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Μελέτη κόστους – αποτελεσματικότητας της Αδρεναλίνης 

και της Δεξαμεθαζόνης σε βρέφη με βρογχιολίτιδα

Cost-effectiveness of Epinephrine and Dexamethasone in Children With Bronchiolitis
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Επιδημιολογικά / οικονομικά δεδομένα

• Η αποτελεσματικότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε 
βρέφη με βρογχιολίτιδα, αποτελεί θέμα συζήτησης και  
διαφωνιών

• Στις ΗΠΑ το 1996, το 16% των εισαγωγών βρεφών στο 
νοσοκομείο ήταν λόγω βρογχιολίτιδας

• Το κόστος νοσηλείας των παιδιών με RSV βρογχιολίτιδα στις 
ΗΠΑ υπολογίστηκε για το 1998 σε περίπου 500 εκ. δολλάρια
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Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την

Canadian Bronchiolitis Epinephrine Steroid Trial , έγινε μελέτη 

κόστους αποτελεσματικότητας των θεραπειών με επινεφρίνη

και δεξαμεθαζόνη σε βρέφη 6 εβδομάδων έως 12 μηνών 

• Πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, placebo-controlled μελέτη

• 800 ασθενείς

• Στόχος να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα χορήγησης νεφελοποιημένης

επινεφρίνης και από του στόματος κορτικοστεροειδών στην 

εξωνοσοκομειακή θεραπεία βρεφών με βρογχιολίτιδα.

4 θεραπευτικές προσεγγίσεις

• Επινεφρίνη + δεξαμεθαζόνη, ή

• Επινεφρίνη ή

• Δεξαμεθαζόνη ή

• Placebo

Αδρεναλίνη 

ΚΑΙ 

δεξαμεθαζόνη

ΟΧΙ θεραπεία Αδρεναλίνη Δεξαμεθαζόνη

Μέσο κόστος 

του 

συστήματος 

υγείας ανά 

ασθενή(σε $ )

865 1019 1090 1140

Μέσο  

κοινωνικό 

κόστος ανά 

ασθενή(σε $)

1115 1210 1323 1360

Ο συνδυασμός επινεφρίνης και δεξαμεθαζόνης σε 

εξωτερικούς ασθενείς μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές και να 

βελτιώσει κάποια συμπτώματα, ενώ ελαττώνει το κόστος της 

νόσου

Ευρήματα
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Τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα
Παρά το μεγάλο οικονομικό φορτίο της βρογχιολίτιδας, δεν υπήρχαν οικονομικά δεδομένα για

την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης με βρογχοδιασταλτικά ή στεροειδή

Τι νέο προσθέτει η μελέτη
Η οικονομική αξιολόγηση αποκαλύπτει πως η θεραπεία βρεφών με βρογχιολίτιδα με συνδυασμό

νεφελοποιημένης επινεφρίνης και από του στόματος δεξαμεθαζόνης έχει σαν αποτέλεσμα 

τη μείωση τόσο του κόστους περίθαλψης, όσο και του κοινωνικού φορτίου της νόσου


