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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα απφπεηξα παξνπζίαζεο θαη εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

ηεο Πξνζνκνίσζεο ζην χζηεκα Τγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο Ννζνθνκεηαθέο 

Μνλάδεο Τγείαο. 

Η πξνζνκνίσζε απνηειεί κία πεηξακαηηθή κέζνδν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλαπαξάζηα-

ζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ή ελφο ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ 

κέζα ζην ρξφλν. Η κέζνδνο ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Χζηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, ην ζχζηεκα πγείαο θαζπζηέ-

ξεζε λα πηνζεηήζεη ηε κέζνδν απηή θαη ηδηαίηεξα ε Διιάδα. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξη-

ζηεί θαλείο φηη απνηειεί έλα απφ ηα πην ρξήζηκα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο. Η αλάγθε γηα πην άκεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ απνθάζεσλ νδήγεζε ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζα κείσλαλ 

αηζζεηά ηα έμνδα κειέηεο θαη δνθηκψλ. Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη ε εθαξκνγή πξνζν-

κνηψζεσλ κπνξεί κε ειάρηζηα έμνδα λα πξνζθέξεη ηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ή αληίζηνηρα ησλ λν-

ζνθνκείσλ 

Η πξνζνκνίσζε ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ αι-

ιειεπηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νη δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο θαη νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ πνπ 

εηζάγνληαη ζηα αληίζηνηρα πεδία. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηεμα-

γσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε πξνζνκνίσζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο 

πνπ νδεγνχλ ζηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Η εηζαγσγή κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ 

είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, δηφηη ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ έρεη σο «επη-

ρείξεζε», ε δηνίθεζε θαιείηαη θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζεη πνηθίιεο πξνθιήζεηο θαη 

λα ιάβεη απνθάζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η νηθεηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα λνζνθνκεία ζπκβάιιεη ζηελ ζσζηή θαη ά-

κεζε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκά-

ησλ θαζψο ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ McDonalds, δεκηνχξγεζε έλα πξφγξακκα 

πνπ αθνξά θαζαξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα έρνπλ 

φινη άκεζε πξφζβαζε αλεμαξηήησο ψξαο θαη κέξαο. Με απηήλ ηελ ηερληθή, νη εξγαδφ-

κελνη ήηαλ φιν θαη πην ελεκεξσκέλνη θαη έηνηκνη γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο ζην θαηάζηεκα 
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φπνπ δνχιεπαλ (http://www.kineo.com/case-studies/mcdonalds-till-training-game Ac-

cessed: 23/11/2016) παξνπζηάδνληαο θαιχηεξα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο. Με αθνξκή ην 

παξάδεηγκα απηφ, κπνξεί λα αλαινγηζηεί θαλείο πφζν πην απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα 

γίλεη ε παξνρή πγείαο, εάλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη θπξίσο νη λνζειεπηέο, αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε αλάινγα κε ην ί-

δξπκα πγείαο πνπ εξγάδνληαη.  

Όπσο φια ηα ηαηξεία έηζη θαη ην ηαηξείν ελδνθξηλψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπλσζηη-

ζκφ δηφηη ζπζηεγάδεηαη κε ην ηαηξείν παρένο εληέξνπ θαη ην ηαηξείν καζηνχ πξνθαιψ-

ληαο έηζη κηα γεληθή αηκφζθαηξα ζχγρπζεο θαη αβεβαηφηεηαο. Ο ζπλσζηηζκφο πξνθα-

ιείηαη εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο αίζνπζαο αλακνλήο αζζελψλ, απφ 

ηελ αξγνπνξεκέλε άθημε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ α-

ζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ. Απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλσζηηζκνχ απνηειεί ε πνιχσξε αλακνλή ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ησλ ηαθηηθψλ εμσ-

ηεξηθψλ ηαηξείσλ, ν απμαλφκελνο ρξφλνο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσ-

γήο ζην λνζνθνκείν, ν απμαλφκελνο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε 

ηαιαηπσξία ησλ αζζελψλ πνπ εηδηθφηεξα θαηά ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο ηνπ λνζν-

θνκείνπ ηείλεη λα αγγίμεη επηθίλδπλα πςειά επίπεδα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλσ-

ζηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ ηαηξείνπ ελδνθξηλψλ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί κεζνδνινγίεο βειηίσζεο έρν-

ληαο σο απνηέιεζκα ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην θαη γεληθφ θεθάιαην πξαγκαηνπνη-

είηαη κηα εηζαγσγή γηα ηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ πξνζνκνίσζε, παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαζψο ζην ηέινο αλαιχεηαη 

θαη ε χπαξμε ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ ζην δεχηεξν θαη εηδηθφ θεθάιαην αλαιχεηαη  ην π-

ιηθφ θαη νη κέζνδνη πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, νη εθδφζεηο ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, θαη ζπλερίδεη κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ κνληέισλ, ελψ ζην ηέινο παξέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα κει-

ινληηθή κειέηε. Η εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξάζεζε δχν παξαξηεκάησλ φπνπ ην πξψην 

αλαθέξεηαη ζην πξσηφθνιιν πνπ αθνινχζεζε ε έξεπλα ελψ ην δεχηεξν παξνπζηάδεη ζε 

δχν πίλαθεο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.   

http://www.kineo.com/case-studies/mcdonalds-till-training-game
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ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 

Γιοίκηζη ςπηπεζιών ςγείαρ 

Η δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο δε δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξή-

ζεσλ. Μειεηψληαο έλαλ νξγαληζκφ πγείαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ηειηθά 

πξφθεηηαη γηα έλα είδνο επηρείξεζεο πνπ απιά νη πειάηεο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξη-

ζηηθφ, είλαη αζζελείο. ηνλ ηνκέα ηνπ κάλαηδκελη ππάξρνπλ πνηθίινη νξηζκνί φπσο γηα 

παξάδεηγκα «Δίλαη ε εξγαζία καδί κε άιινπο θαη κέζσ άιισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο» (Montana, Charnov, 2000). Σν κάλα-

ηδκελη ζεσξείηαη παξάιιεια θαη επηζηήκε θαη ηέρλε. Έλαο επηηπρεκέλνο κάλαηδεξ 

πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, ζηειερψλεη, ζπληνλίδεη, παξαθηλεί, θαζνδεγεί θαη ειέγρεη. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Goleman, 2000), ππάξρνπλ έμη βαζηθά είδε εγεζίαο:  

 Coercive: «Καηαλαγθαζηηθφο», φπνπ ν εγέηεο απαηηεί άκεζε ζπκκφξθσζε ζηηο 

εληνιέο ηνπ θαη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα «Κάλε φηη ζνπ ιέσ». 

