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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τομέας της νοσοκομειακής περίθαλψης και  της υγείας γενικότερα, 

αποτελούνται από διαδικασίες που είναι πολύπλοκες και παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον. Αυτές οι διαδικασίες  έχουν υψηλές απαιτήσεις σε πόρους και 

κρίνεται αναγκαίος ο συντονισμός τους, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

σημειώνοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

 

Με αφορμή αυτές τις διαδικασίες, η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη 

μοντελοποίηση διαδικασιών χειρουργείου χρησιμοποιώντας τη γλώσσα BPMN 

(Business Process Model and Notation). Για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών για τις διαδικασίες χειρουργείου, πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με ειδικούς χειρουργούς. Η πρώτη συνέντευξη ήταν με έναν 

ορθοπεδικό χειρουργό, ο οποίος περιέγραψε τη χειρουργική επέμβαση ενός 

ανοιχτού κατάγματος κνήμης. Η δεύτερη συνέντευξη έγινε με ένα χειρουργό, ο 

οποίος περιέγραψε μια λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και μια ανοιχτή 

χολοκυστεκτομή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό 

ProcessMaker στην online έκδοσή του, σχεδιάστηκαν τα BPMN διαγράμματα 

για κάθε χειρουργική επέμβαση. Ακολούθως, μέσω ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του μοντέλου από τους ίδιους ιατρούς και από 

έναν πρώην διοικητή νοσοκομείου, με στόχο να διερευνηθούν οι πιθανές 

χρήσεις του μοντέλου και το επίπεδο χρησιμότητάς του. 

 

Συμπερασματικά, προέκυψε ότι η χρήση ενός μοντέλου διαδικασιών 

χειρουργείου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο συντονισμό των 

συνεργαζόμενων μερών εντός της χειρουργικής αίθουσας, όπως και σε 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός αυτής. Πιο συγκεκριμένα, διευκολύνει 

το συντονιστή του προγράμματος των χειρουργικών επεμβάσεων και την ακριβή 

ενημέρωση των συνοδών του ασθενούς. Παράλληλα, ένα τέτοιο μοντέλο, λόγω 

του όγκου πληροφοριών που συγκεντρώνει, θα συνέβαλε στην εξαγωγή 

στατιστικών για το είδος των  χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται, 

όπως και στην εξαγωγή στατιστικών για την ευστοχία ή αστοχία των υλικών. 
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ABSTRACT 

 

The areas of hospital care and healthcare in general, entail a number of processes 

that are complex and of great interest. These processes come with demanding 

resource requirements and their coordination is considered necessary, in order 

for maximum effectiveness and efficiency to be achieved. 

 

Within this context, this thesis explores the modeling of surgery operations using 

the BPMN (Business Process Model and Notation) language. In order to collect 

all the necessary information concerning surgical operations, interviews were 

held with expert surgeons. The first interviewee was an orthopedic surgeon, who 

described the surgery of an open tibial fracture. The second interviewee was a 

surgeon who described a laparoscopic cholecystectomy and an open 

cholecystectomy. Subsequently, with the use of the online version of the free 

software ProcessMaker, BPMN diagrams were designed for each surgery. Then, 

the aforementioned doctors as well as a former hospital director evaluated the 

model through a questionnaire, in order to explore its potential uses, along with 

its usefulness. 

 

In conclusion, it was found that the use of a surgical operation model could 

contribute significantly to the coordination of the cooperating parties in the 

operating room, and to processes that take place outside of it. More specifically, 

it can facilitate the task of the surgery coordinator and provide accurate 

information to patient escorts. Furthermore, such a model- due to its large 

volume of information- would be useful for providing statistics regarding the 

various types of surgery, as well as the accuracy or failure of the materials used. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

 

Στη σημερινή εποχή οι επιστήμες της Πληροφορικής και της Ιατρικής 

εξελίσσονται καθημερινά με ραγδαίους ρυθμούς. Τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται έντονα η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της 

υγείας. Αυτό το γεγονός διευκολύνει το έργο των ιατρών και των επαγγελματιών 

υγείας και συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι χειρουργικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια 

κλινική είναι κρίσιμες και οι περισσότερες κλινικές στην Ελλάδα παρουσιάζουν 

ελλείψεις σε υλικά και ανθρώπινους πόρους. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η 

η διοίκηση και η διαχείριση μιας χειρουργικής κλινικής και των διαδικασιών 

της,  αποτελούν ένα καίριο ζήτημα. 

 

Με αφορμή τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την 

μοντελοποίηση των διαδικασιών χειρουργείου με χρήση της γλώσσας BPMN 

(Business Process Model and Notation). Η γλώσσα BPMN χρησιμοποιείται 

κυρίως, για τη μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Παρ’ολα αυτά, 

μπορεί κανείς να θεωρήσει μια χειρουργική επέμβαση ως μια διαδικασία που 

αποτελείται από επιμέρους εργασίες. Κάθε μια απο αυτές τις εργασίες εκτελείται 

βηματικά και απαιτεί το δικό της χρόνο και τους δικούς της πόρους. Επιπλέον, 

μια χειρουργική επέμβαση μπορεί να διενεργείται από έναν ειδικό ιατρό ή από 

μια ομάδα ειδικών ιατρών. Ο ιατρός ή οι ιατροί συνεργάζονται με νοσηλευτικό 

προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης και χρειάζονται 

υλικά, ειδικά σετ εργαλείων και μηχανήματα. Η αναπαράσταση μιας 

χειρουργικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας BPMN εργαλεία βοηθά στον 

εντοπισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων της διαδικασίας, καθώς και 

στο να εντοπιστούν περιθώρια βελτίωσης ή ακόμα και ανασχεδιασμού της 

διαδικασίας. 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου 

χειρουργικών διαδικασιών κάνοντας χρήση BPMN εργαλείων και να 

πραγματοποιηθεί μια  διερεύνηση για να εντοπιστούν οι πιθανότητες χρήσης του 

μοντέλου και η χρησιμότητά του. Για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών για τις διαδικασίες χειρουργείου, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 

ειδικούς ιατρούς, με ένα γενικό χειρουργό και έναν ορθοπεδικό χειρουργό. 

Ύστερα, από την καταγραφή αυτών των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας το 

ProcessMaker, δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα μοντέλα, για κάθε χειρουργική 

επέμβαση που περιέγραψαν. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια χειρουργική 

επέμβαση ανοιχτού κατάγματος κνήμης, μια λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 

και μια ανοιχτή χολοκυστεκτομή. Στη συνέχεια, τα μοντέλα αυτά αξιολογούνται 

από τους ίδιους ιατρούς μέσω ερωτηματολογίων που συνοδεύουν τα BPMN 

διαγράμματα των χειρουργικών επεμβάσεων και από έναν πρώην διοικητή 

νοσοκομείου. Ακολουθούν τα τελικά συμπεράσματα της μοντελοποίησης 

συνοδευόμενα από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. 

 

Αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό να 

εντοπιστούν παρόμοιες καταγραφές ή μελέτες πάνω στο θέμα της 

μοντελοποίησης διαδικασιών χειρουργείου καθώς και του ευρύτερου τομέα της 

υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης. 
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Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η μεθοδολογία της εργασίας, η οποία στηρίζεται 

κυρίως σε προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς ιατρούς χειρουργούς, έτσι ώστε 

να εντοπιστούν οι προϋποθέσεις και να συλλεχθοέν οι απαραίτητες πληροφορίες 

για τις διαδικασίες ενός χειρουργείου, καθώς και για να γίνει καταγραφή των 

προσωπικών τους εμπειριών σε χειρουργικές επεμβάσεις. Όσον αφορά την 

αξιολόγηση του μοντέλου, αυτή πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίου που 

στάλθηκε στους χειρουργούς και σε έναν πρώην διοικητή νοσοκομείου. 

 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα διαγράμματα BPMN που αναπαριστούν τη 

μοντελοποίηση των διαδικασιών χειρουργείου για μια χειρουργική επέμβαση 

ανοιχτού κατάγματος κνήμης και για μια χολοκυστεκτομή (λαπαροσκοπική και 

ανοιχτή). Τα διαγράμματα αυτά αναλύονται με σχετικές  λεκτικές περιγραφές 

που συνοδεύονται από πίνακες με στοιχεία που καταγράφουν τους χρόνους και 

τα υλικά/ εργαλεία/ μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε επέμβαση.  

 

Τελικά, παρατίθενται τα συμπεράσματα της μοντελοποίησης συνοδευόμενα από 

τις προσωπικές απόψεις των ειδικών χειρουργών και του πρώην διοικητή που 

ερωτήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση  στον 

επιστημονικό χώρο της μοντελοποίησης διαδικασιών του τομέα της υγείας και της 

νοσοκομειακής περίθαλψης.  

 

2.1 Τα ιατρικά πρωτόκολλα 

 

Οι ιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι τραυματιοφορείς, η διοίκηση, είναι 

μερικές από τις οντότητες που εμπλέκονται σε διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική. Όλες αυτές οι οντότητες θα πρέπει να 

συνεργαστούν και να συντονίσουν τις ενέργειες και τις εξειδικευμένες γνώσεις 

τους, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου προς τον εκάστοτε 

ασθενή.  

 

Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες της υγειονομικής περίθαλψης είναι από τη φύση 

τους πολύπλοκες. Ωστόσο, υπάρχουν τα ιατρικά πρωτόκολλα που συναντώνται ως 

ιατρικές οδηγίες (με έμφαση στο ρόλο της υποστήριξης) ή ως ροή εργασιών 

υγειονομικής περίθαλψης (με έμφαση στην πρόβλεψη). Μερικά από αυτά τα 

ιατρικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, είτε ως ιατρικές οδηγίες είτε ως ροή 

εργασιών υγειονομικής περίθαλψης, είναι  το Asbru, EON, GLIF, GUIDE, 

PRODIGY και PROforma. Η χρήση των ιατρικών πρωτοκόλλων χαρακτηρίζεται 

ως παθητική, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για έλεγχο εκ των υστέρων, δηλαδή 

όταν έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εργασίες περίθαλψης. Ενώ, ενεργητική 

χαρακτηρίζεται η χρήση των ιατρικών πρωτοκόλλων, όταν αυτά «ελέγχουν» τη ροή 

εργασιών περίθαλψης, δηλαδή εκ των προτέρων χρήση αυτών. Τα λογισμικά 

Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM Business Process Management) 

υποστηρίζουν και τις δύο χρήσεις, τόσο την παθητική, με τα εργαλεία εξόρυξης 

διαδικασίας, όσο και την ενεργητική, με τα συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών 

(WFM  Workflow Management) (Aalst, Hee 2002). 

 

Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας, προσανατολίζονται στη 

διαδικασία, καθώς είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των συστημάτων αυτών 

(Rojo,Rolón, Calahorra, García, Sánchez, Ruiz, Ballester, Armenteros, Rodríguez, 

Espartero 2008). Ενώ, πρόσφατα η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών 

(BPM) έχει αρχίσει να θεωρείται ένα σημαντικό στοιχείο-εργαλείο ακόμη και για 

τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Stefanelli, M. 2004).  

