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Τηε Χοστ−Εφφεχτιϖενεσσ Οφ Τηε Μανχηεστερ けΛυνγ HW;ﾉデｴ CｴWIﾆゲげ, Α Χοmmυνιτψ−Βασεδ Λυνγ Χανχερ 

Λοω−Dοσε ΧΤ Σχρεενινγ Πιλοτ. 
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Ηιγηλιγητσ 

 Τηε υσε οφ ΧΤ το σχρεεν φορ λυνγ χανχερ ρεmαινσ ηοτλψ δεβατεδ 

 Wε εξπλορεδ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ σχρεενινγ ιν α ταργετεδ χοmmυνιτψ σεττινγ 

 Βψ υπδατινγ εϖαλυατιον mετηοδολογψ υσεδ ιν ΥΚΛΣ ωε ενσυρε χονσιστενχψ οφ φινδινγσ  

 Wε φινδ τηε υσε οφ χοmmυνιτψ σχρεενινγ το βε χοστ−εφφεχτιϖε  

 

Αβστραχτ  

Βαχκγρουνδ 

Πρεϖιουσ εϖαλυατιονσ οφ λοω−δοσε ΧΤ (ΛDΧΤ) λυνγ χανχερ σχρεενινγ προγραmmεσ ηαϖε τακεν ϖερψ 

διφφερεντ αππροαχηεσ ιν τηε δεσιγν οφ τηε ινφορmατιϖε τριαλσ ανδ τηε mετηοδσ αππλιεδ το δετερmινε 

χοστ−εφφεχτιϖενεσσ.  Τηερεφορε, ιτ ηασ νοτ βεεν ποσσιβλε το δετερmινε ιφ διφφερενχεσ ιν χοστ−

εφφεχτιϖενεσσ αρε δυε το διφφερεντ σχρεενινγ αππροαχηεσ ορ τηε εϖαλυατιον mετηοδολογψ. Τηισ στυδψ 

ρεπορτσ τηε φινδινγσ οφ αν εϖαλυατιον οφ τηε φιρστ ρουνδ οφ α χοmmυνιτψ−βασεδ, ΛDΧΤ σχρεενινγ πιλοτ 

Μανχηεστερ, αππλψινγ πρεϖιουσλψ πυβλισηεδ mετηοδολογψ το ενσυρε χονσιστενχψ. 
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Μετηοδσ  

Υσινγ τηε εχονοmιχ εϖαλυατιον mετηοδ ρεπορτεδ ιν τηε ΥΚΛΣ τριαλ, αππλψινγ Μανχηεστερ σπεχιφιχ 

εϖιδενχε ωηερε ποσσιβλε, ωε εστιmατε τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ ΛDΧΤ φορ λυνγ χανχερ.  Εστιmατεσ οφ τηε 

τοταλ χοστσ ανδ θυαλιτψ αδϕυστεδ λιφε ψεαρσ (ΘΑΛΨσ) ωερε χαλχυλατεδ. 

Ρεσυλτσ 

Τηε Μανχηεστερ προγραmmε χοστ ≤663,076, διαγνοσεδ 42 πατιεντσ ωιτη λυνγ χανχερ ρεσυλτινγ ιν α γαιν 

ιν ποπυλατιον ηεαλτη οφ 88.13 δισχουντεδ λιφε ψεαρσ, εθυιϖαλεντ το 65.85 ΘΑΛΨσ.  Τηισ ιmπλιεδ αν 

ινχρεmενταλ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ ρατιο οφ ≤10,069/ΘΑΛΨ. 

Χονχλυσιονσ  

Wε φουνδ τηε Μανχηεστερ προγραmmε το βε α χοστ−εφφεχτιϖε υσε οφ λιmιτεδ ΝΗΣ ρεσουρχεσ.  Τηε 

φινδινγσ συγγεστ τηατ φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νοω νεεδεδ νοτ ασ το ωηετηερ ΛDΧΤ σχρεενινγ ισ χοστ−

εφφεχτιϖε βυτ υνδερ ωηατ χονδιτιονσ χαν ιτ ιmπροϖε πατιεντ ηεαλτη βψ τηε mοστ ωηιλε ρεmαινινγ χοστ−

εφφεχτιϖε.  
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Ιντροδυχτιον 

Ιν ρεχεντ ψεαρσ τηε δεβατε οϖερ τηε ϖαλυε οφ σχρεενινγ φορ λυνγ χανχερ ηασ ιντενσιφιεδ ωιτη τηε 

χονχλυσιον οφ α νυmβερ οφ ηιγη χοστ ρανδοmισεδ τριαλσ φροm αρουνδ τηε ωορλδ, ινχλυδινγ ΝΛΣΤ, ΥΚΛΣ, 

ανδ ΝΕΛΣΟΝ.[1−3]  Βασεδ λαργελψ ον τηε ρεσυλτσ οφ ΝΛΣΤ τηε ΥΣ Πρεϖεντιϖε Σερϖιχεσ Τασκ Φορχε (ΥΣΠΣΤΦ) 

ρεχοmmενδεδ σχρεενινγ ωιτη ΛDΧΤ ιν 2013.[4]  Τηισ ηασ βεεν φολλοωεδ βψ σιmιλαρ στατεmεντσ φροm 

οτηερ χουντριεσ ινχλυδινγ τηε Χηιεφ Εξεχυτιϖε οφ τηε ΝΗΣ ιν τηε ΥΚ, Σιmον Στεϖενσ, ιν 2017 [5] ανδ τηε 

ρεχεντ Ευροπεαν ποσιτιον στατεmεντ.[6]  Hﾗ┘W┗Wヴが aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ “ｷﾏﾗﾐ “デW┗Wﾐゲげゲ ゲデ;デWﾏWﾐデ διφφερσ φροm 

τηε ϖιεωσ χυρρεντλψ ηελδ βψ τηε ΥΚ Νατιοναλ Σχρεενινγ Χοmmιττεε (ΝΣΧ) ┘ｴﾗげゲ mοστ ρεχεντ ρεϖιεω ιν 

2006 χονχλυδεδ συχη σχρεενινγ ωασ νοτ ρεχοmmενδεδ.[7]  Wηιλστ ανοτηερ ρεϖιεω ισ δυε υπον τηε 

πυβλιχατιον οφ τηε ΝΕΛΣΟΝ τριαλ, τηε δεβατε οϖερ τηε ωορτη οφ α σχρεενινγ προγραmmε ισ φαρ φροm 

σεττλεδ. 

Τηε ιντρινσιχ αππεαλ οφ συχη σχρεενινγ προγραmmεσ ισ χλεαρ, ωιτη λυνγ χανχερ χαυσινγ αρουνδ 35,600 

δεατησ εϖερψ ψεαρ ιν τηε ΥΚ[8], α λεϖελ τηατ ηασ σταψεδ στυββορνλψ ηιγη. Dεσπιτε κνοωλεδγε οφ τηε ρισκ 

φαχτορσ τηε mαϕοριτψ οφ πατιεντσ στιλλ πρεσεντ ωιτη αδϖανχεδ δισεασε[5] ωηεν χυρατιϖε τρεατmεντ 

οπτιονσ αρε λιmιτεδ.   

Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ δεσπιτε τηε εϖιδενχε οφ mορταλιτψ βενεφιτ σηοων ιν ΝΛΣΤ χοντινυεδ χαυτιον ισ 

ρεθυιρεδ δυε το τηε ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη ηιγη φαλσε ποσιτιϖε ρατεσ τψπιχαλλψ ρεπορτεδ ιν σχρεενινγ 

τριαλσ.[9]  Συχη χονχερνσ αρουνδ τηε ρελατιϖε mεριτσ οφ τηε βενεφιτσ οφ αν ιντερϖεντιον χοmπαρεδ το ιτσ 

ηαρmσ χαν βε αδδρεσσεδ τηρουγη εχονοmιχ εϖαλυατιον, ωηιχη εξπλιχιτλψ εmπλοψσ ϖαλιδατεδ mετηοδσ το 

χονσιδερ τηε ηεαλτη ανδ χοστ ιmπλιχατιονσ οφ αλλ αφφεχτεδ παρτιεσ ιν α σινγλε στατεmεντ οφ χοστ−

εφφεχτιϖενεσσ.  Φυρτηερmορε, τηε ρεχεντ στυδψ βψ Φιελδ ετ αλ.[10] λοοκινγ ατ ωηιχη αρεασ οφ τηε σχρεενινγ 

δεβατε ωερε ψετ το βε φυλλψ ρεσολϖεδ ηιγηλιγητεδ χοστ−WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ;ゲ け;ﾏHWヴげ mεανινγ けρεθυιρινγ 

φυρτηερ ρεσεαρχηげ, ηιγηλιγητινγ α λιmιτεδ ποολ οφ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψσεσ. 