Θεσξείηαη φηη έρεη αξλεηηθέο επηξξνέο ζην πξνζσπηθφ. 

 Authoritative: «Δμνπζηαζηηθφο», φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν εγέηεο παξαθη-

λεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ ελφο νξάκαηνο ψζηε λα πεηχρεη ηηο απαηηνχκε-

λεο αιιαγέο. Θεσξείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεηηθή ηαθηηθή. 

 Affiliative: «Απηφο πνπ πηνζεηεί», δεκηνπξγεί αξκνλία ζηνλ επξχηεξν ρψξν εξ-

γαζίαο θαη ζεκειηψλεη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ κειψλ. Τ-

πνζηεξίδεη φηη είλαη εζηθά επηβεβιεκέλν λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη άλζξσπνη 

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ψζηε λα είλαη πην εχθνιν λα παξα-

θηλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ άγρνπο. Θεσξείηαη γεληθά κηα ζεηηθή 

ηαθηηθή. 

 Democratic: «Γεκνθξαηηθφο», ελδπλακψλεη ηε ζπκκεηνρή, ζηεξίδεηαη ζηηο ζθέ-

ςεηο θαη ζηηο απφςεηο φισλ θαη ηνλίδεη ηε ζπλεξγαζία εληφο ηεο νκάδαο. Απφ 

ηνλ αξρηθφ φξν θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα κηα άθξσο ζεηηθή ηαθηηθή 

ε νπνία γίλεηαη εχθνια απνδεθηή. 

 Pacesetting: «Καζνξίδεη ην ξπζκφ», πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ ηξφπν εγεζίαο 

φπνπ ν «αξρεγφο» ζέηεη πςειά επίπεδα απφδνζεο κε ζθνπφ λα ιάβεη γξήγνξα 

θαη αληαγσληζηηθά απνηειέζκαηα. ηεξίδεηαη ζηελ νπζία ζην «θάλε απηφ πνπ 

ιέσ, ηψξα!». Λφγσ ηνπ πλεχκαηνο πνπ δηαζέηεη ε εγεζία απηή, ζεσξείηαη αξλε-

ηηθή απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
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 Coaching: «Πξνπνλεηήο», φπνπ ν εγέηεο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

αλζξψπσλ κε θφλην ην κέιινλ. Υξεζηκνπνηείηαη ε πξφηαζε «Γνθίκαζε» θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη έλα ηδηαίηεξα επηζπκεηφ είδνο εγεζίαο. 

ε κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ πγείαο, πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ 

ηξφπσλ εγεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε έηζη ψζηε ε εγεζία λα θέξεη απνηειέζκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ coaching ελδε-

ρνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε επαλάπαπζεο θαζψο ην πξνζσπηθφ ζα εληαρζεί 

ζε κηα ηξνρηά πξνπφλεζεο ρσξίο λα απεηιείηαη απφ ηπρφλ θπξψζεηο. Δλψ ν ζπλδπαζκφο 

coaching κε authoritative πξνσζεί παξάιιεια ηε δνθηκή θαη ηελ άλεζε γηα ηελ πηνζέ-

ηεζε αιιαγψλ, ηαπηφρξνλα φκσο ππελζπκίδεη ζηα εκπιεθφκελα κέξε φηη φιεο νη θηλή-

ζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα πνπ έρεη ζέζεη ν εγέηεο.  

ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο κηα απφηνκε πξνζγείσζε ζην παξφλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

ζηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία ζπάληα παξαηεξείηαη θάπνην είδνο εγεζίαο. Πην α-

λαιπηηθά, ιφγσ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην 

κφλν είδνο εγεζίαο πνπ κπνξεί αλαγλσξίζεη θαλείο είλαη ην «πξνζσπηθφ φθεινο». Πα-

ξαηεξείηαη κηα γεληθή έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη επη-

θξαηεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πιήξεο άγλνηα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκε-

ησπίδεη ν νξγαληζκφο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θιίκα ζηαζηκφηεηαο θαη αδηαθνξίαο. 

Πξνθχπηεη δειαδή, φηη είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα γεληθή αλαδηακφξ-

θσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξνσζψληαο θπξίσο ηηο έλλνηεο ηεο ζπκκεηνρήο, 

ηνπ νξάκαηνο, ηεο επηθνηλσλίαο. Η θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ειιείςεσλ, 

απνηειεί ην βαζηθφ βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο φρη κφλν 

ζην λνζνθνκείν, αιιά ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ. ε ζχλδεζε κε ηελ θαηαγξαθή, ε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζπκπεξηιακβάλεη σο βαζηθφ παξάγνληα ην βξαρπρξφλην θαη 

ην καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ν ελδηαθεξφκελνο ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

επξχηεξν ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά: ην ρξνληθφ πιαίζη-

ν, ην βαζηθφ εξψηεκα ηνπ θιάδνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ πνιπ-

πινθφηεηα, ην βαζκφ δηάξζξσζεο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δειαδή ε απνζηνιή ηνπ 

νξγαληζκνχ. ε επίπεδν θάζε ζηειέρνπο μερσξηζηά ε εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξν-

γξακκαηηζκνχ απαηηεί ηε ρξήζε εξγαιείσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηαγξάκκαηα 

Gantt, ε κέζνδνο ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο CPM, ε δηαρείξηζε έξγνπ ζε δηάθνξεο ρξνλη-

θέο πεξηφδνπο (ζηάδηα) θαζψο θαη κνληέια πξνζνκνηψζεσλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

άκεζα ηηο πνηθίιεο επηινγέο κέζσ ηεο αλάιπζεο ππνζέζεσλ (Montana, Charnov, 2000).  
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Βεληίυζη ποιόηηηαρ ηηρ ςγείαρ 

ε άκεζε ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ βξίζθεηαη θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξε-

ρφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πέξα απφ ηα εξγαιεία δηνηθήζεσο πνπ αλαθέξζεθαλ, θάζε 