 

2.2 Η Διαχείριση Ροής Εργασιών και η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

 

Η Διαχείριση Ροής Εργασιών (WFM) και η Διαχείριση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPM) εφαρμόζονται ευρέως σε διαδικασίες μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού.  

 

Η επιχειρηματική διαδικασία κατά Laudon&Laudon (2009) ορίζεται ως το σύνολο 

συντονισμένων ενεργειών που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο στόχο ή αποτέλεσμα. 

Πιο συγκεκριμένα, μια διαδικασία έχει έναν σκοπό, έχει συγκεκριμένες εισόδους 

και  εξόδους (αποτελέσματα) και χρησιμοποιεί πόρους. Επιπλέον, μια 
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επιχειρηματική διαδικασία αποτελείται από εργασίες που πραγματοποιούνται με 

κάποια σειρά και πιθανώς να επηρεάζει πάνω από μια οργανωτική μονάδα, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί κάποιας μορφής αξία για τον πελάτη (εσωτερικό ή 

εξωτερικό) (Tambouris, 2014). 

 

 Η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM) είναι η συστηματική 

διαδικασία για τη δημιουργία, αξιολόγηση και αλλαγή των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Ακόμη, η BPM εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μοντέλα της 

διαδικασίας για την αναγνώριση, αναθεώρηση, επικύρωση, εκπροσώπηση και 

επικοινωνία της γνώσης της διαδικασίας (Weske, 2007). Ειδικά για τη 

μοντελοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, έχει 

σχεδιαστεί μια γλώσσα φιλική προς το χρήστη, η BPMN (Business Process Model 

and Notation). Η BPMN είναι η γραφική αναπαράσταση που απεικονίζει τα στάδια 

μιας επιχειρηματικής διαδικασίας βήμα προς βήμα. Ακόμη, ο συμβολισμός της έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για να συντονίσει την ακολουθία των διαδικασιών και των 

μηνυμάτων που ρέουν μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων σε ένα σχετικό 

σύνολο δραστηριοτήτων (http://www.bpmn.org/ [20/01/2016]). 

 

2.3 Εφαρμογές μοντελοποίησης διαδικασιών στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης 

 

Στο 21ο Αυστραλιανό Συνέδριο Πληροφοριακών Συστημάτων στο Μπρίσμπεϊν οι 

Ouyang, Chun, Wynn, Moe Thandar, Fidge, Colin, ter Hofstede, Arthur H.M., & 

Kuhr, Jan-Christian (2010) παρουσίασαν μια εργασία με θέμα τη μοντελοποίηση 

πολύπλοκων απαιτήσεων πόρων σε Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών (BPMS). Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό μοντέλο 

δεδομένων των πόρων, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις διάφορες κατηγορίες των 

πόρων και τις αλληλεπιδράσεις τους. Αυτό το εννοιολογικό μοντέλο πόρων 

επαληθεύτηκε μέσα από τη χρήση του σε ένα πραγματικό σενάριο υγειονομικής 

περίθαλψης. Το σενάριο αυτό, ήταν ο προγραμματισμός των χειρουργείων και 

βασίστηκε σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων με κλινικούς 

ιατρούς, από το χώρο εργασίας σε γερμανικά νοσοκομεία καθώς και από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τη συμμετοχή σε σχετικά ιατρικά συνέδρια.  

 

Οι  Ouyang et.al. (2010) παρουσίασαν ένα πλούσιο μοντέλο δεδομένων για τη ροή 

εργασιών των πόρων που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από ένα BPMS. Οι βασικοί 

τους στόχοι ήταν να βρουν έναν τρόπο για να αναπαραστήσουν την πραγματική 

φύση της συμμετοχής των πόρων στις επιχειρηματικές διαδικασίες, να επεκτείνουν 

την τρέχουσα οπτική των πόρων που υποστηρίζονται από συστήματα 

αυτοματοποίησης διαδικασιών και να υποστηρίξουν τον ημι-αυτόματο 

προγραμματισμό πόρων και τις αναθέσεις που βασίζονται σε περίπλοκους κανόνες 

των επιχειρήσεων. Αφού προέκυψε το μοντέλο πόρων, το έλεγξαν με μια πρακτική 

μελέτη περίπτωσης από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Μια τυπική χειρουργική διαδικασία περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπινους πόρους 

(χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές κ.α.) και μη ανθρώπινους πόρους 

(χειρουργικές αίθουσες, τεχνικός εξοπλισμός, σετ εργαλείων, χωρητικότητα 

μονάδας εντατικής θεραπείας σε κλίνες κ.α.) και απαιτεί τον προσεκτικό 

συντονισμό αυτών των πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι αυτοί είναι 

περιορισμένοι και κατανέμονται σε διάφορες λειτουργίες, θα πρέπει να 

http://www.bpmn.org/
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προγραμματιστούν εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους 

την κατάλληλη στιγμή. 

 

Το εννοιολογικό μοντέλο πόρων που ανέπτυξαν οι Ouyang et.al. (2010)  

ακολουθούσε τους εξής τέσσερις στόχους:  

 

 Περιγραφή του χρόνου σχεδίασης και ανάλυσης των πόρων. Για 

παράδειγμα, πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους διαφορετικούς τύπους των 

πόρων που εμπλέκονται και την ποσότητα του κάθε πόρου που απαιτείται 

ενώ διεξάγεται  ένα έργο. 

 

 Αυτοματοποιημένη υποστήριξη διαχείρισης των πόρων. Το μοντέλο πρέπει 

να διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για τους πόρους που απαιτούνται σε μια 

εργασία. 

 

 Προγραμματισμός και διαθεσιμότητα πόρων. Για να είναι δυνατή η ευφυής 

κατανομή των πόρων και ο προγραμματισμός τους, θα πρέπει το σύστημα 

ροής εργασίας να είναι ενήμερο για την τρέχουσα κατάστασή τους, καθώς 

και για τη διαθεσιμότητά τους στο μέλλον. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει 

να είναι ενήμερο για άλλες υπάρχουσες δεσμεύσεις των πόρων (π.χ. εάν 

ένας πόρος είναι δεσμευμένος για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή). Κάθε 

πόρος μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα με το οποίο σχετίζεται και ένα 

ημερολόγιο καταγραφών. 

 

 Παρακολούθηση της χρήσης πόρων και ανάλυση της διαδικασίας μετά την 

εκτέλεσή της. Για να είναι εφικτή η ακριβής αναπαράσταση της τρέχουσας 

κατάστασης ενός πόρου, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά η 

χρήση των πόρων. Το εννοιολογικό μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει τα 

δεδομένα καταγραφής εκτέλεσης, που απαιτούνται για σκοπούς 

παρακολούθησης αλλά και ανάλυσης μετά την εκτέλεση (π.χ., το χρόνο 

έναρξης και το χρόνο ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούν τους πόρους, νεκρούς χρόνους κλπ). Το Σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPMS Business Process 

Management System) πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα μοντέλο πόρων που 

καταγράφει όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με τους πόρους που 

απαιτούνται για να υποστηρίξει τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό 

των πόρων για τις διεργασίες και την καταγραφή του ιστορικού της χρήσης 

των πόρων.  

 

Το μοντέλο των Ouyang et.al. (2010) χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες για 

εννοιολογικούς λόγους. Η πρώτη ενότητα ήταν η ταξινόμηση των πόρων σε 

ανθρώπινους και μη. Η δεύτερη ενότητα ήταν η ανάθεση πολλαπλών πόρων που 

εμπλέκονται στη διεξαγωγή μιας εργασίας σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Η 

τρίτη ενότητα ήταν το ημερολόγιο πόρων που καταγράφει πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση ενός πόρου ( συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητάς του), τη 

θέση του και τους επιχειρηματικούς κανόνες που ακολουθεί. Ενώ, η τέταρτη 

ενότητα ήταν η καταγραφή της χρήσης των πόρων, που περιλαμβάνει δεδομένα 

χρήσης τους σε πραγματικό χρόνο καθώς και γεγονότα κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 
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Οι Ouyang et.al. (2010) εφάρμοσαν αυτό το εννοιολογικό μοντέλο πόρων στο 

πλαίσιο μιας διαδικασίας περιεγχειρητικής φροντίδας, αποτέλεσμα της 

συνεργασίας μεταξύ του Queensland University of Technology και της γερμανικής 

εταιρείας λογισμικού GECKO mbH (www.gecko.de). Το έργο αποσκοπεί στο να 

εισάγει την τεχνολογία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) στις 

κύριες διαδικασίες μιας κλινικής προσθέτοντας σε αυτές αξία, μέσω της έμφασης 

στους πόρους και της εστίασης στο συντονισμό τους. Σε γενικές γραμμές, ο τομέας 

της νοσοκομειακής περίθαλψης προσφέρεται για καινοτόμες BPM λύσεις, οι 

οποίες στηρίζονται στην απαιτούμενη γνώση των πόρων και είναι ικανές να 

υποστηρίξουν τον προγραμματισμό αυτών. 

 

Ο όρος περιεγχειρητική φροντίδα αναφέρεται σε οποιαδήποτε κλινική 

δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χειρουργική επέμβαση ενός ασθενούς. Η 

περιεγχειρητική φροντίδα παρέχεται από την εισαγωγή του ασθενούς στο 

νοσοκομείο μέχρι τη μεταφορά του σε θάλαμο μετά την εγχείρηση. Οι 

δραστηριότητες μπορεί να είναι κύριες, δηλαδή εφαρμόζονται απευθείας στον 

ασθενή, ή δευτερεύουσες, δηλαδή, μέρος της υποστηρικτικής διαδικασίας. Το 

τυπικό περιεγχειρητικό περιβάλλον είναι μια χειρουργική κλινική στην οποία 

λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές χειρουργικές αίθουσες. Για οποιαδήποτε 

περιστατικό που χρήζει χειρουργικής επέμβασης, πολλοί ανθρώπινοι  και μη-

ανθρώπινοι πόροι είναι απαραίτητοι. Σε γενικές γραμμές, οι εν λόγω πόροι είναι 

περιορισμένοι και κατανέμονται ταυτόχρονα μεταξύ των περιστατικών της 

περιεγχειρητικής φροντίδας. Συνήθως, οι πόροι είναι προγραμματισμένοι εκ των 

προτέρων για κάθε χειρουργείο. 