Τηισ παπερ σεεκσ το εξπανδ ον τηε εξιστινγ ποολ οφ χοστ−εφφεχτιϖενεσσ στυδιεσ βψ εϖαλυατινγ τηε ρεσυλτσ 

οφ τηε ρεχεντλψ χονδυχτεδ χοmmυνιτψ−βασεδ λυνγ χανχερ σχρεενινγ πιλοτ ιν δεπριϖεδ αρεασ οφ 
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Μανχηεστερ.[11]  Ιν δοινγ σο ιτ αλσο προϖιδεσ εϖιδενχε ον デｴW ﾗﾐﾉ┞ けヴWSげ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa デｴW デ┘Wﾉ┗W 

χονσιδερεδ βψ Φιελδ ετ αλ., τηατ οφ τηε ρεχρυιτmεντ οφ πατιεντσ ιν けηαρδ−το−ρεαχηげ δεπριϖεδ χοmmυνιτιεσ, 

αδδρεσσινγ τηε ρολε οφ χοmmυνιτψ βασεδ λυνγ ηεαλτη χηεχκσ ανδ τηε υσε οφ mοβιλε ΛDΧΤ υνιτσ.    

 

Τηε Πιλοτ Προγραmmε Βεινγ Εϖαλυατεδ 

TｴW M;ﾐIｴWゲデWヴ けL┌ﾐｪ HW;ﾉデｴ CｴWIﾆげ (ΛΗΧ) πιλοτ προγραmmε ωασ δεσιγνεδ το αδδρεσσ βοτη τηε ηεαλτη 

βυρδεν ασσοχιατεδ ωιτη λυνγ χανχερ βυτ αλσο το ρεδυχε τηε βαρριερσ το παρτιχιπατιον ιν τηοσε ατ γρεατεστ 

ρισκ βψ ρεδυχινγ τραϖελ τιmε ανδ ινχρεασινγ χονϖενιενχε.[11]  Εϖερ σmοκερσ αγεδ 55 το 74 ρεγιστερεδ 

ατ ονε οφ τηε παρτιχιπατινγ ΓΠ πραχτιχεσ (14 αχροσσ Μανχηεστερ) ωερε ινϖιτεδ το ηαϖε α ΛΗΧ ατ 

χονϖενιεντ χοmmυνιτψ ϖενυεσ, ωηερε ρεσπιρατορψ σψmπτοmσ, σπιροmετρψ ανδ 6−ψεαρ λυνγ χανχερ ρισκ 

(υσινγ ΠΛΧΟΜ2012) ωερε ασσεσσεδ.  Τηοσε φουνδ το ηαϖε α 6−┞W;ヴ ﾉ┌ﾐｪ I;ﾐIWヴ ヴｷゲﾆ ﾗa дヱくヵヱХ ωερε ελιγιβλε 

φορ ανδ οφφερεδ ΛDΧΤ σχρεενινγ. Τηισ χονσιστεδ οφ αννυαλ σχρεενινγ οϖερ τωο ρουνδσ ινχλυδινγ αν 

ιmmεδιατε σχαν ιν α χο−λοχατεδ mοβιλε ΧΤ σχαννερ.  

Οφ 16,402 ινϖιτατιονσ το παρτιχιπατε, 2,541 ΛΗΧσ ωερε χονδυχτεδ, ωιτη 1,384 γοινγ ον το ηαϖε α ΛDΧΤ.  

Τηε πιλοτ διαγνοσεδ 42 πατιεντσ ωιτη λυνγ χανχερ ωιτη 63% σταγε Ι, 17.4% σταγε ΙΙ, 8.7% σταγε ΙΙΙ, ανδ 

10.9% σταγε Ις.  Υσινγ ηιστοριχ χοντρολσ α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ σταγε σηιφτ ωασ δεmονστρατεδ 

χοmπαρεδ το τηοσε ωιτη σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον. 

Μετηοδολογιχαλ αππροαχη 

Α mαϕορ λιmιτατιον οφ τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ α λυνγ χανχερ σχρεενινγ 

προγραmmε ισ τηε ϖαριατιον ιν mετηοδολογψ υσεδ.  Ασ αν εξαmπλε, τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ στυδιεσ λινκεδ 

το τωο οφ τηε λαργε τριαλσ, ΝΛΣΤ ανδ ΥΚΛΣ, ρεπορτεδ ϖερψ διφφερεντ βασε−χασε ρεσυλτσ ∃81,000/ Θυαλιτψ 

Αδϕυστεδ Λιφε Ψεαρ (ΘΑΛΨ) (ρουγηλψ ≤60,000 ιν 2018 ϖαλυεσ)[12] ανδ ≤8,466/ΘΑΛΨ.[2]  Ηοωεϖερ, τηε 

εξτεντ το ωηιχη τηισ ισ τηε ρεσυλτ οφ διφφερεντ προγραmmε δεσιγνσ ορ τηε ιmπαχτ οφ διφφερεντ εϖαλυατιϖε 

mετηοδολογιεσ ισ υνχλεαρ δυε το διφφερεντ mετηοδολογιχαλ αππροαχηεσ βεινγ υσεδ φορ τηε εϖαλυατιονσ.  
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Τηεσε αρε ϕυστ τωο οφ τηε λαργε αρραψ οφ λιτερατυρε ον χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ λυνγ χανχερ σχρεενινγ, αλλ 

φαχινγ σιmιλαρ ισσυεσ οφ α λαχκ οφ χοmπαραβιλιτψ οφ mετηοδσ. [13−18] 

Το ενσυρε χοmπαραβιλιτψ οφ τηε εϖαλυατιον οφ τηε Μανχηεστερ ΛΗΧ πιλοτ ωιτη οτηερ τριαλσ, τηε εχονοmιχ 

εϖαλυατιον χονδυχτεδ φορ τηε ΥΚΛΣ τριαλ αναλψσισ ωασ ρεχονστρυχτεδ.  Τηε ΥΚΛΣ mετηοδ ωασ χηοσεν φορ 

α νυmβερ οφ ρεασονσ ινχλυδινγ, πριmαριλψ, ιτσ ρελεϖανχε το α ΥΚ σεττινγ βυτ αλσο τηε αχχεσσιβιλιτψ οφ τηε 

mετηοδσ ανδ ϖαλιδιτψ ασ α ρεφερενχε ποιντ σινχε ιτσ ινδεπενδενχε φροm τηε τριαλ, ρεδυχινγ τηε ρισκ οφ 

ινηερεντ βιασ ιν τηε αππροαχη ανδ ασσυmπτιονσ υσεδ.[19]   

Τηε ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ｴWヴW;aデWヴ デｴW けΥΚΛΣ ﾏWデｴﾗSげが ;ゲ ┘ｷデｴ ;ﾐ┞ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ｴ;ゲ 

λιmιτατιονσ ωηιχη ιτ ισ ιmπορταντ το βε αωαρε οφ. Μοστ νοταβλψ τηεσε ινχλυδε τηε ασσυmπτιον δριϖεν 

εστιmατιον οφ λεαδ τιmε, τηε σιmπλιστιχ αππροαχη το θυαλιτψ οφ λιφε αδϕυστmεντ, ανδ τηε ασσυmπτιον 

λινκινγ εαρλιερ σταγε διαγνοσισ ωιτη γαινσ ιν συρϖιϖαλ ασ α ρεσυλτ οφ σχρεενινγ χοmπαρεδ το σψmπτοmατιχ 

πρεσεντατιον.  Τηεσε αρε χονσιδερεδ ιν mορε δεταιλ δυρινγ τηε πρεσεντατιον οφ τηε mοδελ ιν τηε νεξτ 

σεχτιον ανδ αρε εξπλορεδ τηρουγη σενσιτιϖιτψ αναλψσισ ιν τηισ στυδψ. 

Μετηοδσ 

Ασ δεταιλσ οφ τηε ΥΚΛΣ mετηοδ αρε πυβλισηεδ εξτενσιϖελψ ελσεωηερε [2, 19] τηισ σεχτιον ισ λιmιτεδ το α 

βριεφ οϖερϖιεω οφ τηε mετηοδσ, ωιτη α φοχυσ ον τηε διφφερενχεσ ιν τηε παραmετερ ϖαλυεσ υσεδ ιν τηισ 

στυδψ χοmπαρεδ το ΥΚΛΣ. 