νξγαληζκφο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα δηαζέηεη θαη κηα νκάδα εηδηθώλ πνπ έρεη 

ζαλ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηε δηνίθεζε πνηφηεηαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο. Ό-

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζην ΑΥΔΠΑ, ν ζθνπφο ηνπ είλαη  

«ε πξνψζεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, φπσο 

απηή έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν χ-

ζηεκα Πνηφηεηαο». Παξά φκσο ηελ χπαξμε ηνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο πνηφηεηαο, ελδε-

ρνκέλσο ιφγσ αλεπαξθψλ θνλδπιίσλ θαη γλψζεσλ, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζεκαληη-

θή αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ησλ βαζχηεξσλ πξνβιεκάησλ, παξά κφλν επηθαλεηαθέο αι-

ιαγέο πνπ δελ επηθέξνπλ βειηησκέλε πνηφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Παπαθσζηίδε θαη 

Σζνπθαιά (2012) ππάξρνπλ επηά βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο:  

 Γηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο (fishbone) ην νπνίν πξνζδηνξίδεη αξθεηέο απφ 

ηηο πηζαλέο αηηίεο ελφο πξνβιήκαηνο 

 Φχιιν ειέγρνπ (check sheet) ην νπνίν είλαη έλα έληππν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ 

 Γηάγξακκα ειέγρνπ κηαο δηαδηθαζίαο φπνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε 

θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα έρεη κηα δηαδηθαζία 

 Ιζηφγξακκα ην νπνίν αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ζρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ 

 Γηάγξακκα Pareto ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα 

αλαδείμεη ηα πιένλ ζεκαληηθά ζπκβάληα 

 Γηάγξακκα δηαζπνξάο ην νπνίν πξφθεηηαη γηα κηα ζρεκαηηθή κέζνδν γηα ηνλ θα-

ζνξηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ 

 ηξσκάησζε φπνπ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα αλα-

δεηρζεί ην ππφβαζξν κηαο θαηάζηαζεο 

Γηα ηελ εθαξκνγή κηαο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε πνηφηεηαο πξνηείλεηαη 

επίζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε ηνπ θχθινπ Deming (Moen, Norman, 2006) ν ν-

πνίνο δηαζέηεη ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: 1. Plan-ζρεδηαζκφο παξαγσγήο, 2. Do-

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ή παξαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ, 3. Check- έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη 4. Act- δξάζεηο βειηηψζεσλ ζε πεξί-

πησζε εκθάληζεο δπζαξέζθεηαο απφ ηνπο αζζελείο ή γεληθφηεξα ηνπο πειάηεο. Με ηε 

ρξήζε ηεο πξν αλαθεξζείζαο πξαθηηθήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ν ελδηαθε-
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ξφκελνο άκεζα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο κη-

αο αιιαγήο είηε ζε έλαλ νξγαληζκφ πγείαο είηε ζε έλαλ επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ νξγαλη-

ζκφ. ηελ νπζία ην πην βαζηθφ ζηάδην είλαη ν έιεγρνο, θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο ηα θελά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη έηζη ψζηε λα νδεγε-

ζεί ζε πεξαηηέξσ βειηηψζεηο. Δηδηθφηεξα ζε επίπεδν νξγαληζκνχ πγείαο, είλαη αλαγθαίν 

λα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ αζζελψλ γηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο ζχκ-

θσλα κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ δηαζέηεη ν νξγαληζκφο θαη φρη κε ππνζεηηθά 

ζελάξηα. Κπξίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ηα νπνηαδή-

πνηε θνλδχιηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα, ζπλεπψο γίλεηαη θνηλψο 

απνδεθηφ φηη ε θάζε δαπάλε πνπ πξννξίδεηαη γηα εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο νθείιεη λα 

είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλε ελδπλακψλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο. Πέξα απφ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ. Απηνί νη θνξείο 

νλνκάδνληαη νκάδεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

πνπ ιακβάλνπλ δξάζε. Γηα παξάδεηγκα ζην ρψξν ηεο πγείαο εκπιέθνληαη νκάδεο (Κα-

ξαγηάλλε, 2015) φπσο νη πνιίηεο πνπ ελ ηέιεη είλαη νη αζζελείο,  νη νξγαληζκνί, νη θαξ-

καθεπηηθέο εηαηξείεο, ε επξχηεξε πνιηηεία κε ηελ έλλνηα ηεο θπβεξλήζεσο θαη ζπγθε-

θξηκέλα ην ππνπξγείν πγείαο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο νη ηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο, 

θαη δηάθνξνη επηζηεκνληθνί θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα ν ειιεληθφο νξγαληζκφο θαξ-

κάθσλ.  Καηά ηελ θξίζε ηνπ Walt (1994)  νη νκάδεο απηέο απνζθνπνχλ ζε εζεινληηθή 

δξάζε, ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζε γεληθά 

πιαίζηα δελ αλαδεηνχλ πνιηηηθή δχλακε. Δίλαη πηζαλφ λα ππάξρεη ζπρλή επηθνηλσλία κε 

ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα αζθψληαο φκσο κφλν πίεζε ρσξίο λα απνζθνπνχλ ζηε ζπκκε-

ηνρή ηεο πνιηηηθήο ράξαμεο. 
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Ο πόλορ ηηρ πληποθοπικήρ ζηην ςγεία 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα επέθεξαλ αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ αληηθεηκέλσλ επεξεάδνληαο έηζη θαη ηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο είηε ζε πξαθηηθφ επίπεδν είηε ζε ζεσξεηηθφ. Αλαθέξνληαο ηνλ φξν 

πξαθηηθφ ελλνείηαη ε πεξίπησζε αθνκνίσζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ησλ παξνρψλ πεξίζαιςεο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ελφο αζζελνχο, ελψ σο ζεσξεηη-

θφ επίπεδν ελλνείηαη ε πεξίπησζε φπνπ γηα παξάδεηγκα ε δηνίθεζε ελφο λνζνθνκείνπ 

εθαξκφδεη θάπνηα ηερληθή πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

αζζελψλ, ρεηξνπξγείσλ θ.α.  Η ζπλέλσζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθν-

ξηθήο ζπλεηζέθεξε ζηε δηνίθεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο κε γλψκνλα ηελ παξνρή ηεο βέι-