 

Η Εικόνα 1 αναπαριστά μια απλοποιημένη διαδικασία περιεγχειρητικής φροντίδας 

(με επιλεγμένες εργασίες) και τις απαιτήσεις των πόρων που συνδέονται με κάθε 

εργασία. Το μοντέλο χρησιμοποιεί τέσσερα βασικά σύμβολα από τη γλώσσα ροής 

εργασίας YAWL: την ατομική εργασία (atomic task) και τις σύνθετες εργασίες 

(composite task), συνθήκες εισόδου (input condition) και εξόδου (output condition) 

(σηματοδοτώντας την έναρξη και το τέλος της διαδικασίας). Επίσης, έχουν 

προστεθεί σχολιασμοί για κάθε εργασία διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις πόρων (task 

annotation for specifying resource requirements). Όπως και στο εννοιολογικό 

μοντέλο πόρων, έτσι κι εδώ κάθε εργασία έχει έναν κύριο πόρο ([κύριος]) 

([primary]) και μπορεί να απαιτήσει πρόσθετους πόρους ( [πρόσθετος, ποσότητα]) 

([additional,quantity]). 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα μιας απλοποιημένης διαδικασίας περιεγχειρητικής 

φροντίδας 
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Για προγραμματισμένα περιστατικά, η διαδικασία της περιεγχειρητικής 

φροντίδας αρχίζει με την εισαγωγή του ασθενούς σε κάποια πτέρυγα του 

νοσοκομείου και τελειώνει με τη μετεγχειρητική εισαγωγή του ασθενούς σε  

πτέρυγα. Και οι δύο εργασίες «εισαγωγή σε πτέρυγα» (admit at ward) και 

«μετεγχειρητική εισαγωγή σε πτέρυγα» (readmit at ward) εκτελούνται από μια 

γενική νοσηλεύτρια (general nurse). Πριν την καταχώριση ενός ασθενούς για 

χειρουργική επέμβαση, μια νοσηλεύτρια τον συνοδεύει για την απαραίτητη 

«υποβολή σε διαγνωστικές εξετάσεις» (do diagnostic tests) σε αξονικό 

τομογράφο (CT scan). Στη συνέχεια, η «διαδικασία μητρώου» (register 

procedure) είναι μια διοικητική εργασία που εκτελείται από μια προϊσταμένη 

νοσηλεύτρια (charge nurse) της εκάστοτε κλινικής πτέρυγας. Έπειτα, η 

χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να προγραμματιστεί, η οποία περιλαμβάνει τον 

προγραμματισμό των πολλαπλών πόρων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της 

χειρουργικής επέμβασης. Ο «προγραμματισμός χειρουργικών επεμβάσεων» 

(schedule surgery) είναι ένα πολύπλοκο διοικητικό έργο και συνήθως 

πραγματοποιείται από το λογισμικό προγραμματισμού (scheduling software) με 

το οποίο αλληλεπιδρά ο συντονιστής του χειρουργείου (OR coordinator) μέσω 

μιας διεπαφής χρήστη (clinical user interface). Στη συνέχεια, για τους σκοπούς 

της απεικόνισης υποτίθεται πως πρόκειται για περίπτωση που η είσοδος ή η 

έξοδος ενός ασθενούς από το χειρουργείο μπορεί να καταγραφεί από αισθητήρες 

αυτόματης αναγνώρισης, και κατά την επέλευση του γεγονότος της αντίστοιχης 

εφαρμογής του αισθητήρα θα ορίζονται οι εργασίες «είσοδος στο χειρουργείο» 

(enter OR) ή «έξοδος από το χειρουργείο» (exit OR) καθώς ο κύριος πόρος 

(χειρουργική αίθουσα) είναι ο ίδιος και για τις δύο εργασίες. Τέλος, η 

χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται κατά την προγραμματισμένη ώρα, 

όταν όλοι οι απαιτούμενοι πόροι είναι διαθέσιμοι. 

 

Επιπρόσθετα, στην Εικόνα 1 παρατίθενται παραδείγματα από πίνακες 

δεδομένων πόρων που μπορεί να ζητηθούν από άλλους πόρους του 

εννοιολογικού μοντέλου. Στο κέντρο είναι ένα παράδειγμα ενός προγράμματος 

χειρουργικών επεμβάσεων που δημιουργείται όταν πραγματοποιείται η εργασία 

«προγραμματισμός χειρουργικών επεμβάσεων» (schedule surgery). Ο 

προγραμματισμός των χρόνων και των διαθέσιμων πόρων είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης με τους σχετικούς πίνακες δεδομένων των πόρων και είναι 

σημαντικό αυτοί οι πίνακες να είναι πλήρεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε 

ότι η ώρα της επέμβασης έχει οριστεί (π.χ., από τις 12: 00 έως τις 14: 00 στις 24 

Μαρτίου 2010) και θα πρέπει να βρεθούν τα διαθέσιμα εργαλεία (π.χ. ένα σετ 

ενδοσκοπικών εργαλείων). Σύμφωνα με τον πίνακα «Εξοπλισμός» (Equipment) 

υπάρχουν τρία  σετ ενδοσκοπικών εργαλείων: EQ10004, EQ10005 και 

EQ10006. Ο πίνακας "Διαθεσιμότητα Πόρων" (Resource Availability) δείχνει 

ότι το EQ10005 και το EQ10006 είναι διαθέσιμα κατά την προγραμματισμένη 

χρονική περίοδο. Ωστόσο, στις 14:00 που τελειώνει η κράτηση, το EQ10005 θα 

πρέπει να αποκλειστεί λόγω αποστείρωσης. Ο κανόνας «αποστείρωση μετά τη 

χρήση» επιτρέπει τις μεταβάσεις από το «δεσμευμένο» (reserved) σε 

«μπλοκαρισμένο» (blocked), από «μπλοκαρισμένο» σε «δεσμευμένο» (ή 

«διαθέσιμο» (available)) και όχι από «δεσμευμένο» (από μια χειρουργική 

επέμβαση) σε «δεσμευμένο» (από άλλη χειρουργική επέμβαση), όπως 

καταγράφεται στον πίνακα «Κανόνες κατάστασης-μετάβασης» (State- 

Transition Rule). Αφού το EQ10005 έχει δεσμευθεί για μια άλλη χειρουργική 

επέμβαση που αρχίζει στις 14:00, δεν μπορεί να προορίζεται για την τρέχουσα 

επέμβαση που θα λήξει την ίδια στιγμή. Ως αποτέλεσμα, μόνο το EQ10006 είναι 
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διαθέσιμο και έτσι γίνεται η κράτησή του για την επόμενη χειρουργική 

επέμβαση στην οποία είναι απαραίτητο. 

 

Μια άλλη ομάδα ανθρώπων, αυτή των Rojo, Daniel &Schrader (2012), κάνουν 

λόγο για προσπάθειες τυποποίησης της ψηφιακής παθολογίας στην Ευρώπη. 

Από το 2007 έως το Νοέμβριο του 2011 διήρκεσε το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

ICT COST Action IC0604 «Telepathology Network in Europe: EURO-

TELEPATH». Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν ο συντονισμός των 

ερευνητικών προσπαθειών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο τεχνολογικό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των πολυμέσων που βρίσκονται σε ηλεκτρονικά 

αρχεία υγειονομικής περίθαλψης (δεδομένα και εικόνες) μέσω του Διαδικτύου 

(http://www.cost.eu/about_cost [21/01/2016]). Στο πλαίσιο αυτού του 

ευρωπαϊκού προγράμματος οι Rojo et.al. (2012) σχημάτισαν δύο ομάδες 

εργασίας. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση των διαδικασιών 

στην Παθολογία, χρησιμοποιώντας την BPMN, για να σχεδιάσει τις κύριες 

διαδικασίες παθολογίας, όπως είναι η εργαστηριακή-μικροσκοπική ανάλυση 

δειγμάτων, η τηλεπαθολογία, η κυτταρολογία και η αυτοψία. Η δεύτερη ομάδα 

εργασίας σε συνεργασία με τους οργανισμούς Integrating Healthcare Enterprise 

(IHE), Digital Imaging, Communications in Medicine (DICOM), Health Level 

Seven (HL7) και άλλους οργανισμούς τυποποίησης, ασχολήθηκε με την 

προώθηση της εφαρμογής των προτύπων πληροφορικής στην παθολογία. 

 

Η Εικόνα 2 που ακολουθεί αναπαριστά τα πρώτα βήματα στη διαδικασία 

επεξεργασίας ενός δείγματος στη χειρουργική παθολογία. 

 

 
 

Εικόνα 2: BPMN ροή εργασιών στην παθολογία, ξεκινώντας με την 

καταχώρηση ενός δείγματος. 
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Οι Rojo et.al. (2012)  συμπέραναν ότι «η έρευνα στην τυποποίηση της ιατρικής 

ορολογίας έχει γίνει θέμα υψηλού ενδιαφέροντος». 

 

Μια άλλη εφαρμογή μοντελοποίησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

είναι αυτή που περιγράφουν οι Rojo et.al. (2008). Πρόκειται για εφαρμογή της 

BPMN στη μοντελοποίηση των διαδικασιών της ανατομικής παθολογίας. Οι 

συμμετέχοντες στη διεπιστημονική ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε ήταν 

μηχανικοί λογισμικού από το Τμήμα Τεχνολογίας και Πληροφοριακών 

Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο της Castilla-La Mancha, επαγγελματίες 

υγείας και το διοικητικό προσωπικό από το Γενικό Νοσοκομείο de Ciudad Real. 

Το αποτέλεσμα ήταν η μοντελοποίηση των διαδικασιών της 

Παθολογοανατομίας, χρησιμοποιώντας την BPMN. Οι επιμέρους διαδικασίες 

που παρουσιάζονται στο μοντέλο BPMN είναι αυτές που αντιστοιχούν στην 

εξέταση δειγμάτων που προέρχονται από χειρουργικές επεμβάσεις 

συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εργαστηριακής-

μικροσκοπικής ανάλυσής τους. Οι Rojo et.al. (2008) συμπεραίνουν ότι «η 

μοντελοποίηση των επιμέρους διαδικασιών της Ανατομικής Παθολογίας 

επιτρέπει τη δημιουργία ενός κατανοητού γραφικού μοντέλου, όπου η 

διαχείριση και οι βελτιώσεις εφαρμόζονται πιο εύκολα από τους επαγγελματίες 

υγείας». Τονίζουν επίσης ότι «αυτό το έργο είναι ένα ουσιαστικό πρωταρχικό 

βήμα για περαιτέρω ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών υγειονομικής 

περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των προτύπων Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας». Η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

μοντελοποίησης φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

 
 

Εικόνα 3: Μοντέλο διαδικασίας στη Χειρουργική Παθολογία. 
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Μια ακόμη προσέγγιση της μοντελοποίησης των διαδικασιών στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης ήταν αυτή των Barbagallo, S., Corradi, L., de Ville de 

Goyet, J., Iannucci, M., Porro, I., Rosso, N., Tanfani, E. and Testi, A. (2015). 

Πιο συγκερκιμένα, επιχείρησαν τη βελτιστοποίηση και τον προγραμματισμό 

των δραστηριοτήτων της χειρουργικής αίθουσας ορίζοντας τη μοντελοποίηση 

των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα.  

 

Η χειρουργική αίθουσα είναι ο βασικός πόρος των μεγάλων νοσοκομείων και 

αντιπροσωπεύει το 40% του κόστους των πόρων. Η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του κόστους, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα 

περίθαλψης είναι ένας γενικός στόχος. Ο στόχος αυτός συνεπάγεται τη 

βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων 

που λαμβάνουν χώρα. Κάτι τέτοιο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της 

μεταβλητής και απρόβλεπτης φύσης της χειρουργικής.  

