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ΣΤΟΧΟΣ 

• Δημιουργία ενός κατανοητού μοντέλου διαδικασιών 
χειρουργείου με χρήση BPMN 

• Διερεύνηση πιθανοτήτων χρήσης ενός τέτοιου μοντέλου

• Χρησιμότητα του μοντέλου

BPMN: γλώσσα που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

• Τα ιατρικά πρωτόκολλα

• Εφαρμογές μοντελοποίησης διαδικασιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

• Προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς χειρουργούς

• Χρήση της BPMN

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

• ΑΝΑΛΥΣΗ

• BPMN μοντέλο για χειρουργική επέμβαση ανοιχτού κατάγματος κνήμης

• BPMN μοντέλο για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

• BPMN μοντέλο για ανοιχτή χολοκυστεκτομή

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Συμπεράσματα 

• Περιορισμοί & αδυναμίες

• Προτάσεις



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Tα ιατρικά πρωτόκολλα συναντώνται ως ιατρικές οδηγίες (με έμφαση στο ρόλο 
της υποστήριξης) ή ως ροή εργασιών υγειονομικής περίθαλψης (με έμφαση 
στην πρόβλεψη)

• παθητική χρήση: για έλεγχο εκ των υστέρων, δηλαδή όταν έχουν προηγηθεί 
οι απαραίτητες εργασίες περίθαλψης 

• ενεργητική χρήση: «ελέγχουν» τη ροή εργασιών περίθαλψης, δηλαδή εκ των 
προτέρων χρήση 

• Asbru, EON, GLIF, GUIDE, PRODIGY, PROforma

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) 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (1)

• Προγραμματισμός χειρουργείων (Queensland University of Technology & 
εταιρεία λογισμικού GECKO)

• Τυποποίηση της ψηφιακής παθολογίας στην Ευρώπη (Information and 
Communication Technology Cooperation in Science and Technology Action 
IC0604 «Telepathology Network in Europe: EURO-TELEPATH»)

• Μοντελοποίηση διαδικασιών παθολογοανατομίας (Τμήμα Τεχνολογίας & 
Πληροφοριακών Συστημάτων πανεπιστημίου Castilla -La Mancha & γενικό 
νοσοκομείο de Ciudad Real)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (2)

• Βελτιστοποίηση και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της 
χειρουργικής αίθουσας (χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας της 
Ιταλίας στο πλαίσιο του "Ricerca Corrente 2013 Program“ & Bambino Gesù 
Children’s Hospital)

• Υποστήριξη της δομής της επιχειρηματικής διαδικασίας (εφαρμογή σε 
δημόσια νοσοκομεία της Χιλής)

• Ροές εργασιών για τις διαδικασίες νοσοκομειακής περίθαλψης ασθενών με 
καρκίνο παχεός εντέρου και καρκίνο του ορθού (University Hospital Jena)



ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην πραγματικότητα οι διαδικασίες είναι λιγότερο δομημένες!

Μοντέλο διαδικασίας που βασίζεται στη ροή διαδικασιών για 874 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς (Πηγή: Aalst, W. 2009)



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ

• Συνέντευξη με έναν ορθοπεδικό χειρουργό για την περιγραφή της 
επέμβασης ανοιχτού κατάγματος κνήμης όπου συνεργάζονται χειρουργοί 
διαφορετικών ειδικοτήτων 

• Συνέντευξη με ένα γενικό χειρουργό για την περιγραφή μιας 
χολοκυστεκτομής (συμβατική και λαπαροσκοπική) όπου συνεργάζονται 
χειρουργοί της ίδιας ειδικότητας

• Προϋποθέσεις: εμπιστοσύνη στις χειρουργικές ικανότητες, ολοκλήρωση 
προεγχειρητικών εξετάσεων ασθενούς, διάγνωση στον πάσχοντα, οι πόροι 
είναι διαθέσιμοι

• Οριοθέτηση επέμβασης: από τη διασωλήνωση του ασθενούς μέχρι τη 
σύγκλιση του τραύματος



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BPMN (1)

• 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.