ηηζηεο δπλαηήο πεξίζαιςεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Λεηηνχξγεζε επηθνπξηθά 

επίζεο, ζηελ αθνκνίσζε ησλ ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηνκέα 

ηνπ κάλαηδκελη, ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε, πνπ ρα-

ξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο έηζη ψζηε λα αληαπνθξί-

λνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, δειαδή ηνπο αζζελείο θαη 

ην επξχηεξν πξνζσπηθφ. Η πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνσζεί ηελ  

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ν νπνίνο φπσο θαη φινη νη ηνκείο έηζη θαη εδψ 

νθείιεη λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο κε απψηεξν ζθν-

πφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ηε βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πα-

ξάιιειε αλχςσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, γίλεηαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε δηαξθήο αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαδίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ρξήδεη χπαξμεο ελφο ζπζηήκα-

ηνο δηαρείξηζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή ρξή-

ζε ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ. Η 

αμία ηεο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηή φηαλ 

αλαινγίδεηαη θαλείο ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα απαηηνχληαλ κε ηε ρξήζε κφλν θιαζη-

θψλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη ηελ νιηθή απνπζία ηεο ηερλνινγίαο. Μπνξεί λα ηζρπ-

ξηζηεί θαλείο φηη ε δηνίθεζε ελφο λνζνθνκείνπ (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ) ζα ήηαλ αλέθη-

θηε ρσξίο ηελ απνδνρή θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ηερλνινγίαο, δηφηη ν ρψξνο ηεο πγείαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζε φια ηα είδε πξνθιήζεσλ 

θαη ηελ αλάγθε γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ (Βνπηζίδνπ, Μσξαΐηεο, 2016). 
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Αλαθέξνληαο ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη φηη απαηηνχληαη δχν βαζηθά πιε-

ξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πγείαο. Σν έλα πξνθχπηεη θαη’ αλάγθε λα 

αζρνιείηαη κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο φπνπ 

είλαη (Λαζπά, 2007):  

 Πξνκήζεηεο 

 Μηζζνδνζία 

 Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε βηβιίσλ 

 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη απνθάζεηο 

 Έιεγρνο εζφδσλ-εμφδσλ  

 Μεραλνγξάθεζε  

 πκβάζεηο θαη δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Δλψ ην δεχηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νθείιεη λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηνη-

θεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλδεφκελεο κε ηελ παξνρή θξνληίδαο νη νπνίεο είλαη (Λαζπά, 

2007): 

 Κίλεζε αζζελψλ  

 Αξρείν λνζειείαο 

 Ννζειεπηηθέο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο  

 Πξνγξακκαηηζκφο ρεηξνπξγείσλ 

 Ραληεβνχ αζζελψλ 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ 

πλερίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνλ Reason (2002), ε δηαρείξηζε ζθαικάησλ ζρεδηάδεηαη ζε 

δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζηελ ειάηησζε ησλ ζθαικάησλ  κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηάιιε-

ισλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκθάληζήο ηνπο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ζθαικά-

ησλ κε ηελ αλάπηπμε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρφλ ζθαικάησλ. Οη 

Sheikh & Hurwitz  (2001) πξφηεηλαλ κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο νπνίαο απνζθν-

πνχλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο πξνέιεπζεο ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζε 

έλαλ νξγαληζκφ πγείαο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηαμηλφκεζαλ ην θάζε ζθάικα με-

ρσξηζηά αλαθέξνληαο ηηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο: 

 Γηαδηθαζηηθά  

o Λαλζαζκέλε εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

o Παξάθακςε δηαδηθαζηψλ 

 Λήςε απνθάζεσλ 
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o Λαλζαζκέλε απφθαζε ηαηξνχ ή κε ζπκκφξθσζε ζην πξσηφθνιιν  

 χζηεκα νξγάλσζεο 

o Πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο πνπ επλννχλ ηα ζθάικαηα (πςειφο βαζκφο 

γξαθεηνθξαηίαο, δηαθίλεζε κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ, αζάθεηεο ζηηο αξ-

κνδηφηεηεο) 

 Με εθηθηή δηάγλσζε ηνπ αζζελνχο 

 θάικαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

o Δπηθνηλσλία: Αζάθεηεο θαηά ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, παξεμεγήζεηο, 

παξαιήςεηο 

o Φπρνινγηθνί παξάγνληεο: Απμεκέλα επίπεδα άγρνπο 

o Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: πγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

o Δηνηκφηεηα θαη πξνγξακκαηηζκφο 

 Δπαγγεικαηηθά 

o Διιείςεηο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

  

πλνςίδνληαο, ε πιεξνθνξηθή ηεο πγείαο νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο, ηεο πξφιεςεο, ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο. Οη βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο απηήο είλαη 1. 

ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία ζα πξνσζήζεη ηειηθά ηελ 

πγεία φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 2. ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ηξαπκα-

ηηζκψλ αιιάδνληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ πιεζπζκνχ. Η πιεξν-

θνξηθή ηεο πγείαο, εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε ζθνπφ ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε θαη ηηο δξάζεηο. εκαληηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξφιεςε 

ησλ αζζελεηψλ ζηνλ πιεζπζκφ,  ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

κεγάιε πνηθηιία ησλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εξγαζία ζηηο εζσηεξηθέο θπβεξλε-

ηηθέο ξπζκίζεηο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνπ θάλνπλ ηελ πιεξνθνξηθή ηεο πγείαο δηαθν-

ξεηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ηεο πγείαο πεξηιακβάλεη ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλά-

πηπμε, ηε βειηίσζε, ηε ζπληήξεζε, θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, 

επηηήξεζεο, θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.  

Η πιεξνθνξηθή ηεο πγείαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα απφ ηα πην ρξήζηκα ζπζηήκα-

ηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λφζσλ, ησλ επηδεκηψλ, ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ αιιά 

θαη ηεο βην-ηξνκνθξαηίαο. Η ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ παγθφζκηα 
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επηηήξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ, φπσο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία ε 

θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η παξαθνινχζεζε απηή ζα ήηαλ εθηθηφ λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φπσο 

λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ψζηε γηα παξάδεηγκα λα απνηξαπεί ην ζχλνιν ησλ αξλεηη-

θψλ επηπηψζεσλ κηαο επξείαο παγθφζκηαο επηδεκίαο (Aziz, 2017). 