 

Οι Barbagallo et.al. (2015) χρησιμοποίησαν την BPMN 2.0 για την 

αναπαράσταση της «Διαδικασίας Χειρουργικής Αίθουσας» (η ακολουθία των 

βημάτων που εκτελούνται μεταξύ «Ασθενής έτοιμος για χειρουργείο» και 

«Χειρουργημένος ασθενής») ως μια γενική πορεία βημάτων, ενώ στη συνέχεια 

επέκτειναν αυτά τα βήματα κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στις ροές, το χρονοδιάγραμμα και τη συμμετοχή των πόρων. Η 

τυποποίηση αφορούσε μια χειρουργική επέμβαση για την οποία ορίζεται η 

αναμενόμενη διάρκειά της. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα  

BPMN διαγράμματα για την υπό μελέτη διαδικασία, καθώς και μια εκτίμηση 

των χρόνων κάθε εργασίας, ενσωματώθηκαν σε ένα μαθηματικό μοντέλο 

βελτιστοποίησης. Ο στόχος ήταν ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 

χειρουργικής αίθουσας ημέρα με την ημέρα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα και η απόδοση. Το μοντέλο βελτιστοποίησης 

εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε σε πραγματικά δεδομένα κλινικής περασμένου 

έτους. Από τη  σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το μοντέλο, 

με τα πραγματικά δεδομένα, προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

μοντέλο βελτιστοποίησης, επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός περίπου 30% 

περισσότερων ασθενών από ό, τι στην πράξη. Παράλληλα, βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα της χειρουργικής αίθουσας, αυξάνοντας το ρυθμό χρήσης μιας 

μέσης χειρουργικής αίθουσας έως και 20%. 

 

Στις  εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 4, Εικόνα 5) απεικονίζονται δύο βασικά 

BPMN διαγράμματα που σχεδιάστηκαν ύστερα από τη μελέτη των Barbagallo 

et.al. (2015). 

 

 
 

Εικόνα 4: Χειρουργική διαδικασία ασθενούς στο νοσοκομείο 
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Εικόνα 5: Ειδική χειρουργική διαδικασία 

 

Συμπερασματικά οι Barbagallo et.al. (2015) τονίζουν ότι «η βελτιστοποίηση του 

σχεδιασμού των δραστηριοτήτων χειρουργικής αίθουσας είναι απαραίτητη για 

τη διαχείριση της λίστας αναμονής του νοσοκομείου».  

 

Οι Barros&Julio (2011), πρότειναν μια μέθοδο για την υποστήριξη της δομής 

της επιχειρηματικής διαδικασίας και το σχεδιασμό της και παρουσίασαν μια 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου στον τομέα των δημόσιων νοσοκομείων στη Χιλή. 

Ξεκινώντας από γενικά μοτίβα επιχειρηματικών διαδικασιών,στη συνέχεια τα 

προσάρμοσαν σε διαδικασίες των νοσοκομείων. Ύστερα από αυτήν την 

εφαρμογή, συμπέραναν ότι η χρήση μοτίβων διαδικασιών επιταχύνει το 

σχεδιασμό της δομής αυτών σε υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, παρέχοντας μια 

καλή και έγκαιρη βάση για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Ειδικότερα, ήταν εφικτή η ανάπτυξη  μιας ολοκληρωμένης και κατανοητής 

δομής των διαδικασιών για τα δημόσια νοσοκομεία σε χρονικό διάστημα μόλις 

δύο μηνών. 

 

Οι Scheuerlein, H., Rauchfuss, F., Dittmar, Y., Molle, R., Lehmann, T., Pienkos, 

N. and Settmacher, U. (2012) σε ένα πιλοτικό έργο, ανέπτυξαν δύο ροές 

εργασιών για τις διαδικασίες νοσοκομειακής περίθαλψης (μια ροή για 

καρκίνωμα παχέος εντέρου και μια ροή για καρκίνωμα ορθού), 

χρησιμοποιώντας BPMN και t.BPM (Tangible Business Process Modeling). H 

t.BPM είναι ένα σύστημα κατασκευής των BPMN συμβόλων που επιτρέπει τη 

δημιουργία ενός περιγράμματος ή πρώτων μοντέλων, π.χ. τοποθετώντας τα 

σύμβολα σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού. Στην Εικόνα 6 που ακολουθεί, φαίνεται 

ο τρόπος που χρησιμοποιείται η t.BPM. 
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Εικόνα 6: Πως λειτουργεί η t.BPM 

 

Έτσι δημιουργήθηκε το περίγραμμα των διαδικασιών για τη θεραπεία του 

καρκίνου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του ορθού. Έπειτα, 

μεταφέρθηκε στον υπολογιστή για να τροποποιηθεί όπως απαιτείται.  Η 

ανάλυση αυτών των διαδικασιών επικεντρώθηκε στη σκοπιμότητα, τις δαπάνες, 

τη σαφήνεια και την καταλληλότητά τους όσον αφορά την εφαρμογή αυτών 

στην πράξη, σε μια κλινική. Οι Scheuerlein et.al. (2012) ισχυρίζονται ότι η 

BPMN είναι αρκετά κατάλληλη για τη μοντελοποίηση και απεικόνιση των 

διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης. Επιπρόσθετα, οι Scheuerlein et.al. 

(2012) τονίζουν ότι «η ενσωμάτωση μιας γλώσσας μοντελοποίησης, όπως η 

BPMN, στα συστήματα των Η/Υ ενός νοσοκομείου, θα μπορούσε να είναι μια 

προσέγγιση για την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων για τα 

νοσοκομεία στο μέλλον». Στην Εικόνα 7 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα 

μέρος της γενικής διαδικασίας χειρουργικής  περίθαλψης. 

 

 
 

Εικόνα 7: Ένα μέρος της γενικής διαδικασίας χειρουργικής  περίθαλψης 
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2.4 Συμπεράσματα 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές μοντελοποίησης 

διαδικασιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στον ευρύτερο τομέα 

της υγείας. Αναφέρθηκαν μοντελοποιήσεις για τις πολύπλοκες απαιτήσεις σε 

πόρους μιας χειρουργικής επέμβασης, για τις διαδικασίες παθολογίας και 

παθολογοανατομίας, για τις διαδικασίες χειρουργικής αίθουσας και για τις 

διαδικασίες μιας χειρουργικής κλινικής σε περιπτώσεις θεραπείας καρκίνου. Η 

μοντελοποίηση των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας πολλά 

υποσχόμενος τομέας, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών 

συστημάτων στα νοσοκομεία (Scheuerlein et.al. 2012).  

 

Παράλληλα , κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων Ιατρικής 

και Πληροφορικής για την καταγραφή των απαιτήσεων σε πόρους, για τις 

πληροφορίες κάθε διαδικασίας υγειονομικής περίθαλψης και των κανόνων που 

ακολουθούν. Η διαδικασία συλλογής και η καταγραφή όλων αυτών των 

πληροφοριών μπορεί να είναι χρονοβόρα. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες 

Πληροφορικής σχεδιάζουν το μοντέλο, χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο 

μοντελοποίησης, και το παρουσιάζουν στους επιστήμονες Ιατρικής, όπου οι 

δεύτεροι θα πρέπει να αντιληφθούν τη λειτουργία του άμεσα. Υπάρχουν πολλές 

αναφορές σχετικά με την υιοθέτηση της BPMN στον τομέα της υγείας για 

διάφορες εφαρμογές: ιατρική υποστήριξη, συγκεκριμένες διαδικασίες 

νοσοκομείου, χρήση τεχνικών (Svagård, I. and B. A. Farshchian 2009). 

Άλλωστε, η BPMN είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης φιλική προς το χρήστη 

και κατανοητή στο ευρύ κοινό. Το BPMN μοντέλο, αφού σχεδιαστεί, 

τροφοδοτείται με δεδομένα που υπάρχουν σε κάποια βάση που διατηρεί ένα 

νοσοκομείο ή μια κλινική και γίνονται προσομοιώσεις. Στη συνέχεια, τα  

αποτελέσματα αυτά, συνήθως, ακολουθούν κάποιο μαθηματικό μοντέλο 

βελτιστοποίησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών. Όταν η εφαρμογή αυτών των μοντέλων ικανοποιεί τόσο την 

απόδοση όσο και την αποτελεσματικότητα, τότε θα μπορούν να ενσωματωθούν 

στο πληροφοριακό σύστημα ενός νοσοκομείου. 

 

Οι σχεδιαστές, η διοίκηση και οι επιστήμονες πολλές φορές πιστεύουν ότι οι 

διαδικασίες που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο συμπεριφέρονται όπως 

μοντελοποιήθηκαν με κάποιο μοντέλο διαδικασιών (Aalst, W. 2009). Αυτό 

ισχύει για κάθε μοντέλο διαδικασίας που έχει κάποιο είδος σημασιολογίας, όπως 

είναι τα δίκτυα Petri, τα BPMN  μοντέλα, τα EPC (Event – driven process chain), 

οι προδιαγραφές BPEL (Business Process Execution Language), τα 

διαγράμματα δραστηριοτήτων UML (Unified Modeling Language), οι 

αλγεβρικές προδιαγραφές διαδικασίας κ.α. 

 

Αυτή η λανθασμένη αντίληψη, δεν προκύπτει από τη σημειογραφία 

(συμβολισμοί), δηλαδή δεν προκαλείται από τη γλώσσα μοντελοποίησης, αλλά 

από τις εξιδανικευμένες απόψεις που έχουν οι άνθρωποι, όταν περιγράφουν τις 

διαδικασίες. Στην πραγματική ζωή, οι διαδικασίες αποδεικνύεται πως είναι 

λιγότερο δομημένες από ό, τι τείνουν να πιστεύουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, η 

παραδοσιακή προσέγγιση των διαδικασιών αντιμετωπίζει προβλήματα με τις 

αδόμητες διαδικασίες. Γι’ αυτό το λόγο,συχνά δημιουργούνται μοντέλα που 

δείχνουν όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών ως ένα ακανόνιστο νέφος, 
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χωρίς να είναι ευδιάκριτο τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, όπως ακριβώς 

φαίνεται στην Εικόνα 8. 

 

 
 

Εικόνα 8: Μοντέλο διαδικασίας που βασίζεται στη ροή διαδικασιών για 874 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μεθοδολογία  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η 

μοντελοποίηση διαδικασιών χειρουργείου. 

 

3.1 Προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς χειρουργούς 

 

Για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τις διαδικασίες και τις 

απαιτήσεις ενός χειρουργείου, διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με 

χειρουργούς. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν δύο χειρουργοί, ένας ορθοπεδικός 

χειρουργός και ένας γενικός χειρουργός. Πρόκειται για δύο ιατρούς με πολυετή 

εμπειρία στο χειρουργικό τομέα, μεγαλύτερη από δέκα χρόνια, και με εμπειρία 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο ορθοπεδικός χειρουργός 

επιλέχθηκε για να περιγράψει μια χειρουργική επέμβαση όπου συνεργάζονται 

χειρουργοί διαφορετικών ειδικοτήτων ενώ ο γενικός χειρουργός για μια 

επέμβαση όπου συνεργάζονται χειρουργοί της ίδιας ειδικότητας. 