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BPMN (2)
Χρήση του ελεύθερου λογισμικού ProcessMaker στην online έκδοση

Στιγμιότυπο οθόνης του ProcessMaker



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι χειρουργοί και ένα διοικητικό στέλεχος απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης του μοντέλου όπως φαίνεται παρακάτω:

1.Ένα τέτοιο μοντέλο πόσο μπορεί να βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό μέσα στη 
χειρουργική αίθουσα;

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);

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);



ΑΝΑΛΥΣΗ



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΝΗΜΗΣ (1)



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΝΗΜΗΣ (2)
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

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

Χρονική διάρκεια:
Από 5,5 ώρες έως 
13 ώρες 

Κόστος 
οστεοσύνθεσης:
1000€-3000€



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (1)



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (2)
Διαδικασία Χρονική

διάρκεια(σε

λεπτά)

Υλικά/

μηχανήματα

Ποσότητα/

πλήθος

Κόστος

υλικών/μηχανημάτων

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 &

λαβίδων 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&διατομή κυστικής αρτηρίας

&κυστικού 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

Χρονική διάρκεια:
από 38 λεπτά έως 
124 λεπτά 



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (1)



BPMN ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (2)
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

&κυστικού 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

Χρονική διάρκεια: 
από 69 λεπτά έως 89 λεπτά 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)

• Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνει πολύπλοκες 
διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε πόρους, ανθρώπινους και μη

• Η διαδικασία συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων πληροφοριών, 
γενικά, γίνεται με τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών λογισμικού, ιατρών και 
διοίκησης

• Ποικίλα μοντέλα διαδικασίας όπως 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  

• Πλεονεκτήματα μοντέλων: η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών στο 
εσωτερικό ενός οργανισμού, η αύξηση της διαλειτουργικότητας εντός και 
μεταξύ των οργανισμών και η δυνατότητα για την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών ρουτίνας

• Μειονέκτημα μοντέλων: συχνά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)
Το μοντέλο διαδικασιών χειρουργείου θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά σε 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της χειρουργικής 
αίθουσας όπως:

• στο συντονισμό των συνεργαζόμενων μερών εντός της χειρουργικής 
αίθουσας

• στην προετοιμασία της ΜΕΘ ή του θαλάμου όπου θα μεταφερθεί 
μετεγχειρητικά ο ασθενής 

• στο έργο του συντονιστή του προγράμματος των χειρουργικών επεμβάσεων

• στην ακριβή ενημέρωση των συνοδών του ασθενούς

• στην εξαγωγή στατιστικών για την ευστοχία ή αστοχία των υλικών

• στην εξαγωγή στατιστικών για το είδος των επεμβάσεων 

• στην εκπαιδευτική διαδικασία εργαστηριακών μαθημάτων σε φοιτητές



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Μετά τη δημιουργία των μοντέλων 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.

• Χρήσεις εναλλακτικών μεθόδων και εργαλείων που είναι κατάλληλα για τον 
εκάστοτε ασθενή      μόνο οι χειρουργοί είναι σε θέση να γνωρίζουν 

• Προσθήκη επιπλέον χειρουργών στην επέμβαση      το χειρουργικό πεδίο 
είναι μικρό και είναι αδύνατο να χειρουργούν ταυτόχρονα

Ο καλύτερος 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    δεν είναι εφικτό να συμβεί σε χειρουργική αίθουσα ενός 
νοσοκομείου στην Ελλάδα



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Περαιτέρω μελέτη των διαδικασιών χειρουργείου 

• Επέκταση και σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

• Ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό

• Ενσωμάτωση και εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά δεδομένα με 
στόχο τη δημιουργία πρότυπων χρόνων για κάθε χειρουργική επέμβαση
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