Μονηέλο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηε ζχγθξηζε 

ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξφβιεςε ηεο κειιν-

ληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Γεσξγίνπ, Κσλζηαληάξαο, 

Καπάξεο, 2015). Μνληέιν ζηελ νπζία είλαη κία αλαπαξάζηαζε ελφο θπζηθνχ ζπζηήκα-

ηνο ή νξγαληζκνχ ή γεληθά ελφο θαηλνκέλνπ πνπ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί θαη λα ρξε-

ζηκνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Χζηφζν ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί θαη έλαο άι-

ινο νξηζκφο πνπ θαζνξίδεη ην κνληέιν σο έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θάπνηνπ ζπζηήκα-

ηνο πνπ έρεη ζπιιερζεί κε ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η κειέηε 

ησλ ζπζηεκάησλ είηε κε καζεηηθνχο ηξφπνπο είηε κε πξνζνκνίσζε δελ πξαγκαηνπνηεί-

ηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα σο θπζηθή νληφηεηα αιιά σο έλα κνληέιν ζπζηήκαηνο. 

Θεσξείηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ κνληέ-

ινπ. Κάπνηα απφ απηά είλαη (Ρνπκειηψηεο, 2001): 

• Πην εύθνιε θαηαλόεζε. Έλα ηέηνην κνληέιν ζπλήζσο γίλεηαη πνιχ πην εχθνια αληηιε-

πηφ θαη θαηαλνεηφ απφ ην ίδην ην θπζηθφ ζχζηεκα, δηφηη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη δηα-

κφξθσζε ηνπ κνληέινπ δηαηεξνχληαη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλαθεξζείζα κειέηε. Με ηελ κέζνδν απηή ν κειεηεηήο δελ αλαιψλεηαη 

ζηηο πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά εζηηάδεη κφλν ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνχζα κειέηε. 

• Πην εύθνιε επηθνηλσλία. Με ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 

δηαδνζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ νη ηδέεο γηα θάπνην ζχζηεκα απ’ φηη κε ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο αεξνζπλνδφο κεηαθέξεηαη ζε έλα 

λέν αεξνδξφκην, είλαη πνιχ πην απιφ γη απηφλ/απηήλ λα ιάβεη έλα κνληέιν δηαδηθαζηψλ 

(έγγξαθν) απφ ην λα ιάβεη πξνθνξηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ νιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αεξνδξνκίνπ θαη ηε γεληθή δηαρείξηζή ηνπ.  
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• Έλα κνληέιν βνεζάεη ζηηο πξνβιέςεηο. Μεξηθά θπζηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ α-

δξάλεηα ζηηο πηζαλέο κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθη-

θηή ε πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ρεδηάδνληαο φκσο έλα κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαθέξλνπκε ηελ επηηάρπλζε ησλ 

κεηαβνιψλ απηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε κέρξη έλα βαζκφ λα πξνβιέςνπκε ηε κειιν-

ληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ηίζεηαη ην ζέκα αλακνλήο.  

• Πξνβιήκαηα πξόζβαζεο. Κάπνηεο θνξέο ε πξφζβαζε ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα είλαη 

αδχλαηε ή αθφκα θαη επηθίλδπλε. Καηαζθεπάδνληαο έλα αληίζηνηρν κνληέιν, είλαη εθη-

θηφ πιένλ λα κειεηήζνπκε ην ζχζηεκα ρσξίο λα δηαηξέρεη νπνηνδήπνηε θίλδπλν ν κε-

ιεηεηήο ή ε χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλ «ηξέρεη» θάπνηα κε-

ιέηε ζρεηηθά κε έλα ππξεληθφ εξγνζηάζην, είλαη επηθίλδπλε ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ηνπ ρσξίο απνδεδεηγκέλα απνηειέζκαηα, φπνπ έλα ζθάικα ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο είηε ζηνλ κειεηεηή είηε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  

• Δπξύηεξε εθπαίδεπζε. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην παξάδεηγκα ηεο αιπζίδαο Mc 

Donalds, ζηνπο εξγαδφκελνπο παξέρεηαη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ελεκεξψλνληαη πιήξσο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ιακβάλνπλ φιε ηελ 

απαξαίηεηε εθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη είηε κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ είηε κε 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Παξάιιεια, έλαο ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη εμ νινθιήξνπ 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζνκνίσζεο, είλαη ε πεξίπησζε εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ 

πηιφησλ θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα εθκάζεζεο θαη ησλ γεληθψλ ζπνπδψλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

θπξίσο ηνπο πξνζνκνησηέο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πηζαλά ζελάξηα πνπ ίζσο 

ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ πξαγκαηηθή πηήζε. Αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν πνιχηηκε είλαη 

ε πξνζθνξά ηεο πξνζνκνίσζεο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε θαζψο ε ιάζνο δηαρείξηζε ε-

λφο αεξνπιάλνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη καδηθή θαηαζηξνθή.  

• ρεδηαζκόο. Η δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ζπλεηζθέξεη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο, δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ησλ ζθαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηε δηφξζσζή ηνπο πξηλ ην ζχζηεκα νδεγεζεί ζηελ θαηαζθεπή. 

• Δληνπηζκόο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη βειηηζηνπνίεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ 

ελφο ζπζηήκαηνο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά κνληέια, επηιέγνληαο 

ηειηθά ηε βέιηηζηε ιχζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ πνιιά ζθάι-

καηα πξηλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ. 
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• Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κειέηεο. Γεκηνπξγψληαο έλα κνληέιν θαη θά-

λνληαο ελαιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο είλαη εθηθηφ λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο. Μέζσ ηεο κειέηεο ηνπ κνληέινπ, δηεμάγεηαη ε απνδν-

ηηθφηεξε ιχζε επηθέξνληαο βειηηζηνπνίεζε ζην επξχηεξν ζχζηεκα. 