 

3.2 Δομή συνεντεύξεων 

 

Στην αρχή κάθε συνέντευξης, έγιναν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την 

επαγγελματική πορεία του κάθε ιατρού και την εμπειρία του. Στον παρακάτω 

πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις των 

ιατρών. Με Ο.Χ. γίνεται αναφορά στον ορθοπεδικό χειρουργό, ενώ με Γ.Χ. 

γίνεται αναφορά στο γενικό χειρουργό. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ο.Χ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γ.Χ. 

Πόσα χρόνια χειρουργείτε; 14 έτη 11 έτη 

Πού πήρατε ειδικότητα; Ελλάδα Ελλάδα 

Ποιός είναι μέσος όρος χειρουργικών 

επεμβάσεων που κάνετε ετησίως; 

400 200 

Έχετε εμπειρία στο εξωτερικό και πού; Αγγλία, ΗΠΑ, 

Αυστραλία 

Γαλλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Ελβετία 

Τι διαφορετικό, συγκριτικά με τα 

ελληνικά δεδομένα, εντοπίσατε στο 

εξωτερικό; 

Οργάνωση, 

Ενέργειες βάσει 

πρωτοκόλλου 

Οργάνωση, 

Υποδομή, 

Υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός 

Αν νιώσετε μια αδιαθεσία κατά τη 

διάρκεια μιας χειρουργικής 

επέμβασης,ποιός αναλαμβάνει και 

αυτός που αναλαμβάνει, γνωρίζει τι 

πρέπει να κάνει; 

Χειρουργός που 

βρίσκεται εντός 

του νοσοκομείου 

και γνωρίζει 

Χειρουργός που 

βρίσκεται εντός 

του 

νοσοκομείου και 

γνωρίζει 

 

Πίνακας 1: Εισαγωγικές ερωτήσεις συνεντεύξεων 

 

Στη συνέχεια, παραδόθηκε ένα έντυπο που αποτύπωνε  ένα  BPMN διάγραμμα 

(βλ. Εικόνα 5: Ειδική χειρουργική διαδικασία) ώστε να γίνει σαφές ότι με 

παρόμοιο τρόπο θα αποτυπωθεί η χειρουργική επέμβαση που θα περιέγραφαν. 

Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί ότι και οι δύο ιατροί κατανόησαν αμέσως 
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τη χειρουργική διαδικασία της εικόνας χωρίς κάποια ιδιαίτερη επεξήγηση των 

BPMN συμβόλων.  

 

Ακολούθως, ζητήθηκε από τους ιατρούς να περιγράψουν μια χειρουργική 

επέμβαση καθορίζοντας ορισμένες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή μιας 

επέμβασης και τα συμβάντα έναρξης και λήξης της. Πιο συγκεκριμένα, 

ορίστηκαν οι εξής προϋποθέσεις: υπάρχει εμπιστοσύνη στις χειρουργικές 

ικανότητες του χειρουργού, ο ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί έχει 

ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προεγχειρητικές εξετάσεις και οι ιατροί 

έχουν μελετήσει τα αποτελέσματα αυτών, έχει γίνει διάγνωση στον πάσχοντα 

και όλοι οι πόροι, ανθρώπινοι (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτικό 

προσωπικό) και μη (εργαλεία,μηχανήματα,υλικά), είναι διαθέσιμοι για τη 

διεξαγωγή της επέμβασης. 

 

Έπειτα, οι ιατροί περιέγραψαν τις χειρουργικές επεμβάσεις, δηλαδή τα βήματα 

που ακολουθούνται και ο χρόνος που απαιτείται για κάθε βήμα. Ο ορθοπεδικός 

χειρουργός περιέγραψε την περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος, στο οποίο 

μοτοσικλετιστής εισήλθε στο νοσοκομείο με ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Στη 

συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση συμμετέχουν χειρουργοί διαφορετικών 

ειδικοτήτων: ένας αναισθησιολόγος, ένας ορθοπεδικός χειρουργός, ένας 

αγγειοχειρουργός και ένας πλαστικός χειρουργός. Σημειώνεται ότι αυτοί οι 

χειρουργοί συνεργάζονται και ο ένας πρέπει να περιμένει τον άλλον (δεν 

χειρουργούν ταυτόχρονα). Αντίστοιχα, ο χειρουργός περιέγραψε μια συμβατική 

χολοκυστεκτομή και μια λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Εδώ, πρόκειται για 

την ίδια χειρουργική επέμβαση, ακολουθώντας όμως διαφορετική χειρουργική 

μέθοδο. Κατά τη διάρκεια των περιγραφών των χειρουργικών επεμβάσεων 

γινόντουσαν ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με ιατρικούς όρους 

που χρησιμοποιούσαν και όσον αφορά τα κριτήρια των χειρουργικών επιλογών 

τους στις διάφορες φάσεις της επέμβασης.  

 

Αφού έγινε η περιγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων, ζητήθηκε από τους 

ιατρούς να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη για τη χρησιμότητα ενός 

BPMN διαγράμματος των επεμβάσεων αυτών, χωρίς ακόμη κάτι τέτοιο να έχει 

δημιουργηθεί.  

 

Τέλος, ορίστηκε μια ημερομηνία αποστολής ενός αρχείου που περιελάμβανε τα 

BPMN διαγράμματα, συνοδευόμενα από τις λεκτικές περιγραφές των 

χειρουργικών επεμβάσεων, έτσι ώστε οι ιατροί να προτείνουν τυχόν διορθώσεις. 

Επιπλέον, το αρχείο αυτό περιείχε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, όπως 

αναλύεται στην ενότητα «3.4 Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου» που 

ακολουθεί. 
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3.3. Χρήση της BPMN  

 

Γενικά, ο στόχος της BPM είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός 

οργανισμού, η οποία, συνήθως, είναι εφικτή ακολουθώντας τα εξής δύο στάδια:  

1.Εξωτερίκευση της εσωτερικής γνώσης και της τεχνογνωσίας του 

οργανισμού  σχετικά με βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες και βασικές 

έννοιες του τομέα. (Για παράδειγμα, για ένα νοσοκομείο είναι σημαντικό να 

καθοριστούν επίσημα το πώς οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο.)  

2. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας. Αφού οριστούν οι 

διαδικασίες και οι έννοιες με έναν επίσημο τρόπο και κατανοητό από όλους τους 

εμπλεκόμενους, στη συνέχεια ακολουθεί το βήμα της εφαρμογής 

αυτοματοποιημένων συστημάτων για να πραγματοποιήσει το σύνολο ή μέρος 

των διεργασιών που γίνονται χειροκίνητα. 

 

Το πρώτο στάδιο συχνά υποστηρίζεται από μια ημι-επίσημη γλώσσα όπως η 

BPMN ή η UML (UnifiedModelling Language). Τα μοντέλα που 

δημιουργούνται σε αυτές τις γλώσσες μπορούν να μεταφραστούν σε γλώσσες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπολογιστές για την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

 

Όσον αφορά τη δημιουργία των BPMN διαγραμμάτων για τις χειρουργικές 

επεμβάσεις που περιέγραψαν οι ιατροί, χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό 

ProcessMaker στην online έκδοσή του, καθώς είναι ένα ικανό εργαλείο για την 

πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας. 

 

 

3.4 Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου 

  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αξιολόγηση του μοντέλου διαδικασιών 

χειρουργείου στηρίζεται στις απαντήσεις που έδωσαν οι χειρουργοί σε 

ερωτηματολόγιο που τους στάλθηκε, συνοδευόμενο από BPMN διάγραμμα με 

τις σχετικές λεκτικές περιγραφές της χειρουργικής επέμβασης που περιέγραψαν. 

Επιπλέον, κρίθηκε σημαντικό να συμπεριληφθεί και η άποψη ενός μέλους της 

διοίκησης. Γι’ αυτό το λόγο στάλθηκε ερωτηματολόγιο και σε έναν πρώην 

διοικητή νοσοκομείου.  

 

Το ερωτηματολόγιο που έλαβαν οι χειρουργοί ήταν το εξής: 

 

Φανταστείτε ότι αυτό το μοντέλο είναι ενσωματωμένο σε έναν Η/Υ εντός της 

χειρουργικής αίθουσας και υπάρχει ένας χειριστής αυτού. Ο χειριστής εισάγει 

δεδομένα όπως: 

- η διάγνωση του ασθενούς και σε ποια επέμβαση υποβάλλεται 

- ποιοι  είναι οι χειρουργοί και  το νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκονται 

στην αίθουσα 

- ποια εργαλεία, μηχανήματα και υλικά χρησιμοποιούνται και σε ποιές 

ποσότητες 

- ο χρόνος εκτέλεσης κάθε βήματος της χειρουργικής επέμβασης 

- ποιος ενεργεί κάθε χρονική στιγμή και τι χρησιμοποιεί 
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Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και είναι προσπελάσιμα από το σύστημα Η/Υ 

που διαθέτουν η διοίκηση, ο διευθυντής της κλινικής, η προϊσταμένη κάποιου 

τμήματος(χειρουργική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), το φαρμακείο, η 

αποθήκη κ.α.   

 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείστε να αξιολογήσετε τα παρακάτω σε μια 

κλίμακα 1 έως 5, δηλαδή 1- Καθόλου, 2- Λίγο, 3- Μέτρια, 4- Πολύ, 5- Πάρα 

πολύ.  

 

1. Ένα τέτοιο μοντέλο πόσο μπορεί να βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό 

μέσα στη χειρουργική αίθουσα; 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Ένα τέτοιο μοντέλο πόσο μπορεί να βοηθήσει το νοσηλευτικό 

προσωπικό μέσα στη χειρουργική αίθουσα (π.χ. να είναι σε ετοιμότητα 

για κάποιο εργαλείο ή μηχάνημα που γνωρίζουν ότι θα ζητηθεί); 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Εφόσον καταγράφεται η χρονική διάρκεια της επέμβασης, πόσο μπορεί 

να βοηθήσει αυτό, τον συντονιστή του προγράμματος των χειρουργικών 

επεμβάσεων (π.χ. είναι ανάγκη για ένα έκτακτο χειρουργείο και δεν 

υπάρχει κάποια άλλη χειρουργική αίθουσα διαθέσιμη, σε πόσο χρόνο θα 

είναι διαθέσιμη μια χειρουργική αίθουσα); 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Εφόσον καταγράφονται τα υλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται, κάτι τέτοιο πόσο μπορεί να βοηθήσει στον άμεσο 

ανεφοδιασμό της αίθουσας (π.χ. ενημέρωση έλλειψης σε κάποιο υλικό, 

μη διαθέσιμο λαπαροσκόπιο λόγω αποστείρωσης, σε πόση ώρα θα είναι 

διαθέσιμα); 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Εφόσον καταγράφεται η χρονική διάρκεια της επέμβασης, αυτό πόσο 

μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία της ΜΕΘ ή του θαλάμου όπου 

θα μεταφερθεί μετεγχειρητικά ο ασθενής; 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Εφόσον καταγράφεται η χρονική διάρκεια της επέμβασης, αυτό πόσο 

μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των συνοδών του ασθενούς; 