Τηε χορε αππροαχη 

Τηε ΥΚΛΣ mετηοδ τακεσ α τωο παρτ αππροαχη το τηε εστιmατιον οφ τηε χοστσ ανδ βενεφιτσ ασσοχιατεδ 

ωιτη α σχρεενινγ προγραmmε, δεφινινγ αν αλγεβραιχ φορmυλα το δετερmινε τηε τοταλ αδδιτιοναλ χοστ 

ιmπλιχατιονσ αλονγσιδε α λιφε ταβλε αππροαχη το εστιmατινγ τηε ιmπαχτ οφ τηε προγραmmε ον τηε 

εξπεχτεδ ψεαρσ οφ λιφε λιϖεδ βψ εαχη πατιεντ.  Τηε εστιmατεδ λιφε ψεαρσ (ΛΨ) αρε τηεν αδϕυστεδ βψ αν 

εστιmατε οφ τηε θυαλιτψ οφ λιφε τηε αφφεχτεδ πατιεντσ ωουλδ βε εξπεχτεδ το ηαϖε το γιϖε αν εστιmατε οφ 

τηε ΘΑΛΨσ. 
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Τηε εστιmατιον οφ ινχρεmενταλ τοταλ χοστ σεεκσ το χοmβινε τηε τηρεε mαιν χοστ φαχτορσ: τηε χοστ οφ 

χονδυχτινγ τηε σχρεενινγ προγραmmε, τηε χοστ ιmπλιχατιονσ οφ διαγνοσινγ ανδ τρεατινγ α τρυε ποσιτιϖε, 

ανδ τηοσε οφ διαγνοσινγ α φαλσε ποσιτιϖε.  Τηεσε αρε χοmβινεδ υσινγ τηε φυνχτιον: 

ΧΣ + ΝΠ (ΙΤΠ+Τ) + ΝF び ΙΦΠ 

Wηερε: 

ΧΣ に τηε χοστ οφ χονδυχτινγ τηε σχρεενινγ προγραmmε 

ΝΠ に τηε νυmβερ οφ τρυε ποσιτιϖεσ ιν τηε χοηορτ 

Ι に τηε χοστ οφ τηε ινϖεστιγατιον οφ α ποσιτιϖε σχρεεν ρεσυλτ ωηιχη ισ χονσιδερεδ σεπαρατελψ φορ τρυε 

ποσιτιϖεσ, ΙΤΠ, ανδ φαλσε ποσιτιϖεσ, ΙΦΠ.  

Τ に τηε νετ αδδιτιοναλ χοστ οφ τρεατινγ α σχρεεν δετεχτεδ χανχερ, χοmπαρεδ το α σψmπτοmατιχ 

πρεσεντατιον (τηισ τακεσ ιντο αχχουντ τηε λεαδ τιmε το πρεσεντατιον) 

ΝΦ に Τηε νυmβερ οφ φαλσε ποσιτιϖεσ πιχκεδ υπ βψ τηε προγραmmε 

Τηε ασσυmπτιον ισ τηερεφορε mαδε τηατ αλλ τρυε νεγατιϖεσ ανδ φαλσε νεγατιϖεσ ιmπλψ νο χηανγε ιν τηε 

χοστ ιmπλιχατιονσ χοmπαρεδ το α σχεναριο ωηερε νο σχρεενινγ προγραmmεσ ωερε αϖαιλαβλε βεψονδ τηε 

χοστ οφ τηε σχρεεν ιτσελφ.  Τηισ ισ χερταινλψ αχχυρατε φορ τρυε νεγατιϖεσ, ωηο ωουλδ νοτ βε εξπεχτεδ το 

χηανγε ηοω τηεψ ιντεραχτεδ ωιτη τηε ΝΗΣ, βυτ ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ φαλσε νεγατιϖεσ (ι.ε. τηοσε ωιτη 

χανχερ ωηο αρε νοτ ιδεντιφιεδ βψ τηε σχρεεν) αρε λεσσ λικελψ το σεεκ χαρε φορ συσπεχτεδ λυνγ χανχερ ατ α 

λατερ δατε.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το ινχορπορατε αν εστιmατε οφ τηισ, ασ βοτη τηε ρατε οφ φαλσε 

νεγατιϖεσ ανδ τηε χηανγε ιν τηειρ αχτιονσ ασ α ρεσυλτ αρε λαργελψ υνκνοων ιν τηισ σεττινγ.   

Ιν κεεπινγ ωιτη βεστ πραχτιχε, αλλ χοστσ ανδ βενεφιτσ αρε δισχουντεδ ατ α ρατε οφ 3.5% περ ψεαρ, ανδ α 

ΝΗΣ ανδ ΠΣΣ περσπεχτιϖε ισ τακεν ον χοστσ, ανδ ποπυλατιον ηεαλτη, mεασυρεδ ιν τερmσ οφ ΘΑΛΨσ φορ τηε 

βενεφιτσ.[20] 

Παραmετερ εστιmατεσ 
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Χοστσ 

Ασ δισχυσσεδ αβοϖε ιν ορδερ το εστιmατε τηε αδδιτιοναλ χοστ ιmπλιχατιον οφ σχρεενινγ ωε νεεδ το κνοω: 

τηε χοστ οφ χονδυχτινγ τηε σχρεενινγ προγραmmε, τηε νυmβερ ανδ χοστ ιmπλιχατιονσ οφ τρυε ποσιτιϖεσ, 

ανδ τηε νυmβερ ανδ χοστ ιmπλιχατιονσ οφ φαλσε ποσιτιϖεσ.   

Τηε χοστσ οφ χονδυχτινγ τηε σχρεενινγ προγραmmε αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1, ωηερε αλλ φρεθυενχιεσ ανδ 

υνιτ χοστσ ηαϖε βεεν διρεχτλψ οβσερϖεδ φροm τηε Μανχηεστερ ΛΗΧ πιλοτ ανδ τηερεφορε ρεπρεσεντ けρεαλ 

ωορλδげ εστιmατεσ.  Τηε χοστσ εξχλυδε τηε νον−ρεχυρρεντ προϕεχτ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη σεττινγ υπ τηε 

πιλοτ (εστιmατεδ ατ ≤315,000, φυνδινγ α προγραmmε οφφιχε τηατ ωασ τασκεδ ωιτη εξπλορινγ εϖιδενχε 

ανδ δεσιγνινγ τηε πιλοτ ρατηερ τηαν διρεχτλψ ρυννινγ α σχρεενινγ σερϖιχε) ανδ, ασ νοτεδ ελσεωηερε, αρε 

λιmιτεδ το τηε φιρστ 3 mοντη φολλοω−υπ σχαν. 

[Ταβλε 1 ηερε] 

 

Τηε χοστ οφ τρεατινγ τρυε ποσιτιϖε ανδ φαλσε ποσιτιϖε ρεσυλτσ χοmβινεσ τηε οβσερϖεδ νυmβερ οφ εαχη οφ 

τηεσε φροm τηε προγραmmε (42 τρυε ποσιτιϖεσ, 39 φαλσε ποσιτιϖεσ) ωιτη αν εστιmατε οφ τηε υνιτ χοστ 

ινχορπορατινγ διαγνοστιχσ το χονφιρm ορ χοντραδιχτ τηε ινιτιαλ σχαν ανδ τηε συβσεθυεντ τρεατmεντ φορ 

τρυε ποσιτιϖεσ.  Τηε χοστ οφ διαγνοστιχ ωορκυπ αφτερ τηε ΧΤ ωασ εστιmατεδ υσινγ φρεθυενχιεσ οφ αχτιϖιτιεσ 

ρεπορτεδ βψ τηε πιλοτ, χοmβινεδ ωιτη υνιτ χοστ εστιmατεσ προϖιδεδ βψ Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ οφ Σουτη 

Μανχηεστερ (ΥΗΣΜ) αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 2.  Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε υνιτ χοστσ διφφερ φροm Νατιοναλ 

ΝΗΣ Ρεφερενχε Χοστσ ασ τηεψ ρεπρεσεντ τηε λοχαλ χοστσ ρατηερ τηαν νατιοναλ αϖεραγεσ.  Εστιmατεσ 

συγγεστ τηατ τηε υσε οφ τηε ΝΗΣ Ρεφερενχε Χοστσ (2015/16)[21] ωουλδ ρεσυλτ ιν τηε τοταλ χοστ οφ τηε 

προγραmmε το βε ≤12,000 λοωερ.   