 

Μονηέλα πποζομοίυζηρ 

Ο ζρεδηαζκφο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο είλαη κηα ζρεηηθά απαηηεηηθή δηαδηθαζία γηαηί 

απαηηεί ηελ εχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ παξαγφλησλ. Έλα κνληέιν 

απαηηείηαη λα είλαη αξθεηά απιφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη λα κειεηεζεί 

ρσξίο ηελ παξνπζία πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο. Παξάιιεια φκσο, απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ην κνληέιν λα ζεσξείηαη αξθεηά πνιχπινθν, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγ-

καηηθφηεηα θαη λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κειεηε-

ζεί. Η ηζνξξνπία απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ κνληέινπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζζεί είλαη απιφ θαη εχθνια 

αληηιεπηφ, ηφηε κπνξεί λα δηεπξπλζεί. Απφ ηελ άιιε φκσο, αλ ην κνληέιν ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε είλαη ηδηαίηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη δχζθνια θαηαλνεηφ, κπνξεί λα ππν-

ζηεί απινπνίεζε. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε βαζηθνί θαλφλεο 

βειηίσζεο θαη απινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ (Ρνπκειηψηεο, 2001) : 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν είλαη απιφ, θάπνηεο απφ ηηο ζηαζεξέο γίλνληαη κεηα-

βιεηέο ψζηε λα απμεζεί ε πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ. Δλψ αληηζέησο, αλ ην κνληέιν 

πνπ κειεηάηαη είλαη πνιχπινθν, θάπνηεο απ ηηο κεηαβιεηέο κεηαηξέπνληαη ζε ζηαζεξέο. 

• Η αθαίξεζε ή ζπγρψλεπζε ησλ κεηαβιεηψλ πεξηνξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κν-

ληέινπ, θαζψο ε πξνζζήθε κεηαβιεηψλ πξνθαιεί ην αληίζεην.   

• Σα γξακκηθά κνληέια ιφγσ ηνπ φηη ζεσξνχληαη απινχζηεξα ησλ κε γξακκηθψλ, ε π-

πφζεζε ηεο γξακκηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απινπνηεί ην κνληέιν θαη απ ηελ άιιε ε κε 

απνδνρή ηεο γξακκηθφηεηαο ην εκπινπηίδεη.  

• Η χπαξμε ηζρπξφηεξσλ ππνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πξνζζέηεη απινχζηεξν ραξαθηή-

ξα ζην κνληέιν. 

• Ο ζχκπηπμε ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε πην απιφ κνληέιν, ελψ ε επέθηαζή 

ηνπο ελδπλακψλεη ηελ πνιππινθφηεηα. (Ρνπκειηψηεο, 2001) 
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ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο 

θαη αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο έρνληαο σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε α-

πνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γεληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ην ρακειφ βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. ε έλα δεκφζην λνζνθνκείν ν πνιίηεο- αζζελήο θηάλεη κε 

ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πνπ ρξεηάδεηαη παξέρνληαο λνεξά ην 

δηθαίσκα γηα πιήξε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβάληνο ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή παξέκ-

βαζε ελψ παξάιιεια απνδέρεηαη θάζε είδνπο ζχζηεκα πεξίζαιςεο. Απηφ ην ζχζηεκα 

φκσο ρσιαίλεη ζε αξθεηά ζεκεία θαζψο εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά πνηθίιεο παξαιεί-

ςεηο, πνιχσξεο θαζπζηεξήζεηο, πςεινχ βαζκνχ γξαθεηνθξαηία θαη ππέξνγθα νηθνλν-

κηθά θελά πνπ έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή απφδνζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Πην αλαιπηηθά, ε βαζηθή πεγή ηεο δπζιεηηνπξγίαο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, αλαβιχ-

δεη πξψηνλ, απφ ηελ παξαβίαζε θαη ηελ γεληθή απνπζία θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην αληί-

ζηνηρν εξγαζηαθφ πιαίζην θαη δεχηεξνλ απφ ηε δπζρέξεηα δεκηνπξγίαο θαη εγθαζίδξπ-

ζεο ηαθηηθψλ πνπ λα επηβάιινπλ ηε ρξήζε ησλ επξχηεξσλ δηαηάμεσλ. Παξάιιεια, ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ ππεχζπλσλ δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξ-

κνγή ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ε αλεπάξθεηα ζηξαηε-

γηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πγείαο, εληζρχνπλ ηελ π-

πάξρνπζα λνζνχζα θαηάζηαζε. ε γεληθέο γξακκέο, ην θψιπκα ησλ αιιαγψλ πνπ αθν-

ξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ρψξνπ είλαη ηδηαίηεξεο εθηάζεσο, θαζψο απαη-

ηείηαη νιηθή αλαδηνξγάλσζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ ηερλνινγηθή δηνίθεζε, ηαθηηθφο έ-

ιεγρνο θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη θπ-

ξίσο ζηελ πεξίζαιςε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αδξάλεηαο εθαξκνγήο ηεο ηερλνιν-

γίαο ζηνλ νξγαληζκφ πγείαο, είλαη ν ειεθηξνληθφο θάθεινο αζζελνχο φπνπ ε πξψηε 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο έγηλε θαηά πξνζέγγηζε ηε δεθαεηία 1990-2000 (Μνχξηνπ, 

2006) επηθέξνληαο αξλεηηθά απνηειέζκαηα δηφηη νη λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ 

ήηαλ θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο κε ην δίθηπν πνπ απαηηνχληαλ ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα θηινμελνχζαλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο αζζελψλ. Γη απηφ ην ιφγν κέρξη θαη ζήκεξα εμαθνινπ-

ζνχλ πνιιά δεδνκέλα αζζελψλ λα είλαη ρεηξφγξαθα, απαηηψληαο ηε ρξήζε θαθέισλ 

πνπ είλαη νγθψδεηο, ηδηαίηεξα αζαθείο θαζψο ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνηθίιεη, δχζθνια πξνζπειάζηκνη αθνχ δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο ηνπνζεζίεο 

ζηηο νπνίεο θηινμελνχληαη, ελψ δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ράλνληαη ή θζεί-

ξνληαη ιφγσ αθαηάιιειεο ζπληήξεζεο. χκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, κπνξεί λα α-
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ληηιεθζεί θαλείο φηη ε αλαδήηεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ ησλ α-

ζζελψλ είλαη ζρεδφλ αλέθηθηε, ελψ ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ε θαηαζθεπή ησλ ζηαηη-

ζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ζπάληα θαη αξθεηά πνιχπινθε. ρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηη-