 

1 2 3 4 5 
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7. Πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξαγωγή στατιστικών για το είδος 

των  χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται στην κλινική χρονικά 

μέσα στο έτος (π.χ. γίνονται πολλές έκτακτες επεμβάσεις σε γιορτές και 

αργίες λόγω τροχαίων, πολλές αφαιρέσεις καρκινικών όγκων σε μεγάλο 

πληθυσμό της πόλης- δείγμα για έρευνα στον πληθυσμό); 

 

1 2 3 4 5 

 

8. Πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξαγωγή στατιστικών για την 

ευστοχία ή αστοχία υλικών που χρησιμοποιούνται στις χειρουργικές 

επεμβάσεις που διενεργούνται στην κλινική; 

 

1 2 3 4 5 

 

9. Πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει το συντονιστή του προγράμματος των 

επεμβάσεων, έτσι ώστε να κατανέμονται ισότιμα οι επεμβάσεις στους 

χειρουργούς; 

 

1 2 3 4 5 

 

10.  Στην περίπτωση που φοιτητές Ιατρικής παρακολουθούσαν τη 

χειρουργική επέμβαση, θα είχε νόημα να βλέπουν παράλληλα το 

μοντέλο για να γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκεται η επέμβαση; Πόσο θα 

βοηθούσε στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

1 2 3 4 5 

 

11. Στην περίπτωση που οι συνοδοί του ασθενούς βρίσκονται σε μια 

αίθουσα αναμονής. Εκεί βρίσκεται μια οθόνη που αναπαριστά το 

μοντέλο της επέμβασης και με χρωματισμούς φαίνεται σε ποια φάση 

βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η επέμβαση, πόσος χρόνος 

έχει παρέλθει και κατά προσέγγιση πόσος χρόνος υπολείπεται για την 

ολοκλήρωσή της. Πόσο μπορεί να βελτιώσει την ψυχολογία των 

συνοδών (λιγότερο άγχος); 

 

1 2 3 4 5 

 

12. Στο τέλος κάθε χειρουργικής επέμβασης συμπληρώνετε μια αναφορά 

σχετικά με τη διεξαγωγή της και αυτή καταχωρείται ή αποστέλλεται σε 

κάποιον αρμόδιο. Εφόσον το μοντέλο καταγράφει τα στοιχεία που 

σχετίζονται με την επέμβαση, πόσο χρήσιμο θα ήταν η αυτόματη 

αποστολή της αναφοράς μόλις λήξει η επέμβαση; 

 

1 2 3 4 5 

 

Άλλες προτάσεις: 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
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Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στον πρώην διοικητή νοσοκομείου έχει 

την ίδια μορφή με προσθήκη της απάντησης ΔΞ/ΔΑ (Δεν Ξέρω/ Δεν Απαντώ) 

καθώς κάποιες ερωτήσεις δεν απευθύνονται άμεσα σε αρμοδιότητες  της 

διοίκησης αλλά στους χειρουργούς και στο έργο τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Υλοποίηση 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο ακολουθεί η υλοποίηση της μοντελοποίησης διαδικασιών 

χειρουργείου. Ύστερα από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων με τους 

χειρουργούς, ακολούθησε η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περιέγραψαν, 

χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό ProcessMaker στην online έκδοσή του. 

Ανάμεσα από τα σύμβολα του εργαλείου, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για να 

γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις ήταν τα ακόλουθα: 

 

 : γεγονός έναρξης 

  : γεγονός λήξης 

 : δραστηριότητα 

  : πύλη ελέγχου (π.χ. μεταφορά σε μία από δύο πιθανές 

δραστηριότητες) 

  : ροή αλληλουχίας 
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4.1. BPMN μοντέλο για χειρουργική επέμβαση ανοιχτού κατάγματος κνήμης 

 

Ο ορθοπεδικός χειρουργός περιέγραψε την περίπτωση ενός μοτοσικλετιστή 21 

ετών που εισήχθει στο νοσοκομείο με ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ύστερα από 

τροχαίο ατύχημα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες κακώσεις. 

 

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα BPMN για Χειρουργική επέμβαση ανοιχτού 

κατάγματος κνήμης 

 

Το Διάγραμμα 1 αναπαριστά τις διαδικασίες μιας χειρουργικής επέμβασης 

ανοιχτού κατάγματος κνήμης. 

 

Λεκτική περιγραφή 

 

1. Γεγονός έναρξης «Διασωλήνωση ασθενούς» : ο αναισθησιολόγος 

πραγματοποιεί τη διασωλήνωση του ασθενούς 

2. Στη συνέχεια γίνεται «Πλύση & Καθαρισμός τραύματος» : ο 

ορθοπεδικός χειρουργός πλένει και καθαρίζει το τραύμα 

3. Έπειτα γίνεται «Εκτίμηση βλάβης οστού & μαλακών μορίων» : ο 

ορθοπεδικός χειρουργός εκτιμά τη βλάβη τόσο του οστού όσο και των 

μαλακών μορίων  

4. Ύστερα γίνεται ο έλεγχος «έκταση βλάβης οστού» : ο ορθοπεδικός 

χειρουργός εκτιμά την έκταση της βλάβης του οστού. Στην περίπτωση 

που η βλάβη του οστού είναι σε μικρή έκταση, ο ορθοπεδικός ακολουθεί 

εσωτερική οστεοσύνθεση. Ενώ στην περίπτωση που η βλάβη του οστού 

είναι σε μεγάλη έκταση, ακολουθεί εξωτερική οστεοσύνθεση  
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5. Ακολουθεί η  «Αποκατάσταση οστικής συνέχειας» : ο ορθοπεδικός 

χειρουργός  εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του κατάγματος 

6. Ακολουθεί ο έλεγχος «έκταση βλάβης αρτηρίας» : ο αγγειοχειρουργός 

ελέγχει την έκταση της βλάβης της αρτηρίας. Για μια μικρή έκταση 

βλάβης, πραγματοποιεί «Συρραφή αρτηρίας» ενώ για μια βλάβη μεγάλης 

έκτασης, γίνεται η «Τοποθέτηση αγγειακού μοσχεύματος»  

7. Στη συνέχεια, γίνεται η «Αποκατάσταση αρτηριών & αγγείων» : ο 

αγγειοχειρουργός εξασφαλίζει την αποκατάσταση του αγγειακού 

δικτύου που έχει καταστραφεί έτσι ώστε να επιτύχει την επαναιμάτωση 

του ποδιού 

8. Έπειτα, γίνεται η «Αποκατάσταση βλάβης τενόντων, μυών & νεύρων» : 

ο ορθοπεδικός χειρουργός αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις βλάβες σε 

τένοντες, μύες και νεύρα προκειμένου να επιτύχει τη λειτουργικότητα 

του ποδιού (κινητικότητα) 

9. Ύστερα, γίνεται «έλεγχος  κρισιμότητας κατάστασης του ασθενούς» : αν 

η κατάσταση του ασθενούς δεν είναι κρίσιμη, τότε  ο πλαστικός 

χειρουργός αναλαμβάνει τη «Μεταφορά κρημνού» (τμήμα ιστού) και 

τέλος, γίνεται η «Σύγκλιση τραύματος». Αν όμως, η κατάσταση του 

ασθενούς είναι κρίσιμη, η χειρουργική επέμβαση λήγει με την «Άμεση 

σύγκλιση τραύματος» και  ο πλαστικός δεν κάνει καμία ενέργεια τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (μετά από μερικές μέρες και αφού 

προηγηθούν χειρουργικοί καθαρισμοί, ο πλαστικός χειρουργός 

τοποθετεί τον κρημνό σε δεύτερο χρόνο για τη σύγκλιση του 

τραύματος). 

 

Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: χρονική 

διάρκεια κάθε διαδικασίας ή το εύρος της χρονικής διάρκειας(min-max) σε 

λεπτά (min), ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, κυρίως, σε 

αυτήν την επέμβαση, η ποσότητα  τους και σε ποια φάση από τις παρακάτω 

χρησιμοποιούνται. (εξαιρούνται τα υλικά και τα μηχανήματα που υπάρχουν σε 

όλους τους τύπους επεμβάσεων). 

 

 

 

Διαδικασία Χρονική 

διάρκεια(σε 

λεπτά) 

Υλικά/ 

μηχανήματα 

Ποσότητα/πλήθος 

Διασωλήνωση 

ασθενούς 

15 min   

Πλύση& 

καθαρισμός 

τραύματος 

30 min   

Εκτίμηση βλάβης 

οστού&μαλακών 

μορίων 

15 min   
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Εσωτερική 

οστεοσύνθεση 

1-3 h Πλάκα-βίδες 

ή 

ενδομυελικός 

ήλος 

Ανάλογα με τον 

αριθμό των οστών 

που προσβάλλονται 

(συνήθως 1 με 2 

κύρια οστά) 

Εξωτερική 

οστεοσύνθεση 

1-2 h Μονόπλευρο 

ή κυκλικό 

σύστημα 

 

Αποκατάσταση 

οστικής συνέχειας 

Εσωτερική ή 

εξωτερική 

οστεοσύνθεση 

  

Συρραφή αρτηρίας 1 h   

Τοποθέτηση 

αγγειακού 

μοσχεύματος 

2 h   

Αποκατάσταση 

αρτηρίας&αγγείων 

Συρραφή ή 

τοποθέτησης 

αγγειακού 

μοσχεύματος 

  

Αποκατάσταση 

βλάβης τενόντων, 

μυών&νεύρων 

1-4 h   

Άμεση σύγκλιση 

τραύματος  

30 min   

Μεταφορά 

κρημνού 

1-2 h   

Σύγκλιση 

τραύματος  

1 h   

 

Πίνακας 2: Χρόνοι, υλικά, ποσότητες για τη Χειρουργική επέμβαση ανοιχτού 

κατάγματος κνήμης 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτού κατάγματος 

κνήμης θα μπορούσε να διαρκέσει από 5,5 ώρες έως 13 ώρες ανάλογα με τους 

χειρισμούς που πρέπει να κάνουν οι χειρουργοί σύμφωνα με την κατάσταση του 

ασθενούς. Σημειώνεται ότι η οστεοσύνθεση μπορεί να κοστίσει από 1000 έως 

3000 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν είναι εφικτό να εκτιμηθούν 

σε αυτές τις καταστάσεις, γι’ αυτό υπάρχει ένα μεγάλο εύρος όσον αφορά τη 

διάρκεια της πράξης και το κόστος των υλικών (κυρίως υλικά οστεοσύνθεσης). 
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4.2. BPMN μοντέλο για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 

 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα BPMN για Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 

 

Το παραπάνω διάγραμμα αναπαριστά τη διαδικασία μιας χολοκυστεκτομής 

(χειρουργική εκτομή της χοληδόχου κύστης) εφαρμόζοντας τη λαπαροσκοπική 

μέθοδο. 