[Ταβλε 2 ηερε] 
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Το εστιmατε τηε αδδιτιοναλ τρεατmεντ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε τρυε ποσιτιϖε διαγνοσεσ ιτ ωασ 

νεχεσσαρψ το εστιmατε βοτη τηε χοστ προφιλε φορ τηε τρυε ποσιτιϖε πατιεντσ γιϖεν τηεψ ωερε διαγνοσεδ 

εαρλιερ (ι.ε. δυε το τηε σχρεεν), δενοτεδ ΧΧΤ, χοmπαρεδ το ηαδ τηεψ βεεν οτηερωισε βεεν διαγνοσεδ 

λατερ, ΧΣΠ.  Γιϖεν τηε λαχκ οφ λονγ−τερm φολλοω υπ ιν τηε πιλοτ βοτη χοστσ αρε βασεδ ον εστιmατεδ 

τρεατmεντ πατηωαψσ.  Βοτη αρε εστιmατεδ βψ αππλψινγ σταγε ανδ ιντερϖεντιον σπεχιφιχ υνιτ χοστ 

εστιmατεσ φροm ΧΡΥΚ[22] αλονγσιδε εστιmατεσ οφ τηε σταγε διστριβυτιον, ειτηερ φροm τηε πιλοτ (το ινφορm 

ΧΧΤ) ορ φροm αν εστιmατε οφ τηε σταγε διστριβυτιον οφ τηε ποπυλατιον ωιτηουτ τηε προγραmmε, ηερε υσινγ 

ΟΝΣ δατα, το ινφορm ΧΣΠ.  ΧΣΠ ισ αδδιτιοναλλψ αδϕυστεδ φορ δισχουντινγ, ασ τηε χοστσ ωιλλ οχχυρ ατ α λατερ 

δατε.  Τηε αϖεραγε τιmε το σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον υσεδ το ινφορm τηε δισχουντ ρατε ισ εστιmατεδ βψ 

α ωειγητινγ οφ τηε σταγε−σπεχιφιχ λεαδ τιmεσ ρεπορτεδ λατερ ιν τηισ σεχτιον.  ΧΣΠ ισ αλσο αδϕυστεδ φορ 

βαχκγρουνδ mορταλιτψ, ασ πατιεντσ mαψ ηαϖε διεδ βεφορε σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον.  Τηε φρεθυενχψ οφ 

τηε ϖαριουσ τρεατmεντ στρατεγιεσ ανδ ασσοχιατεδ υνιτ χοστσ ισ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3. Φορ τηε σψmπτοmατιχ 

γρουπ πατιεντσ αρε ασσυmεδ το πρεσεντ ατ α σταγε διστριβυτιον τηατ mατχηεσ τηε νατιοναλ αϖεραγε,[23] 

τηε σταγε σπεχιφιχ υνιτ τρεατmεντ χοστ ισ εστιmατεδ υσινγ τηε σταγε σπεχιφιχ αϖεραγεσ φροm τηε ΧΤ αρm 

οφ τηε mοδελ γιϖεν ιν Ταβλε 3. 

[Ταβλε 3 ηερε] 

Βενεφιτσ 

Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ τηε βενεφιτσ οφ σχρεεν−δετεχτιον ϖερσυσ σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον αρε εστιmατεδ 

βψ αδαπτινγ τηε συρϖιϖαλ mοδελ ρεφερενχεδ ανδ αππλιεδ βψ τηε ΥΚΛΣ στυδψ.[19]  

Τηε εστιmατιον οφ βενεφιτ υσεσ αχτυαριαλ ταβλεσ ωηιχη εστιmατε τηε προβαβιλιτψ οφ δψινγ ιν ανψ γιϖεν 

ψεαρ φορ α νυmβερ οφ διφφερεντ στατεσ οφ βεινγ (φορ τηισ mοδελ γενδερ ανδ πρεσενχε ανδ σταγε οφ 

χανχερ).[23]  Εστιmατεσ οφ τηε λιφε εξπεχτανχψ οφ εαχη τρυε ποσιτιϖε λυνγ χανχερ χασε αρε mαδε ατ αν 

ινδιϖιδυαλ πατιεντ λεϖελ ασσυmινγ βοτη τηε χανχερ ωασ διαγνοσεδ υσινγ τηε σχρεενινγ τεστ, ανδ τηατ ιφ 

τηε σχρεενινγ τεστ ηαδ νοτ βεεν αϖαιλαβλε τηε χανχερ ωουλδ ηαϖε πρεσεντεδ σψmπτοmατιχαλλψ ατ α λατερ 
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δατε.  Αν εστιmατε οφ τηε σταγε σπεχιφιχ τιmε βετωεεν τηε ιδεντιφιχατιον ατ σχρεενινγ ανδ σψmπτοmατιχ 

πρεσεντατιον ισ ινχορπορατεδ το αχχουντ φορ λεαδ τιmε βιασ.   

Τηισ αππροαχη χαν βε χηαραχτερισεδ υσινγ Φιγυρε 1, ρεπροδυχεδ φροm Wηψνεσ.[19]  Ιτ σηοωσ τηε 

εστιmατεδ ρελατιονσηιπ βετωεεν συρϖιϖαλ χυρϖεσ (αλονγ αξεσ οφ αγε (Α) ανδ νυmβερ ωηο συρϖιϖε (Ν)) οφ 

デｴヴWW Iﾗｴﾗヴデゲぎ けﾐﾗヴﾏ;ﾉげ συρϖιϖαλ χυρϖε βασεδ ον λιφε εξπεχτανχψ οφ τηε οϖεραλλ ποπυλατιον; σχρεενεδ 

χοηορτ; σψmπτοmατιχ χοηορτ. Συρϖιϖαλ οφ τηε σψmπτοmατιχ χοηορτ βεψονδ τηε ποιντ οφ διαγνοσισ ατ ΑΣΠ 

δεχαψσ ραπιδλψ χοmπαρεδ το βοτη τηε νορmαλ χοηορτ ανδ τηε σχρεενεδ χοηορτ ωηιχη ισ διαγνοσεδ (ανδ 

τηερεφορε τρεατεδ) ατ αν εαρλιερ ποιντ ΑΧΤ.         

Υσινγ τηισ αππροαχη ιτ ισ τηερεφορε ποσσιβλε το εστιmατε τηε ΛΨ γαινσ φροm σχρεενινγ βψ χονσιδερινγ τηε 

διφφερενχε βετωεεν τηε αρεασ υνδερ τηε τωο λυνγ χανχερ συρϖιϖαλ χυρϖεσ (σχρεενεδ ανδ σψmπτοmατιχ).  

Dοινγ σο ατ α πατιεντ λεϖελ, ασ δονε ιν ουρ στυδψ ανδ ιν τηε ΥΚΛΣ αναλψσισ (Wηψνεσ οριγιναλλψ τοοκ α 

σινγλε χοηορτ αππροαχη), αλλοωσ φορ τηε αδϕυστmεντ οφ τηε mοδελ το διφφερενχεσ ιν γενδερ, τηε αγε οφ 

πρεσεντατιον, ανδ τηε σταγε οφ πρεσεντατιον. Τηε ινχρεmενταλ ΛΨσ αρε τηεν αδϕυστεδ φορ τηε εξπεχτεδ 

θυαλιτψ οφ λιφε εξπεριενχεδ βψ τηε πατιεντ.   

 

[Φιγυρε 1 ηερε] 

 

Το αχχουντ φορ τηε ηιγηερ λεϖελ οφ mορταλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη δεπριϖατιον ιν Μανχηεστερ χοmπαρεδ το 

τηε ΥΚ, ωε χαλχυλατεδ τηε συρϖιϖαλ χυρϖεσ σπεχιφιχ το Μανχηεστερ ρεσιδεντσ. Φορ εαχη ινδιϖιδυαλ 

διαγνοσεδ ωιτη σχρεεν−δετεχτεδ λυνγ χανχερ ωε χονστρυχτεδ α στατιστιχαλ ταβλε φορ (α) σψmπτοmατιχ 

πρεσεντατιον, ανδ (β) ΧΤ−σχρεενεδ πρεσεντατιον, φαχτορινγ ιν πυβλισηεδ σταγε ανδ γενδερ σπεχιφιχ 1 

ψεαρ ανδ 5 ψεαρ συρϖιϖαλ ρατεσ.  Τηε ΥΚΛΣ αππροαχη το σταγε σπεχιφιχ συρϖιϖαλ, υσινγ εϖιδενχε φροm τηε 

λιτερατυρε, ισ υσεδ το ινφορm τηε σχρεεν δετεχτεδ συρϖιϖαλ ρατεσ, ανδ υπδατεδ εστιmατεσ φροm τηε Οφφιχε 

φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ (ΟΝΣ) φορ τηε σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον χυρϖεσ (τηε οριγιναλ ΥΚΛΣ αναλψσισ υσεδ 

ACCEPTED M
ANUSCRIP

T



10 

 

αν ολδερ ϖερσιον οφ τηε σαmε σουρχε).  Τηεσε ϖαλυεσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 4.  Σταγε 4 χανχερσ αρε 

ασσυmεδ το ηαϖε τηε σαmε συρϖιϖαλ ρατε ασ οβσερϖεδ ιν τηε σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον γρουπ ωηετηερ 

διαγνοσεδ σψmπτοmατιχαλλψ ορ βψ σχρεενινγ.  Τηισ ιmπλιεσ νο ηεαλτη βενεφιτ ιν ιδεντιφψινγ πατιεντσ ατ 

σταγε 4 τηρουγη σχρεενινγ.  Αν εξπονεντιαλ δεχαψ φυνχτιον ισ φιττεδ το τηε τωο τιmε ποιντσ φορ εαχη 

σταγε οφ χανχερ.  

