πάνω
σε ζητήματα υγείας
• Πλήρης συμμετοχή του ασθενούς στη φροντίδα του
•
•
•
•
•

Εξάλειψη των τρεχόντων
αναποτελεσματικών συνιστωσών

• Προτεραιοποίηση στα άτομα που διατρέχουν
κίνδυνο
• Αποφυγή μη απαραίτητων εξετάσεων
• Περιορισμός μη απαραίτητων θεραπειών
• Περιορισμός επιβλαβών ανεπιθύμητων συμβάντων
• Αποτροπή επαναλαμβανόμενων νοσηλειών
• Καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων
γνώσεων των ιατρών

Η αξία της ογκολογίας
ακριβείας
Ογκολογία ακριβείας

Ασθενείς

Μεγαλύτερη κατανόηση των κινδύνων,
των εκλυτικών παραγόντων και των αιτιών

Περισσότερες ευκαιρίες πρόληψης και, συνεπώς,
μείωση της αυξανόμενης επίπτωσης του καρκίνου Πρόληψη καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Εντοπισμός περισσότερων καρκίνων για τους
οποίους υφίσταται προσυμπτωματικός
έλεγχος

Έγκαιρη παρέμβαση στους πληθυσμούς
σε κίνδυνο, με τρόπο αποδοτικό οικονομικά

Διάγνωση περισσότερων καρκίνων σε
πρώιμο, εντοπισμένο στάδιο

Θεραπεία του καρκίνου σε στάδιο που είναι
λιγότερο δαπανηρή και μείωση της
μεταστατικής νόσου

Διάγνωση των περισσότερων περιστατικών καρκίνου σε
πρώιμο στάδιο που είναι πιο εύκολα θεραπεύσιμος με
χαμηλότερο κόστος

Επιλογή θεραπείας βάσει πλήρως
ενημερωμένου προφίλ ασθενούς

Μεγαλύτερη πιθανότητα καλής έκβασης,
προστασία των ασθενών που δεν
λαμβάνουν όφελος από την παρέμβαση

Μείωση αβεβαιότητας σε σχέση με το ποιος θα
ωφεληθεί από θεραπείες ακριβείας

Μη επεμβατική παρακολούθηση για την
αποτροπή ανθεκτικότητας, επανεμφάνισης,
τοξικότητας

Κατανόηση της διαδικασίας της νόσου,
μείωση μεταστάσεων, αποφυγή δαπανηρών
τοξικοτήτων

Βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής και
ανάπτυξη παρεμβάσεων για υγιή επιβίωση

Οικονομία και δημόσια υγεία

Δυνατότητα διενέργειας προσυμπτωματικών ελέγχων
στον πληθυσμό για πολλούς τύπους καρκίνου
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