θέο δηαδηθαζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Α-

ΥΔΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή δε-

δνκέλσλ απφ θαθέινπο αζζελψλ ηεο ηειεπηαίαο 40εηίαο, παξαηεξήζεθε φηη ηα δεδνκέ-

λα ήηαλ αλνκνηφκνξθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε βάζνο ρξφλνπ ε βαζηθή θφξκα ζηνηρείσλ 

ησλ αζζελψλ έρεη παξνπζηάζεη κεηαβνιέο έρνληαο αληίθηππν ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηα έηε θαηαγξάθνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο ησλ αη-

καηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ελψ ζε θάπνηα άιια έηε θαηαγξάθνληαη κφλν θάπνηνη βαζηθνί 

δείθηεο. Με απνηέιεζκα, ην δείγκα ησλ κεηαβιεηψλ λα κεηαβάιιεηαη θαη λα κελ ζεσ-

ξείηαη επαξθέο γηα ηε κεηέπεηηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί θαη ε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν γξαθήο θαζψο 

πέξα απφ ηνλ πξνζσπηθφ γξαθηθφ ραξαθηήξα, εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηή-

ζεηο ζηε ρξήζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο π.ρ. ζηηο δηαζηάζεηο ελφο φγθνπ. Άιινη ελλννχ-

ζαλ ρηιηνζηά άιινη εθαηνζηά πξνθαιψληαο γεληθή ζχγρπζε γηα ην ηειηθφ κέγεζνο ηνπ 

αθαηξεζέληνο ηζηνχ. Δληνχηνηο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηνλ εθκνληεξληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αθφκα θαη ζήκεξα αξθεηέο 

δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ ππξήλα γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ελφο αζζελνχο, θαηαγξά-

θνληαη ρεηξφγξαθα ιφγσ κε απνδνρήο ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ απ ην πξνζσπηθφ αιιά 

θαη ιφγσ αλεπάξθεηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.   

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ  

Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζην εηδηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνη-

ήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ, είλαη ην Simul8 for Healthcare. ηελ ηζηνζειί-

δα ηνπ αλαθεξζέληνο πξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο κειέηεο πνπ αθν-

ξνχλ ηε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο κε ην Simul8 απφ θάπνηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη έμη κεγάινπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη είλαη νη εμήο:  

i. Johns Hopkins Medicine 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πγείαο ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Ακεξηθή δηαζέηνληαο 

δηαθνξεηηθέο έδξεο κε βαζηθή δξάζε ζηε Βαιηηκφξε. χκθσλα κε κηα έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015, ηελ άλνημε ηνπ 2014 ην ζχζηεκα πγείαο Johns 

Hopkins είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 27.932 ππαιιήινπο εθ ησλ νπνίσλ ην 82% ήηαλ 

κε πιήξεο σξάξην. Αμίδεη κάιηζηα λα αλαθεξζεί φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, ν 
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νξγαληζκφο απηφο δηέζεζε $141 εθαηνκκχξηα κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ε-

γθαηαζηάζεσλ. ρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην ζπγθε-

θξηκέλν ζχζηεκα γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγα-

ιείν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξη-

ζηαηηθψλ εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ δηθηχνπ ηνπ. Καηάθεξε λα βειηηζηνπνηήζεη 

ηε ξνή ησλ αζζελψλ, λα κεηψζεη ην ρξφλν αλακνλήο θαη λα ελδπλακψζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ιήςεο απνθάζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ζην ηκήκα επεηγφλησλ ςπρηθήο 

πγείαο ν ρξφλνο αλακνλήο απφ 61,8 ιεπηά κεηψζεθε ζηα 16,2 θαη επηηεχρζεθε ε 

κεδεληθή αλακνλή (zero-wait) γηα 1.192 θξεβάηηα. Σέινο αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ν νξγαληζκφο απηφο δηαζέηεη θαη μερσξηζηφ θέληξν πξνζνκνίσζεο 

ην νπνίν αζρνιείηαη κε θάζε ζρεηηθφ είδνο εθπαίδεπζεο.  

ii. NHS Fife 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πγείαο πνπ εδξεχεη ζηε θσηία. Γνπιεχνληαο κε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ην NHS Fife δεκηνχξγεζε κηα πξνζνκνίσζε πνπ 

επέηξεςε ζε φινπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο. Πξνζνκνίσζαλ ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρσ-

ξεηηθφηεηα ησλ θξεβαηηψλ θαη έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ησλ κνληέισλ ή-

ηαλ λα δνθηκάζνπλ ηη ζα ζπκβεί αλ ην πξνζσπηθφ εξγαζηεί 5 εκέξεο ηελ εβδν-

κάδα ή 7 εκέξεο αλά εβδνκάδα. Σν NHS Fife πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα απηά, εμέηαδε ηελ πξνζνκνίσζε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα έλα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

iii. Memorial Health System 

Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα πγείαο κε έδξα ηελ Ακεξηθή ην νπνίν αθνκνίσζε ηελ 

πξνζνκνίσζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ξνήο αζζελψλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Σειηθά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη 

κεηψζεθε ε νπξά αλακνλήο ζην ηκήκα επεηγφλησλ θαηά 16%, ε αλακνλή ησλ 

εκβφιηκσλ αζζελψλ κεηψζεθε θαηά 27%, νη αζζελείο πνπ εγθαηέιεηπαλ ην ηκή-

κα επεηγφλησλ ρσξίο λα ιάβνπλ νπνηαδήπνηε πεξίζαιςε κεηψζεθαλ θαηά 53%, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ έιαβαλ βει-

ηηψζεθε θαηά 42 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ηέινο, ιφγσ ηεο βειηησκέλεο νξγά-

λσζεο εμαζθαιίζηεθε ην πνζφ χςνπο $31 εθαηνκκπξίσλ κε ζθνπφ ηελ επέθηα-

ζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ.  
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iv. West Kent Clinical Commissioning Group 

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

NHS, ην West Kent, κηα λενζχζηαηε θιηληθή νκάδα, επηζπκνχζε λα βειηηψζεη 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη νη νπνίνη θιείλνπλ ηνλ θχθιν 

ηεο δσήο ηνπο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα πεζάλνπλ 

ζην κέξνο πνπ απηνί επηιέγνπλ. Με ηε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηάθεξαλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ θνξέσλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηαρείαο δξάζεο ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε 24/7.  

