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BACKGROUND: A number of treatment modalities are 
currently in existence for non-melanoma skin cancer, including 
microscopically controlled surgical excision (e.g., Mohs 
micrographic surgery [MMS]), traditional surgical excision, 
radiation therapy, electrodessication and curettage, cryosurgery, 
photodynamic therapy and topical chemotherapeutic agents. 
MMS has the significant advantage of the lower recurrence 
rates of all treatment modalities, where five-year cure rates 
for MMS for primary BCCs are 1% relative to surgical excision 
(10.1%), electrodessication and curettage (7.7%), radiation 
therapy (8.7%) and cryotherapy (7.5%). Previous studies have 
also indicated, across specialties, that dermatologists have 
the highest rates for complete removal of non melanoma skin 
cancer (NMSC) which are significantly greater than those for 
otolaryngologists (P>0.02) and plastic surgeons (P<0.0008). 
OBJECTIVE: To evaluate and compare the results of recent 
studies comparing the cost effectiveness of MMS to other 
treatment modalities performed by dermatologists and other 
physicians performing treatment of NMSC (otolaryngologic 
(ENT) surgeons, plastic surgeons, general surgeons). 
RESULTS: MMS is equivalent in cost to excision with permanent 
sections, 12% less costly than office based excision with 
frozen sections and 27% less costly than excision with frozen 
sections in an ambulatory surgical center (ASC). The most 
significant difference between MMS and surgical excision 
was the facility fee of excision with frozen sections in an 
ASC, (differential of $443-$555). With surgical excision, 32-
39% of cases require a second procedure for clear margins. 
Additionally, with subsequent procedures for surgical excision 
cases, there is likely a greater volume of tissue removed and 
ramifications on functional preservation and cosmesis, which 
are difficult to quantify. 
CONCLUSION: Analysis of the existing literature on MMS 
relative to surgical excision confirms the value of MMS in 
both obtaining the highest initial cure rates and lowest 
recurrence rates. This analysis confirms that MMS is a cost 
effective treatment, which is lower in cost than surgical 
excision, which often includes an ASC facility fee and a 
subsequent re-excision procedure. Cost effectiveness analysis 
demonstrating the outcomes based efficiency of MMS are 
critical in the current health care climate with heightened 
sensitivity to financial pressures and declining reimbursement 
rates which may challenge our ability to provide patients with 
the optimal treatment for NMSC.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ένας αριθμός θεραπευτικών επιλογών χρησιμοποιείται σήμε-
ρα για μη-μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος, συμπεριλαμβανο-
μένης της μικροσκοπικής χειρουργικής εκτομής (π.χ., μικροχειρουργική 
Mohs [MMS]), της παραδοσιακής χειρουργικής εκτομής, της ακτινοθε-
ραπείας, της καταστροφής ιστού με αφυδάτωση (electrodessication) 
και απόξεση (curettage), κρυοθεραπεία και φωτοδυναμική θεραπεία 
και χορήγηση τοπικών χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Η τεχνική 
MMS έχει το σημαντικό πλεονέκτημα των χαμηλότερων ποσοστών 
επανεμφάνισης της νόσου σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες θεραπείες, 
που κυμαίνονται σε ποσοστό 1% μετά από πενταετή θεραπεία πρω-
τογενούς BCCs έναντι 10,1% μετά από θεραπεία με χειρουργική εκτο-
μή, 7,7% μετά από electrodessication και curettage, 8.7% μετά από 
ακτινοθεραπεία και 7.5% μετά από κρυοθεραπεία. Προηγούμενες με-
λέτες έχουν ακόμα αποδείξει ότι ανάμεσα στις ιατρικές ειδικότητες, οι 
δερματολόγοι έχουν τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους εξαίρεσης μη 
μελανωματικών κακοηθειών του δέρματος (NMSC), ποσοστά σημα-
ντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των ωτορινολαρυγγο-
λόγων (P>0.02) και πλαστικών χειρουργών (P<0.0008). 
ΣΤΟΧΟΣ: Να υπολογιστούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα πρό-
σφατων μελετών που συγκρίνουν τη σχέση κόστους- αποτελεσματι-
κότητας της τεχνικής MMS σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές επιλο-
γές που πραγματοποιήθηκαν από δερματολόγους ή άλλες ειδικότητες 
(ωτορινολαρυγγολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, γενικούς χειρουρ-
γούς). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τεχνική είναι παρόμοια σε κόστος με την εκτομή, 
12% λιγότερο δαπανηρή από την εκτομή με κρυοχειρουργική σε βά-
ση εξωτερικού ιατρείου και 27% λιγότερο δαπανηρή από την εκτομή 
σε χειρουργικό κέντρο. Με τη χειρουργική εκτομή, 32-39% των πε-
ριπτώσεων χρειάζονται επιπλέον διαδικασία προκειμένου να επιτευ-
χθούν υγιή όρια. Επιπρόσθετα, με τις ακόλουθες διαδικασίες στις πε-
ριπτώσεις χειρουργικών εκτομών, πιθανότατα αφαιρείται μεγαλύτερος 
όγκων ιστού και απαιτούνται περισσότερες διαδικασίες προκειμένου 
να επιτευχθεί λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, που ασχο-
λείται με τη σύγκριση της τεχνικής MMS και της χειρουργικής εκτομής, 
υποδεικνύει την αξία της MMS στην επίτευξη υψηλών ποσοστών θε-
ραπείας και χαμηλών ποσοστών επανεμφάνισης. Η ανάλυση αυτή επι-
βεβαιώνει το ότι η MMS είναι μία θεραπευτική επιλογή με καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, με κόστος χαμηλότερο από το αντί-
στοιχο της χειρουργικής εκτομής. Οι αναλύσεις κόστους αποτελεσμα-
τικότητας καταδεικνύουν την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της 
τεχνικής MMS και είναι πολύ χρήσιμες στο σημερινό κλίμα του συστή-
ματος υγείας, που παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία σε οικονομικές 
πιέσεις οι οποίες και αποτελούν πρόκληση στην ικανότητά μας να πα-
ρέχουμε τη βέλτιστη θεραπεία σε ασθενείς με NMSC. ID