[Ταβλε 4 ηερε] 

 

Ιν αδδιτιον το mοδελλινγ τηε διφφερενχε ιν συρϖιϖαλ τιmε γιϖεν σψmπτοmατιχ ορ σχρεεν δετεχτιον τηε 

mοδελ τακεσ αχχουντ οφ τηε λεαδ τιmε οφ εαχη σταγε οφ δισεασε, ι.ε. τηε τιmε βετωεεν ιδεντιφιχατιον ατ 

σχρεενινγ ανδ ανψ σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον.  Wηιλε σοmε αυτηορσ ηαϖε σουγητ το εστιmατε τηε λεαδ 

τιmε πρεχισελψ,[24] τηεσε εστιmατεσ αρε, δυε το τηε υνοβσερϖαβλε νατυρW ﾗa ; ヮ;デｷWﾐデげゲ ﾉW;S デｷﾏWが ｴｷｪｴﾉ┞ 

ασσυmπτιον βασεδ ανδ ιν νεεδ οφ φυρτηερ δεϖελοπmεντ.  Τηισ mοδελ τακεσ τηε σαmε αππροαχη ασ υσεδ 

ιν ΥΚΛΣ τηατ λεαδ τιmεσ χαν βε εστιmατεδ φροm τηε διφφερενχε ιν τηε αγεσ βετωεεν σψmπτοmατιχ 

πρεσεντατιον ανδ τηε σχρεεν δετεχτεδ προγραmmε (ρουγηλψ 3, 2, 1, ανδ 0 ψεαρσ φορ σταγε 1 το 4).  Το 

αχχουντ φορ τηε σιγνιφιχαντ υνχερταιντψ ιν τηεσε εστιmατεσ τηε ΥΚΛΣ αππροαχη ινχορπορατεδ ιντο τηε 

mοδελ λεαδ τιmεσ τωιχε τηεσε οβσερϖεδ ρατεσ (σο 6, 4, 2, ανδ 0).  Τηισ ασσυmπτιον βιασεσ αγαινστ ΧΤ 

σχρεενινγ (ι.ε. αρε χονσερϖατιϖε) ασ σηορτερ λεαδ τιmεσ ιmπλψ τηατ λυνγ χανχερ προγρεσσεσ mορε θυιχκλψ 

βετωεεν Σταγεσ 1 ανδ 4, mακινγ τηε βενεφιτσ οφ εαρλψ σταγε διαγνοσισ γρεατερ ασ ωιτηουτ ιτ λιϖεσ ανδ 

λιφε ψεαρσ αρε λοστ ϖερψ θυιχκλψ.   

Φιναλλψ, το αδϕυστ φορ ヮ;デｷWﾐデゲげ θυαλιτψ οφ λιφε αφτερ τηε δεϖελοπmεντ οφ χανχερ ωε αδϕυστ τηε εστιmατεδ 

λιφε ψεαρσ γαινεδ βψ αν εξπεχτεδ θυαλιτψ οφ λιφε σχορε, χονσιστεντ ωιτη τηε αππροαχη τακεν βψ ΥΚΛΣ.  

Αδϕυστινγ τηε λιφε ψεαρσ βψ α θυαλιτψ οφ λιφε σχορε ινδιχατιϖε οφ α χανχερ συφφερερ ωουλδ ρισκ βιασινγ τηε 

βενεφιτ οφ διαγνοσινγ ανδ τρεατινγ πατιεντσ εαρλιερ ασ mανψ συρϖιϖε χανχερ ανδ τηοσε ωηο δο νοτ ωουλδ 

εξπεριενχε τηε θυαλιτψ οφ λιφε ιmπλιχατιονσ ωηετηερ τηεψ ωερε διαγνοσεδ τηρουγη σχρεενινγ ορ 
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σψmπτοmατιχαλλψ.  Τηερεφορε α θυαλιτψ οφ λιφε αδϕυστmεντ ινδιχατιϖε οφ αν αγε αδϕυστεδ τψπιχαλ περσον 

ωασ υσεδ, 0.7472 ασ υσεδ ιν ΥΚΛΣ φροm εστιmατεσ βψ Κινδ ετ αλ.[25]  

 

Ρεσυλτσ 

Βρινγινγ τηε Χοστ Ελεmεντσ Τογετηερ 

Iﾐ デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ゲWIデｷﾗﾐ ┘W SWaｷﾐWS デｴW aﾗヴﾏ┌ﾉ; さN“ Щ NP ふIΤΠЩTぶ Щ NF び IΦΠざ ;ゲ SWaｷﾐｷﾐｪ デｴW ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ﾉ 

χοστ οφ τηε σχρεενινγ προγραmmε.  Υσινγ τηε mετηοδσ ουτλινεδ τηισ ρεσολϖεσ ιντο: 

Τοταλ αδSｷデｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗゲデ Э グヵヶヶがヰヱン Щ ヴヲ び グヱがヵΑΓ Щ ンΓ び ≤788 

 = ≤566,013 + ≤66,323 + ≤30,740 

 = ≤663,076 

Τηισ σηοωσ τηατ τηε χοστ οφ χονδυχτινγ τηε σχρεεν, ≤566,013, ωασ τηε λαργεστ χοστ χοmπονεντ, 

χοmπαρεδ το τηε χοστ οφ διαγνοσινγ ανδ νετ αδδιτιοναλ χοστ οφ τρεατινγ τηε τρυε ποσιτιϖεσ, ≤66,323, ανδ 

οφ διαγνοσινγ φαλσε ποσιτιϖεσ, ≤30,740.   

Ηεαλτη Βενεφιτσ οφ τηε Σχρεενινγ Προγραmmε 

Βασεδ ον τηε συρϖιϖαλ ασσυmπτιονσ δεσχριβεδ αβοϖε, ωε φινδ τηατ τηε τοταλ υνδισχουντεδ Λιφε Ψεαρσ 

γαινεδ τηρουγη σχρεενινγ αρε εστιmατεδ το βε 128.24 ΛΨσ, 88.13 ΛΨσ ωηεν δισχουντινγ ισ αππλιεδ.  Ταβλε 

5 σηοωσ τηε νυmβερ οφ πεοπλε διαγνοσεδ ασ τρυε ποσιτιϖεσ ιν τηε τριαλ, αχχορδινγ το σταγε ανδ γενδερ, 

αλονγσιδε τηε αϖεραγε εστιmατε ΛΨ γαινσ (υνδισχουντεδ) ασ α ρεσυλτ οφ τηε σχρεενινγ προγραmmε.  Wηεν 

δισχουντινγ ρυλεσ αρε αππλιεδ τηε αϖεραγε εστιmατεδ ΛΨσ γαινεδ αχροσσ τηε 42 τρυε ποσιτιϖε πατιεντσ ισ 

2.10. 

[Ταβλε 5 ηερε] 
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Τηε ταβλε ηιγηλιγητσ τηε σιγνιφιχαντ βενεφιτσ οφ ιδεντιφψινγ πατιεντσ εαρλιερ, ωιτη αν αϖεραγε γαιν οφ υπ 

το 4.19 ψεαρσ, σιγνιφιχαντ χονσιδερινγ τηε αϖεραγε αγε οφ τηισ ποπυλατιον ωασ 67.6.  Ιτ αλσο ηιγηλιγητσ 

τηε ιmπορτανχε οφ εαρλψ διαγνοσισ, ωιτη α λαργε δεχρεασε ιν εξπεχτεδ γαινσ ασ τηε σταγε mοϖεσ φροm 1 

το 2 ορ 3 ανδ τηεν το 4, ωηερε τηερε ισ νο γαιν εξπεχτεδ φροm σχρεενινγ.    

Αδϕυστινγ τηε ΛΨ γαινεδ βψ ヮ;デｷWﾐデゲげ W┝ヮWIデWS θυαλιτψ οφ λιφε ρεσυλτσ ιν α ΘΑΛΨ γαιν οφ 65.85. 