 

Λεκτική περιγραφή 

1. Γεγονός έναρξης «Διασωλήνωση ασθενούς» : ο αναισθησιολόγος 

πραγματοποιεί τη διασωλήνωση του ασθενούς 

2. Στη συνέχεια, διενεργείται «Υπομφάλια τομή» : ο χειρουργός κάνει μια 

τομή κάτω από τον ομφαλό  

3. Έπειτα, γίνεται η «Τοποθέτηση 1ου trocar& εγκατάσταση 

πνευμοπεριτοναίου » : ο χειρουργός τοποθετεί το 1ο trocar (όργανο 

κυλινδρικού οβελού που χρησιμοποιείται για παρακεντήσεις ή για 

εισαγωγή ενδοσκοπικών οργάνων μέσα σε κοιλότητες του σώματος) με 

διάμετρο 10/11mm και ακολουθεί η εγκατάσταση πνευμοπεριτοναίου, 

δηλαδή η εμφύσηση CO2 στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ώστε να 

δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος εργασίας και το χειρουργικό πεδίο 

4. Ακολουθεί η «Εισαγωγή λαπαροσκοπίου» : ο β΄ βοηθός εισάγει το 

λαπαροσκόπιο (μεταλλικός σωλήνας διαμέτρου 5 έως 10 χιλιοστά με 

οπτικές ίνες και μια κάμερα στην άκρη για να συνδεθεί με ένα μόνιτορ 

ή και με βίντεο, ακόμα και με DVD) δια του 1ου trocar. Ο β΄ βοηθός στη 

συνέχεια της επέμβασης, και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι αυτός που 

χειρίζεται το λαπαροσκόπιο και δεν πραγματοποιεί κάποια άλλη 

ενέργεια 
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5. Ύστερα, γίνεται η «Εισαγωγή των υπόλοιπων trocar» : ο α΄ βοηθός 

εισάγει τα τρία trocar, ένα υποξιφοειδικά και δύο στο αριστερό 

υποχόνδριο 

6. Ακολουθεί η «Εισαγωγή λαπαροσκοπικών εργαλείων» : ο χειρουργός, 

μέσω των τριών trocar, εισάγει τις συλληπτικές λαβίδες και τις λαβίδες 

παρασκευής, καθώς και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία (ψαλίδια 

υπερήχων, εφαρμογέας αγκτήρων κ.α.) που θα απαιτηθούν για την 

ολοκλήρωση της επέμβασης 

7. Στη συνέχεια, γίνεται «Παρασκευή& Σύλληψη του πυθμένα της 

χοληδόχου κύστης» : ο α΄ βοηθός με τις λαβίδες σύλληψης πιάνει τον 

πυθμένα της χοληδόχου κύστης 

8. Μετά γίνεται η «Παρασκευή του τριγώνου του Callot» : ο χειρουργός 

παρασκευάζει το τρίγωνο του  Callot (τρίγωνο όπου πορεύονται ο 

κυστικός πόρος και η κυστική αρτηρία) 

9. Έπειτα, γίνεται η «Παρασκευή & διατομή της κυστικής αρτηρίας & του 

κυστικού πόρου» : ο χειρουργός απολινώνει με clips και διατέμνει την 

κυστική αρτηρία και τον κυστικό πόρο 

10. Ακολουθεί η «Αποκόλληση χοληδόχου κύστης» : ο χειρουργός 

αποκολλά τη χοληδόχο κύστη με χρήση μονοπολικής διαθερμίας ή 

ψαλιδιού υπερήχων 

11. Μετά γίνεται «Έκπλυση του χειρουργικού πεδίου» : ο χειρουργός 

καθαρίζει το χειρουργικό πεδίο κάνοντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό 

12. Στη συνέχεια, γίνεται «Έλεγχος για αιμορραγία» : ο χειρουργός ελέγχει 

την παρουσία ή την απουσία αιμορραγίας 

13. Στην περίπτωση που υπάρχει αιμορραγία, γίνεται «Αιμόσταση» και 

ακολουθεί η «Εξαγωγή της χοληδόχου κύστης», ενώ στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει αιμορραγία, γίνεται απευθείας η «Εξαγωγή της 

χοληδόχου κύστης» 

14. Στη συνέχεια, αν η παρασκευή που προηγήθηκε ήταν εργώδης ή 

διαπιστώνεται φλεγμονή του οργάνου (χολοκυστίτιδα), γίνεται 

«Τοποθέτηση παροχέτευσης» (από το χειρουργό) και έπειτα «Αφαίρεση 

των trocar & αποσυμπίεση πνευμοπεριτοναίου», ενώ όταν η παρασκευή 

ήταν η συνήθης και δεν υπάρχει φλεγμονή, γίνεται απευθείας  

«Αφαίρεση των trocar» (από το χειρουργό) 

15. Τέλος, γίνεται η «Σύγκλιση τραυμάτων» : ο χειρουργός συγκλίνει τα 

κοιλιακά τραύματα 

 

Ο Πίνακας 3 που ακολουθεί περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: χρονική 

διάρκεια κάθε διαδικασίας ή το εύρος της χρονικής διάρκειας(min-max) σε 

λεπτά (min), ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, κυρίως, σε 

αυτήν την επέμβαση, η ποσότητα  τους και σε ποια φάση από τις παρακάτω 

χρησιμοποιούνται, καθώς και το κόστος τους (εξαιρούνται τα υλικά και τα 

μηχανήματα που υπάρχουν σε όλους τους τύπους επεμβάσεων). 
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Διαδικασία Χρονική 

διάρκεια(

σε λεπτά) 

Υλικά/ 

μηχανήματα 

Ποσότητα/ 

πλήθος 

Κόστος 

υλικών/μηχ

ανημάτων 

σε  ευρώ  

Διασωλήνωση 

ασθενούς 

2 min τραχειοσωλήνας 1 8 

Υπομφάλια τομή 1 min    

Τοποθέτηση 1ου 

trocar 

1 min trocar 1 125 

Εισαγωγή 

λαπαροσκοπίου 

1 min λαπαροσκόπιο Υπάρχει πάντα 

και είναι 

πολλαπλής 

χρήσης 

5500 

Εισαγωγή των 3 

trocar εργασίας 

2 min trocar 3 150 

Εισαγωγή 

συλληπτικών 

λαβίδων&λαβίδω

ν παρασκευής 

1 min λαβίδες Υπάρχουν 

πάντα και είναι 

πολλαπλής 

χρήσης 

3000 το σετ  

Σύλληψη 

πυθμένα 

χοληδόχου 

κύστης 

1 min λαβίδα 1 πολλαπλής 

χρήσης 

 

Παρασκευή του 

τριγώνου του 

Callot 

5-30 min λαβίδες   

Παρασκευή&διατ

ομή κυστικής 

αρτηρίας&κυστικ

ού πόρου 

3 min Λαβίδες και 

ψαλίδι 

  

Αποκόλληση 

χοληδόχου 

κύστης 

5-30 min Hook, λαβίδα, 

ψαλίδι υπερήχων 

1  

Έκπλυση 

χειρουργικού 

πεδίου 

3-15 min Πλύση/ 

αναρρόφηση 

1 200 

Αιμόσταση 5-15 min    

Εξαγωγή 

χοληδόχου 

κύστης 

1-15 min    

Τοποθέτηση 

παροχέτευσης 

1 min    

Αφαίρεση trocar 1 min    

Σύγκλιση 

τραυμάτων 

5 min    

 

Πίνακας 3: Χρόνοι, υλικά, ποσότητες  και κόστος για μια λαπαροσκοπική 

χολοκυστεκτομή 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 μια λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μπορεί 

να διαρκέσει από 38 λεπτά έως 124 λεπτά (κάτι παραπάνω από 2 ώρες). Υπάρχει 

τόσο μεγάλη χρονική απόκλιση λόγω των χειρισμών που πραγματοποιούν οι 

χειρουργοί ανάλογα με την εικόνα που παρουσιάζει ο ασθενής κατά τη διάρκεια 

της επέμβασης. Σημειώνεται ότι τα πιο κοστοβόρα υλικά/ εργαλεία/ 

μηχανήματα είναι πολλαπλής χρήσης. 

 

4.3. BPMN μοντέλο για ανοιχτή χολοκυστεκτομή 

 

 
Διάγραμμα 3: Διάγραμμα BPMN για Ανοιχτή χολοκυστεκτομή 

 

Λεκτική περιγραφή 

1. Γεγονός έναρξης «Διασωλήνωση ασθενούς» : ο αναισθησιολόγος 

πραγματοποιεί τη διασωλήνωση του ασθενούς 

2. Έπειτα, γίνεται «Δεξιά υποπλέυρια τομή» από το χειρουργό 

3. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η «Διάνοιξη κοιλιακού τοιχώματος» : ο 

β΄βοηθός  τοποθετεί τα άγγιστρα για να ανοίξει το κοιλιακό τοίχωμα και 

να πραγματοποιηθεί η είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα, από τον 

χειρουργό σε συνεργασία με τον α΄ βοηθό. Καθ΄όλη την υπόλοιπη 

διάρκεια της επέμβασης ο β΄ βοηθός κρατάει τα άγγιστρα και δεν μπορεί 

να κάνει κάποια άλλη ενέργεια 

4. Ακολουθεί η «Ανεύρεση & παρασκευή χοληδόχου κύστης» : ο 

χειρουργός εντοπίζει και παρασκευάζει τη χοληδόχο κύστη σε 

συνεργασία με τον α΄βοηθό 

5. Ύστερα γίνεται η «Παρασκευή & διατομή του κυστικού πόρου & της 

κυστικής αρτηρίας» : ο χειρουργός παρασκευάζει τον κυστικό πόρο και 

την κυστική αρτηρία που απολινώνονται και διατέμνονται 

6. Μετά γίνεται ο «έλεγχος της φλεγμονής» : ο χειρουργός ελέγχει αν η 

φλεγμονή είναι έντονη ή ήπια. Σε περίπτωση έντονης φλεγμονής, 

πραγματοποιείται «Ανάδρομη αποκόλληση της χοληδόχου κύστης», ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση «Ορθόδρομη αποκόλληση της χοληδόχου 

κύστης» σε συνεργασία με τον α΄βοηθό 

7. Ακολουθεί επιμελής «Αιμόσταση χειρουργικού πεδίου» : ο α΄βοηθός 

κάνοντας τους απαραίτητους χειρισμούς σταματά την αιμορραγία στο 

χειρουργικό πεδίο σε συνεργασία με τον α΄βοηθό 
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8. Στη συνέχεια, γίνεται η «Τοποθέτηση παροχέτευσης» : ο α΄βοηθός 

τοποθετεί παροχέτευση υφηπατικά 

9. Η επέμβαση τελειώνει με τη  «Σύγκλιση τραύματος» : ο α΄βοηθός 

συγκλίνει το τραύμα σε συνεργασία με τον α΄βοηθό 

 

Ο Πίνακας 4 που ακολουθεί περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: χρονική 

διάρκεια κάθε διαδικασίας ή το εύρος της χρονικής διάρκειας(min-max) σε 

λεπτά (min), ειδικά εργαλεία ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, κυρίως, σε 

αυτήν την επέμβαση, η ποσότητα  τους και σε ποια φάση από τις παρακάτω 

χρησιμοποιούνται, καθώς και το κόστος τους (εξαιρούνται τα υλικά και τα 

μηχανήματα που υπάρχουν σε όλους τους τύπους επεμβάσεων). 