Χοmβινινγ τηε Χοστσ ανδ Βενεφιτσ 

Χονϖεντιοναλλψ τηε ρεσυλτ οφ α χοστ−εφφεχτιϖενεσσ αναλψσισ ισ ρεπορτεδ ασ τηε ινχρεmενταλ χοστ−

εφφεχτιϖενεσσ ρατιο (ΙΧΕΡ) ιν τερmσ οφ τηε αδδιτιοναλ χοστ οφ αν ιντερϖεντιον ανδ ιν τερmσ οφ τηε 

;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ｪ;ｷﾐ ｷﾐ QALYゲく  TｴW ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデ ICE‘ ｷゲ デｴWﾐ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ; けIﾗゲデ−WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ デｴヴWゲｴﾗﾉSげ ┘ｴｷIｴ 

ισ υσεδ το δετερmινε τηε ποιντ ατ ωηιχη α νεω ιντερϖεντιον ωουλδ ρεπρεσεντ α ωορτηωηιλε υσε οφ φινιτε 

ΝΗΣ ρεσουρχεσ.  Ιν τηε ΥΚ α τηρεσηολδ ϖαλυε οφ ≤20,000 το ≤30,000/ΘΑΛΨ ισ mοστ οφτεν υσεδ, δυε το ιτσ 

υσε βψ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χαρε Εξχελλενχε (ΝΙΧΕ) ιν τηειρ δεχισιον mακινγ προχεσσ.  

Ηοωεϖερ, ρεχεντ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη ηασ αργυεδ τηατ τηισ ϖαλυε σηουλδ βε χλοσερ το 

≤13,000/ΘΑΛΨ.[26]  Τηε αναλψσισ δεσχριβεδ ιν τηισ παπερ ρεσυλτσ ιν αν ΙΧΕΡ οφ ≤10,069/ΘΑΛΨ, βελοω ανψ 

οφ τηε τηρεσηολδ ϖαλυεσ χονσιδερεδ αππροπριατε, ανδ τηερεφορε συγγεστινγ τηατ, υνδερ τηε βασε−χασε 

ασσυmπτιονσ, τηε Μανχηεστερ πιλοτ ρεπρεσεντσ α χοστ−εφφεχτιϖε υσε οφ ΝΗΣ ρεσουρχεσ.  

Υνχερταιντψ αναλψσεσ 

Wηιλε τηε βασε−χασε αναλψσισ ρεπρεσεντσ α βεστ εστιmατε οφ τηε εξπεχτεδ λιφετιmε χοστσ ανδ βενεφιτσ οφ 

τηε Μανχηεστερ ΛΗΧ πιλοτ, τηερε αρε ινεϖιταβλψ αρεασ οφ υνχερταιντψ τηατ, το σοmε εξτεντ χαν βε 

εξπλορεδ τηρουγη υνχερταιντψ αναλψσισ.  Wε χονδυχτεδ τωο σχεναριο αναλψσεσ το εξπλορε τηε σενσιτιϖιτψ 

οφ τηε ρεσυλτσ το χηανγεσ ιν τηε βασε χασε ασσυmπτιονσ, ρελατινγ το τηε mοδελλεδ συρϖιϖαλ τιmεσ ανδ τηε 

λεαδ τιmεσ. 

Ασ ωιτη τηε ΥΚΛΣ αππροαχη ωε mοδελλεδ τηε mορταλιτψ ρατεσ οφ ΧΤ ανδ σψmπτοmατιχαλλψ πρεσεντινγ 

πατιεντσ υσινγ α δεχαψ φυνχτιον αππλιεδ το δατα ον ονε ανδ 5 ψεαρ συρϖιϖαλ φροm τηε λιτερατυρε (φορ ΧΤ) 
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ανδ τηε ΟΝΣ (φορ σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον).  Τηε νατυρε οφ τηε ινφορmατιϖε δατα mακεσ τραδιτιοναλ 

προβαβιλιστιχ σενσιτιϖιτψ αναλψσισ διφφιχυλτ ασ ωε ηαϖε νο ροβυστ εστιmατεσ οφ τηε στανδαρδ ερρορ.[27]  Ασ 

α ρεσυλτ, ωε εξπλορεδ τηε σενσιτιϖιτψ οφ τηε mοδελ το τηε ΧΤ mορταλιτψ ρατεσ βψ αδϕυστινγ τηε εστιmατεδ 

τιmε δεπενδεντ ρατεσ, υσινγ α ηαζαρδ ρατιο.  Τηισ φουνδ τηατ αππλψινγ α ηαζαρδ ρατιο οφ 0.5 (ι.ε. ρεδυχινγ 

τηε αννυαλ mορταλιτψ ρατε φορ ΧΤ δετεχτεδ πατιεντσ βψ ηαλφ) ρεδυχεδ τηε ΙΧΕΡ το ≤5,801/ΘΑΛΨ.  Σιmιλαρλψ 

α ηαζαρδ ρατιο οφ 1.5 ρεσυλτεδ ιν αν ΙΧΕΡ οφ ≤26,837.  

Ιν αδδιτιον, α σχεναριο αναλψσισ ιν ωηιχη ωε ωεακενεδ τηε βιασ αγαινστ σχρεενινγ βψ ρεδυχινγ τηε λεαδ 

τιmεσ εστιmατεσ το 3, 2, 1 ανδ 0 ψεαρσ φορ σταγε 1−4 ρεσπεχτιϖελψ ωασ χονδυχτεδ. Τηεσε ϖαλυεσ mοστ 

χλοσελψ ρεφλεχτ τηε ποιντ εστιmατεσ τηατ ωερε χονσιδερεδ mοστ λικελψ ιν τηε ΥΚΛΣ mοδελ, βυτ ωηιχη ωερε 

αδϕυστεδ ιν τηε βασε χασε το ενσυρε α χονσερϖατιϖε αναλψσισ.  Τηισ σχεναριο ρεδυχεσ τηε ΙΧΕΡ το 

≤5,579/ΘΑΛΨ ασ τηε βενεφιτσ οφ διαγνοσινγ α λυνγ χανχερ εαρλιερ ινχρεασε. Τηισ ισ δυε το τηε ινχρεασεδ 

σπεεδ ατ ωηιχη τηε χανχερ ισ ασσυmεδ το δεϖελοπ τηρουγη τηε σταγεσ ανδ τηερεφορε τηε ρισκ οφ mορταλιτψ 

υνδερ α ρελιανχε ον σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον.  Ιν α ρελατεδ σχεναριο ωε ιδεντιφιεδ τηατ τηε λεαδ τιmεσ 

ωουλδ νεεδ το ινχρεασε το 8.0, 5.4 ανδ 2.7 φορ τηε σχρεενινγ προγραmmε το νο λονγερ βε χοστ εφφεχτιϖε 

(ασσυmινγ τηε σαmε ρελατιϖε σιζε οφ τηε λεαδ τιmεσ). 

Dισχυσσιον 

Τηισ εχονοmιχ εϖαλυατιον οφ τηε Μανχηεστερ Λυνγ Ηεαλτη Χηεχκ πιλοτ φουνδ ιτ το βε α χοστ−εφφεχτιϖε 

υσε οφ ΝΗΣ ρεσουρχεσ ιφ τηε σιγνιφιχαντ λονγ−τερm βενεφιτσ βοτη το πατιεντ ηεαλτη ανδ ΝΗΣ εξπενδιτυρε 

ωερε χονσιδερεδ.  Α βασε−χασε ΙΧΕΡ οφ ≤10,069/ΘΑΛΨ ωασ εστιmατεδ, λοωερ τηαν βοτη τηε χονϖεντιοναλ 

χοστ−εφφεχτιϖενεσσ τηρεσηολδ υσεδ βψ ΝΙΧΕ, ανδ τηε ρεχεντλψ εστιmατεδ ϖαλυε οφ τηε τηρεσηολδ βψ 

Χλαξτον ετ αλ. οφ ≤13,000/ΘΑΛΨ.[26] Τηισ ισ χοmπαραβλε το τηε φινδινγσ οφ τηε ΥΚΛΣ τριαλ αναλψσισ ωηιχη 

εστιmατεδ αν ΙΧΕΡ οφ ≤8,466/ΘΑΛΨ.  Τηε πριmαρψ διφφερενχε βετωεεν τηισ στυδψ ανδ ΥΚΛΣ ισ τηε υσε οφ 

mοβιλε σχαννερσ οϖερ φιξεδ, ηοσπιταλ βασεδ, υνιτσ.  Ιν τηισ τριαλ τηε χοστ περ ρεπορτεδ ΧΤ σχαν ωασ ≤286, 

χοmπαρεδ το αν εστιmατεδ χοστ οφ υσινγ α φιξεδ υνιτ οφ ≤232 (ΧΤ οφ υπ το τηρεε αρεασ ωιτη χοντραστ πλυσ 

αν ΜDΤ mεετινγ φροm τηε ΝΗΣ Ρεφερενχε Χοστσ)[21], α διφφερενχε οφ ≤54 περ σχαν.  Ηοωεϖερ, ωηιλε 
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ηοσπιταλ βασεδ σχρεενινγ ισ χηεαπερ περ σχαν ιτ ισ λικελψ τηατ mανψ πατιεντσ ωηο βενεφιττεδ φροm τηισ 

σχρεεν ωουλδ ηαϖε βεεν πυτ οφφ φροm αττενδινγ α ηοσπιταλ σεττινγ.  Ασ α ρεσυλτ, ιτ ισ νοτ ρεασοναβλε το 

ασσυmε τηατ τηε ρεσυλτσ οφ τηισ τριαλ χαν βε διρεχτλψ τρανσφερρεδ το α ηοσπιταλ σεττινγ ατ α ρεδυχεδ χοστ. 