 

Διαδικασία Χρονική διάρκεια(σε λεπτά) 

Διασωλήνωση 

ασθενούς 

2 min 

Δεξιά υποπλέυρια 

τομή 

1 min 

Διάνοιξη 

κοιλιακού 

τοιχώματος 

5 min 

Ανεύρεση& 

Παρασκευή 

χοληδόχου κύστης 

5-15 min 

Παρασκευή& 

διατομή κυστικής 

αρτηρίας&κυστικο

ύ πόρου 

5-20 min 

Ορθόδρομη 

αποκόλληση 

χοληδόχου κύστης 

10 min 

Ανάδρομη 

αποκόλληση 

χοληδόχου κύστης 

15 min 

Αιμόσταση 

χειρουργικού 

πεδίου 

5 min 

Τοποθέτηση 

παροχέτευσης 

1 min 

Σύγκλιση 

τραύματος 

15 min 

 

Πίνακας 4: Χρόνοι για μια ανοιχτή χολοκυστεκτομή 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4 μια ανοιχτή χολοκυστεκτομή μπορεί να 

διαρκέσει από 69 λεπτά έως 89 λεπτά (περίπου μιάμιση ώρα). Υπάρχει χρονική 

απόκλιση λόγω των χειρισμών που πραγματοποιούν οι χειρουργοί ανάλογα με 

την εικόνα που παρουσιάζει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Εργαλεία όπως λαβίδες, ψαλίδια είναι όμοια με αυτά της λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής (εξαιρούνται συλληπτικές λαβίδες, λαβίδες παρασκευής, 

ψαλίδια υπερήχων, εφαρμογέας αγκτήρων κ.α., δηλαδή τα λαπαροσκοπικά 
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εργαλεία). Γι’ αυτό απουσιάζουν τα εργαλεία/ μηχανήματα, πλήθος/ποσότητες, 

κόστος για την αποφυγή επαναλήψεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα 

 

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ο ευρύτερος τομέας της 

υγείας περιλαμβάνουν ποικίλες διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε 

πόρους, ανθρώπινους και μη. Όπως έχει ήδη αναλυθεί υπάρχουν αρκετές 

εφαρμογές μοντελοποίησης τέτοιων διαδικασιών. Η διαδικασία συλλογής και 

καταγραφής των απαραίτητων πληροφοριών, γενικά, γίνεται με τη συνεργασία 

μεταξύ σχεδιαστών λογισμικού, ιατρών και διοίκησης. Το εργαλείο 

μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η BPMN λόγω ευχρηστίας 

και ευκολίας στην κατανόησή της, ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν 

τεχνικό υπόβαθρο, όπως οι ιατροί. 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της BPM είναι η καλύτερη κατανόηση των 

διαδικασιών στο εσωτερικό ενός οργανισμού, η αύξηση της 

διαλειτουργικότητας εντός και μεταξύ των οργανισμών, καθώς και η 

δυνατότητα για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας. Το κύριο 

μειονέκτημα είναι ,πιθανώς, το γεγονός ότι τα μοντέλα συχνά δεν 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η 

BPM είναι μια πολύ δαπανηρή δραστηριότητα και πρέπει κανείς να είναι 

σίγουρος για τα κέρδη που θα αποκομίσει. Οι διαδικασίες υγειονομικής 

περίθαλψης αποτελούν έναν τομέα υψηλού ενδιαφέροντος αλλά και γεμάτο 

προκλήσεις για τις τεχνολογίες BPM/WFM (Aalst, W. 2009). 

 

Η μοντελοποίηση των διαδικασιών χειρουργείου επέτρεψε τη δημιουργία ενός 

κατανοητού γραφικού μοντέλου, που αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή των 

χειρουργών σε μια χειρουργική επέμβαση. Στην περίπτωση που αυτό το 

μοντέλο, ενσωματωνόταν στο σύστημα Η/Υ ενός νοσοκομείου ή μιας κλινικής 

και γινόταν χρήση αυτού θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά σε διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της χειρουργικής αίθουσας. 

 

Μετά τη δημιουργία των μοντέλων, σκοπίμως, απουσιάζουν οι προσομοιώσεις. 

Ενδεικτικά θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί το μοντέλο με στοιχεία όπως είναι οι 

χρόνοι, το κόστος, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε δραστηριότητα-βήμα της επέμβασης. Στην περίπτωση που τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων υποδείκνυαν ότι μια δραστηριότητα 

παρουσιάζει προβλήματα, θα έπρεπε να προταθούν βελτιώσεις. Κάτι τέτοιο 

όμως, δεν είναι εφικτό καθώς μόνο οι ιατροί έχουν το υπόβαθρο ιατρικών 

γνώσεων για να προτείνουν βελτιώσεις. Ακόμη, αν κάποια δραστηριότητα, μετά 

από προσομοιώσεις του μοντέλου, παρουσιαζόταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, θα 

μπορούσε να προταθεί για παράδειγμα, η προσθήκη πόρων. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση πρόκειται είτε για υλικούς πόρους (εργαλεία, υλικά, μηχανήματα) 

είτε για ανθρώπινους πόρους (επιπλέον χειρουργοί). Όσον αφορά τους υλικούς 

πόρους, μόνο οι χειρουργοί είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια είναι τα 

εναλλακτικά κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και σε 

ποιες περιπτώσεις ασθενών είναι επιτρεπτό. Ενώ αν γινόταν πρόταση να 

προστεθεί ένας ακόμη χειρουργός σε μια χρονοβόρα δραστηριότητα, το 

πιθανότερο είναι να μην ήταν εφικτό κάτι τέτοιο να συμβεί στην πράξη, καθώς 
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το χειρουργικό πεδίο είναι μικρό και είναι αδύνατο να χειρουργούν ταυτόχρονα 

δύο ιατροί στο ίδιο πεδίο. 

  

Ο καλύτερος, ίσως, τρόπος για να αξιολογηθεί επαρκώς το μοντέλο θα ήταν να 

εισαχθεί σε έναν Η/Υ και να ζητηθεί από τους χειρουργούς ή κάποιον χειριστή 

να το τρέχουν. Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι εφικτό να συμβεί σε χειρουργική 

αίθουσα ενός νοσοκομείου στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο η αξιολόγηση του 

μοντέλου περιορίζεται στις απαντήσεις των ιατρών, που έδωσαν τις αντίστοιχες 

συνεντεύξεις, στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν καθώς και στις 

απαντήσεις του πρώην διοικητή νοσοκομείου. 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, το μοντέλο διαδικασιών χειρουργείου θα μπορούσε 

να βοηθήσει στο συντονισμό των συνεργαζόμενων μερών εντός της 

χειρουργικής αίθουσας, δηλαδή χειρουργούς, αναισθησιολόγους και 

νοσηλευτικό προσωπικό, σε ικανοποιητικό βαθμό. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

είναι προετοιμασμένα για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία της χειρουργικής 

επέμβασης και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Για παράδειγμα, το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι σε ετοιμότητα για κάποιο εργαλείο ή μηχάνημα που γνωρίζουν, 

εκ των προτέρων μέσω του μοντέλου που καταγράφει τη χρήση υλικών, 

εργαλείων και μηχανημάτων, ότι θα ζητηθεί.  

 

 Παράλληλα, ένα μοντέλο διαδικασιών χειρουργείου θα μπορούσε να 

συνεισφέρει σημαντικά και σε διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός της 

χειρουργικής αίθουσας. Η  προετοιμασία της ΜΕΘ ή του θαλάμου όπου θα 

μεταφερθεί μετεγχειρητικά ο ασθενής είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να  

έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της επέμβασης. Επομένως, ένα μοντέλο θα 

μπορούσε να συμβάλει στο μέγιστο βαθμό, εφόσον καταγράφονται οι χρόνοι 

εκτέλεσης μιας χειρουργικής επέμβασης. Επίσης, ένα μοντέλο μπορεί να 

διευκολύνει το έργο  του συντονιστή του προγράμματος των χειρουργικών 

επεμβάσεων, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει ποιες χειρουργικές αίθουσες είναι 

διαθέσιμες και σε πόση ώρα, ώστε να προγραμματίζει τόσο τα έκτακτα όσο και 

τα τακτικά χειρουργεία. Ακόμη, εφόσον καταγράφεται η χρονική διάρκεια της 

επέμβασης στο μοντέλο, αυτό θα βοηθούσε στην ακριβή ενημέρωση των 

συνοδών του ασθενούς. 

 

Ένας ακόμη τομέας που θα μπορούσε να συμβάλει το μοντέλο διαδικασιών 

χειρουργείου είναι η στατιστική. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα τέτοιο μοντέλο 

σε ένα νοσοκομείο ή μια κλινική και το χρησιμοποιούν για έτη, τότε 

συγκεντρώνεται ένας μεγάλος όγκος δεδομένων για το είδος των  χειρουργικών 

επεμβάσεων που διενεργούνται στην κλινική χρονικά μέσα στην πάροδο των 

ετών. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρηθεί ότι εποχιακά αυξάνονται κάποιες 

επεμβάσεις (πολλές έκτακτες επεμβάσεις σε γιορτές και αργίες, λόγω τροχαίων) 

ή ακόμη ότι ένα είδος επέμβασης συναντάται έντονα στους ασθενείς του 

νοσοκομείου ή της κλινικής, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση 

(παρατηρούνται πολλές αφαιρέσεις καρκινικών όγκων σε μεγάλο πληθυσμό της 

πόλης, δείγμα για έρευνα καρκίνων στον πληθυσμό). Ακόμη, ένα μοντέλο 

διαδικασιών χειρουργείου, στο οποίο καταγράφονται τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στις χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στην 

κλινική, θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξαγωγή στατιστικών για την ευστοχία 

ή αστοχία των υλικών. Έτσι θα μπορούσε το ιατρικό προσωπικό να ζητήσει από 
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τη διοίκηση να αναλάβει τον εφοδιασμό του νοσοκομείου ή της κλινικής με 

υλικά που είναι πραγματικά χρήσιμα και αποτελεσματικά. 

 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που φοιτητές Ιατρικής μαζί με καθηγητές 

πραγματοποιούν εργαστηριακά μαθήματα σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική και 

παρακολουθούν τη χειρουργική επέμβαση, θα μπορούσαν παράλληλα να 

βλέπουν το μοντέλο για να γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκεται η επέμβαση. 

Αυτή η δυνατότητα θα βοηθούσε σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Μια πρόταση για μελλοντική διερεύνηση των διαδικασιών χειρουργείου είναι η 

περαιτέρω μελέτη, επέκταση και σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, και η 

εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά δεδομένα με στόχο τη δημιουργία 

πρότυπων χρόνων για κάθε χειρουργική επέμβαση.  

 

Συνοψίζοντας, η μοντελοποίηση των διαδικασιών χειρουργείου και γενικότερα 

των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας πολλά υποσχόμενος 

τομέας και αποτελεί ένα ουσιαστικό πρωταρχικό βήμα για περαιτέρω ανάλυση 

και βελτίωση των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των 

προτύπων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας. 
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