Τηε ΥΚΛΣ αναλψσισ αδδιτιοναλλψ ρεπορτεδ 95% χονφιδενχε ιντερϖαλσ αρουνδ τηε χοστ ανδ ΛΨσ βψ ασσυmινγ 

νορmαλιτψ ανδ ρε−εστιmατεδ τηε νετ χοστ υσινγ Μοντε−Χαρλο σιmυλατιονσ, ρεσυλτινγ ιν α χονφιδενχε 

ιντερϖαλ οφ ≤362,564 το ≤769,309 αρουνδ τηειρ mεαν εστιmατε οφ ≤565,498, ανδ 2.6 το 3.9 ΛΨσ αρουνδ 

α mεαν οφ 3.3 ΛΨσ.  Χοmβινινγ τηεσε γαϖε α 95% χονφιδενχε ιντερϖαλ φορ ΥΚΛΣ οφ ≤5,542 το 

≤12,569/ΘΑΛΨ αρουνδ α mεαν οφ ≤8,466/ΘΑΛΨ. 

Τηε mετηοδολογψ ανδ χηαραχτερισατιον οφ τηε νορmαλ διστριβυτιον ανδ τηε παραmετερσ ινχορπορατεδ 

ωασ, νεϖερτηελεσσ, υνχλεαρ mακινγ ρεπλιχατιον ιmποσσιβλε.  Αττεmπτσ ωερε mαδε το χονδυχτ α σιmιλαρ 

αναλψσισ τηρουγη τηε Μοντε Χαρλο ρεσαmπλινγ οφ τριανγυλαρ διστριβυτιονσ (χονσιδερεδ mορε πραχτιχαβλε 

δυε το τηειρ φαχιλιτατιον οφ α mινιmυm ανδ mαξιmυm), ωηιχη ρεσυλτεδ ιν α 95% χονφιδενχε ιντερϖαλ οφ 

≤8,407 το ≤12,002/ΘΑΛΨ. 

Wε χονσιδερ τηε εστιmατεδ χονφιδενχε ιντερϖαλσ ρεπορτεδ ιν τηισ στυδψ ανδ ΥΚΛΣ, γιϖε α mισλεαδινγ 

ινδιχατιον οφ τηε λεϖελ οφ υνχερταιντψ πρεσεντ ιν τηε αναλψσισ.  Τηισ ισ βεχαυσε τηε ΥΚΛΣ mετηοδ, ανδ 

ινδεεδ ανψ αππροαχη βασεδ ον α λιφε ταβλε mετηοδολογψ, ισ υνλικελψ το βε αβλε το φυλλψ ινχορπορατε τηε 

παραmετερ υνχερταιντψ εϖιδεντ ιν τηε υνδερλψινγ mοδελ.  Τηισ ισ δυε το τηε ινφορmατιϖε λιφε ταβλεσ 

τψπιχαλλψ ονλψ ρεπορτινγ ποιντ εστιmατεσ οφ ε.γ. mορταλιτψ ρισκ, mακινγ ανψ ινφορmατιϖε διστριβυτιον 

αππλιεδ πυρελψ σπεχυλατιϖε.  Φυρτηερmορε, ωηιλε στατιστιχαλ mετηοδσ συχη ασ βοοτστραππινγ αρε αϖαιλαβλε 

το χονσιδερ τηε ιmπαχτ οφ τηε σχρεενινγ προγραmmε ιδεντιφψινγ α διφφερεντ mιξ οφ πατιεντσ, τηισ χαν 

ονλψ εϖερ βε ινφορmεδ ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ τηε πιλοτ ορ τριαλ φινδινγσ, ωηιχη ιν τηισ χασε αρε αργυαβλψ 

τοο λιmιτεδ ιν σιζε ανδ σχοπε το βε ινφορmατιϖε αβουτ τηε τρυε λεϖελ οφ υνχερταιντψ.  Τηερεφορε, ωηιλε ιτ 

ισ ποσσιβλε το ατταχη χονφιδενχε ιντερϖαλσ, ωε δο νοτ χονσιδερ τηατ συχη αν αππροαχη ισ ινφορmατιϖε οφ 

τηε τρυε λεϖελ οφ υνχερταιντψ, ρισκινγ γιϖινγ φαλσε χονφιδενχε ιν α ποιντ εστιmατε.  Ιν ρεαλιτψ τηε χοστ−
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εφφεχτιϖενεσσ οφ συχη προγραmmεσ, εσπεχιαλλψ ατ ρελατιϖελψ σmαλλ σχαλε, ισ ηυγελψ υνχερταιν ανδ 

δεπενδεντ ον mανψ φαχτορσ ωηιχη, γιϖεν τηε χυρρεντ λεϖελ οφ ρεσεαρχη, αρε νοτ ροβυστλψ θυαντιφιαβλε.  

Τηε mαιν στρενγτη οφ τηισ αναλψσισ στεmσ φροm ιτσ ρεπλιχατιον οφ τηε ΥΚΛΣ στυδψ, νοτ ονλψ ιmβυινγ τηε 

βενεφιτσ οφ τηε πεερ ρεϖιεωεδ mετηοδ βψ Wηψνεσ βυτ αλλοωινγ φορ τηε διρεχτ χοmπαρισον οφ τηε ρεσυλτσ 

οφ τηε τωο στυδιεσ.  Wε αλσο εξτενδεδ τηε σχεναριο αναλψσεσ χονδυχτεδ ιν ΥΚΛΣ βψ εξπλορινγ τηε ιmπαχτ 

οφ χηανγεσ το τηε mοδελλεδ mορταλιτψ ρατε, φινδινγ τηε ρεσυλτ το βε σενσιτιϖε. 

Ηοωεϖερ, ασ ωιτη τηε ΥΚΛΣ στυδψ τηισ αναλψσισ ηασ α νυmβερ οφ ωεακνεσσεσ.  Τηε ρεδυχτιϖε νατυρε οφ 

τηε mοδελ, πριmαριλψ χονσιδερινγ τηε συρϖιϖαλ βενεφιτ οφ εαρλιερ σταγε λυνγ χανχερ διαγνοσισ ωιτη α 

θυαλιτψ οφ λιφε αδϕυστmεντ φορ τηε λιφε ψεαρσ γαινεδ ωιτη σχρεενινγ, ιmπλιεσ α λιmιτεδ δεφινιτιον οφ βενεφιτ 

οφ τηε προγραmmε, φαιλινγ το ρεφλεχτ τηε ποτεντιαλ βενεφιτσ οφ οτηερ φαχτορσ ινχλυδινγ ΧΟΠD διαγνοσισ, 

ορ σmοκινγ χεσσατιον (αδϖιχε γιϖεν το αλλ αττενδεεσ).  Φυρτηερmορε, τηε αναλψσισ ισ λιmιτεδ βψ τηε σχαλε 

ανδ σχοπε οφ τηε πιλοτ, φαιλινγ το ρεφλεχτ τηε ιmπαχτ οφ τηε σχρεενινγ παστ τηε φιρστ φολλοω υπ ατ 3 mοντησ 

ορ ωηετηερ α διφφερεντ σχρεενινγ χριτερια ορ αππροαχη ιν τηε σαmε ποπυλατιον ωουλδ βε mορε χοστ−

εφφεχτιϖε. 

 

Χονχλυσιονσ 

Τηισ αναλψσισ αππλιεδ τηε mετηοδ δεϖισεδ βψ Wηψνεσ ανδ υσεδ ιν τηε ΥΚΛΣ αναλψσισ το εστιmατε τηε 

χοστ−εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε Μανχηεστερ Λυνγ Ηεαλτη Χηεχκ πιλοτ, φινδινγ ιτ χοστ−εφφεχτιϖε ατ αν ΙΧΕΡ οφ 

≤10,069/ΘΑΛΨ.  Τηισ ισ αν ιmπορταντ φινδινγ ασ ιτ πρεσεντσ ανοτηερ ϖαλιδατιον οφ τηε χοστ−εφφεχτιϖενεσσ 

οφ λυνγ χανχερ σχρεενινγ βυτ ιν α διφφερεντ σεττινγ ανδ χαρριεδ ουτ διφφερεντλψ το τηε ΥΚΛΣ.   

Χοστ εφφεχτιϖενεσσ, δετερmινεδ βψ τηε χοστ οφ σχρεενινγ ανδ τρεατmεντ ανδ τηε βενεφιτσ δεριϖεδ 

τηρουγη ινχρεασεδ λονγεϖιτψ, ισ υνδερεστιmατεδ ιν τηε mοδελ τηρουγη τηε χονσερϖατιϖε αππροαχη το 

λεαδ τιmεσ ανδ εξχλυσιον οφ νυmερουσ ηεαλτη βενεφιτσ βεψονδ λυνγ χανχερ διαγνοσισ.  Ποτεντιαλ 

οϖερεστιmατεσ mαψ εmεργε ιφ συρϖιϖαλ ρατεσ οφ σχρεενεδ χασεσ αρε λοωερ τηαν προϕεχτεδ; τηισ δατα 
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ωουλδ βεχοmε αϖαιλαβλε ιν τηε φυτυρε τηρουγη λονγιτυδιναλ αναλψσισ οφ mορταλιτψ αmονγ τηε σχρεενεδ 

χοηορτ.   

Φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νεεδεδ νοτ ονλψ το αδδρεσσ τηε λιmιτατιονσ οφ τηισ αναλψτιχαλ mετηοδ ανδ 

ινφορmατιϖε δατα, βυτ αλσο το γο βεψονδ τηε θυεστιον οφ ισ σχρεενινγ χοστ−εφφεχτιϖε, το ηοω χαν ιτ βε 

δεσιγνεδ το βε τηε mοστ χοστ−εφφεχτιϖε, ρεαλισινγ τηε γρεατεστ ποπυλατιον ηεαλτη γαιν ωηιλε ρεmαινινγ 

αν εφφεχτιϖε υσε οφ λιmιτεδ ΝΗΣ ρεσουρχεσ.  Τηεσε θυεστιονσ ωιλλ βεγιν το βε αδδρεσσεδ τηρουγη τηε 

χοντινυεδ αναλψσισ οφ φινδινγσ φροm τηε ΝΕΛΣΟΝ τριαλ, τηε φορτηχοmινγ Ψορκσηιρε Λυνγ Σχρεενινγ Τριαλ 

ανδ αδδιτιοναλ ΝΗΣ χοmmισσιονεδ σχρεενινγ ιν Μανχηεστερ. 

 

Χονφλιχτσ οφ ιντερεστ 

Νονε οφ τηε αυτηορσ ηαϖε ανψ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ το δεχλαρε. 
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Φιγυρε 1: συρϖιϖαλ χυρϖεσ φορ τηε νορmαλ, σχρεεν, ανδ σψmπτοmατιχαλλψ δετεχτεδ χανχερσ, ρεπροδυχεδ φροm Wηψνεσ[19] 
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Ταβλε 1: Χοστ οφ χονδυχτινγ τηε σχρεενινγ προγραmmε 

Χοστ Νυmβερ οφ πεοπλε Υνιτ χοστ Τοταλ χοστ 

Ρεχρυιτmεντ に 

ινϖιτατιον λεττερσ  

16,402  ≤2  ≤37,527  

Λυνγ Ηεαλτη Χηεχκσ  2,613 (2,541 οφ ωηοm 

χονσεντεδ φορ φυρτηερ 

δατα χολλεχτιον) 

≤33  ≤86,425  

Ινιτιαλ ΛDΧΤ σχαν & 

ρεπορτινγ  

1,384  ≤286  ≤395,511  

3 mοντη ΛDΧΤ σχαν & 

ρεπορτινγ  

191  ≤244  ≤46,550  

Τοταλ   ≤566,013 
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Ταβλε 2: Dιαγνοστιχ ωορκυπ χοστσ ιν τηε τρυε ανδ φαλσε ποσιτιϖε γρουπσ 

Τεστ Φρεθυενχψ Υνιτ χοστ 

Τρυε Ποσιτιϖεσ 

(ν=42) 

Φαλσε Ποσιτιϖεσ 

(ν=39) 

Σπιρο/DΛΧΟ  34 23 95.04 

Βλοοδ Σαmπλε  35 18 2.00 

ΠΕΤ−ΧΤ  35 17 720.00 

Περχυτανεουσ Λυνγ 

βιοπσψ  

21 4 706.21 

Σταγινγ ΕΒΥΣ  10 3 1,300.00 

Dιαγνοστιχ ΕΒΥΣ  1 0 1,300.00 

Ραδιαλ ΕΒΥΣ 1.7mm  3 0 650.19 

Αυτοφλυορεσχενχε 

βρονχηοσχοπψ  

2 9 650.19 

Οτηερ Σαmπλινγ 

Τεχηνιθυε  

4 0 706.21 

Εχηοχαρδιογραm  4 0 72.45 

ΧΠΕΤ  2 0 300.00 

Οτηερ ραδιολογψ  12 6 

 

616.93 
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Ταβλε 3: Φρεθυενχψ οφ τρεατmεντ ανδ υνιτ χοστ ιν τηε τρυε ποσιτιϖε γρουπ 

 

 

Συργερψ 

ονλψ 

Συργερψ & 

Χηεmο 

Χηεmο ονλψ Ραδιο ονλψ 

Χηεmο & 

ραδιο 

Φολλοω Υπ Παλλιατιϖε 

Νο 

Τρεατmεντ 

Ν
υ

m
β

ε
ρ 

ο
φ 

στ
α

γ
ε

 α
ν

δ
 

τρ
ε

α
τm

ε
ν

τ 
ιν

τε
ρϖ

ε
ν

τι
ο

ν
 

Σταγε 1 21 0 0 3 0 26 0 2 

Σταγε 2 1 1 1 3 1 7 1 0 

Σταγε 3 0 3 0 0 1 4 0 0 

Σταγε 4 0 0 2 1 1 5 4 1 

Τοταλ 22 4 3 7 3 42 5 3 

Χ
ο

στ
 π

ε
ρ 

τρ
ε

α
τm

ε
ν

τ 

χα
τε

γ
ο

ρψ
[2

2
] 

Σταγε 1 ≤5,359 ≤8,988 ≤3,629 ≤6,296 ≤9,925 ≤1,720 ≤3,581 ≤0 

Σταγε 2 ≤5,359 ≤8,988 ≤3,629 ≤2,840 ≤6,469 ≤1,720 ≤3,581 ≤0 

Σταγε 3 ≤5,359 ≤8,988 ≤3,629 ≤2,390 ≤6,019 ≤1,720 ≤3,581 ≤0 

Σταγε 4 ≤1,645 ≤5,274 ≤5,699 ≤1,940 ≤7,639 ≤1,720 ≤3,581 ≤0 
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Ταβλε 4: Συρϖιϖαλ ρατεσ υσεδ ιν τηε mοδελ 

 Μαλε συρϖιϖαλ Φεmαλε συρϖιϖαλ 

Σταγε 1 ψεαρ 5 ψεαρ 1 ψεαρ  5 ψεαρ 

Σψmπτοmατιχ πρεσεντατιον (ΟΝΣ) 

Σταγε 1 ορ λατερ 34% 11% 40% 15% 

Σταγε 2 ορ λατερ 27% 6% 31% 8% 

Σταγε 3 ορ λατερ 23% 4% 26% 5% 

Σχρεεν δετεχτεδ (ΥΚΛΣ) 

Σταγε 1 90% 70% 90% 70% 

Σταγε 2 75% 40% 75% 40% 

Σταγε 3  55% 22% 55% 22% 

Βοτη − Σταγε 4 23% 4% 26% 5% 

 

 

Ταβλε 5: Σταγε διστριβυτιον ανδ εστιmατεδ ΛΨ γαινσ (υνδισχουντεδ) φροm σχρεενινγ 

Γενδερ Σταγε 1 Σταγε 2 Σταγε 3 Σταγε 4 Αλλ 

Φεmαλε  19 (4.10) 1 (2.04) 1 (1.90) 3 (0) 24 (3.41) 

Μαλε  7 (4.44) 6 (1.78) 3 (1.52) 2 (0) 18 (2.57) 

Αλλ  26 (4.19) 7 (1.82) 4 (1.61) 5 (0) 42 (3.05) 
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