v. Geisinger 

Σν ζχζηεκα πγείαο Geisinger εδξεχεη ζηελ Ακεξηθή θαη εμππεξεηεί θαηά πξν-

ζέγγηζε 3 εθαηνκκχξηα αζζελείο ζε 44 ρψξεο.  Χο νξγαληζκφο είρε σο βαζηθφ 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο “on-demand”, πνπ αθνξνχζε ηελ παξνρή γεπκάησλ κε εγγχεζε ε-

πηπέδνπ ππεξεζηψλ θαηά 98% ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζνκνίσζε. Σα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ήηαλ φηη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ έγηλε 

πην απνηειεζκαηηθή θαη ζε θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ ε θάζε απφθαζε είλαη 

ηαρχηεξε.  Παξάιιεια βειηηψζεθε ζεκαληηθά ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, παξέ-

ρνληαο ηελ εγγχεζε φηη ε άθημε ηνπ γεχκαηνο θαηά 98% ζα έρεη νινθιεξσζεί 

εληφο 45 ιεπηψλ. Σέινο, ην λέν πξφγξακκα εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ νξγα-

ληζκνχ, παξέρεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη ηζνξξνπεκέλε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψ-

πηλνπ δπλακηθνχ ε νπνία αγγίδεη ην 88,4%. 

vi. Isle of wight: NHS trust 

Ο αλαθεξζέλ νξγαληζκφο πγείαο εδξεχεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ρξεζηκν-

πνίεζε ηελ πξνζνκνίσζε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θιηλψλ 

θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Η αλαδηάξζξσζε ησλ θιηλψλ επέ-

ηξεςε ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ αζζελψλ θαηά 17% ελψ ην πξφγξακ-

κα θξνληίδαο θαη’ νίθνλ κείσζε αξθεηά ηηο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν. Με απ-

ηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψζεθε ε ξνή ησλ αζζελψλ ιακβάλνληαο πην άκεζα ηελ επεί-

γνπζα αλάγθε γηα πεξίζαιςε. 
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ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΥΔΠΑ 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ηίηιν, ε εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ηαηξείν ρεηξνπξγηθήο 

ελδνθξηλψλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ ζηε Θεζζαινλίθε. Ο ιφγνο 

πνπ επηιέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, είλαη φηη φληαο Παλεπηζηεκηαθφ λνζνθν-

κείν νθείιεη λα πξνάγεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο θαη λα εθπαηδεχεη 

ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πξνσζψληαο θάπνηα πξφηππα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα επεθηαζνχλ ζηελ επξχηεξε λνζνθνκεηαθή θνπιηνχξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νλνκαζία ΑΥΔΠΑ πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ πέληε ιέμεσλ: 

American Hellenic Educational Progressive Association ή αιιηψο ζηα ειιεληθά Ακεξη-

θαληθφο Διιεληθφο Δθπαηδεπηηθφο Πξννδεπηηθφο χλδεζκνο. Σν λνζνθνκείν ΑΥΔΠΑ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ε  ίδξπζε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1942. Παξάιιεια ηελ πεξί-

νδν απηή ε Διιελνακεξηθαληθή Κνηλφηεηα έθαλε πξνζπάζεηεο λα βνεζήζεη ηελ ηξαπ-

καηηζκέλε απφ ηνλ πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην παηξίδα.  εκαληηθή βνήζεηα πξνζέθεξαλ 

ηα κέιε ηεο αδειθφηεηαο ΑΥΔΠΑΝ θαη ε νπνία είρε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο. Οη ΑΥΔΠΑΝ ζην πλέδξην ηνπο ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1945, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Διιεληθή Οξγάλσζε Αξσγήο απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο 

300-400 θιηλψλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  Κχξηνο ππνζηεξηθηήο ηεο ηδέαο ελφο 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ήηαλ ν Καζεγεηήο ακαξάο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Έηζη δφζεθε ε αθνξκή γηα ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΑΥΔΠΑ. Σειηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ε ίδξπζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1951 ελψ ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία είρε σο αθεηε-

ξία ην 1953 φπνπ ππήξραλ 120 δηαζέζηκεο θιίλεο, 3 ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο, 1 παζνινγη-

θή θιηληθή, 4 εξγαζηήξηα θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Σν 1958 πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδξπ-

ζε ηεο παηδηαηξηθήο πηέξπγαο κε δχλακε 100 θιηλψλ ελψ ην 1967 ε δπλακηθφηεηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ έθηαζε ηηο 500 θιίλεο.  

Φηάλνληαο ζην 1986 ην λνζνθνκείν δηέζεηε 625 δηαζέζηκεο θιίλεο νη νπνίεο ην 1993 

απμήζεθαλ ζηηο 679, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 8,6%. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ 

πνπ πξνζέγγηδαλ ην λνζνθνκείν παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

32,8%,  ε νπνία έθηαζε ηα 122.746 άηνκα ην 1993 απφ ηα 92.414 άηνκα πνπ είραλ εμε-

ηαζζεί ην 1986.  χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΥΔΠΑ, ν φγθνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ ππεξδηπιαζηάζηεθε θηάλνληαο ην λνχκεξν ησλ 5.494.786 ην 1993 απφ ηηο 

2.269.327 πνπ ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1986.  Έλα άιιν αμηνζεκείσην επίηεπγκα ή-

ηαλ ε κείσζε ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο ζε πνζνζηφ  26,5%. Πην αλαιπηηθά  απφ 
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8,57 εκέξεο πνπ ήηαλ ε λνζειεία ην 1986 έπεζε ζηηο 6,33 εκέξεο ην 1993. Παξάιιεια 

κε ηε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, παξαηεξήζεθε 

κείσζε ζην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ θιηλψλ απφ 86,5% ζε 73,88%.  

Φηάλνληαο ζηελ παξνχζα πεξίνδν, ην ΑΥΔΠΑ δηαζέηεη 680 νξγαληθέο θιίλεο θαιχπην-

ληαο ζρεδφλ φιε ηε γθάκα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ απαηηείηαη είηε απφ ηαηξηθήο 

απφςεσο είηε απφ ςπρηαηξηθήο.  

Σα φξγαλα Γηνίθεζεο Αλψηαηνπ Δπηπέδνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηά-

μεηο» ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο πγείαο είλαη: 

Α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Β) ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη παξάιιε-

ια θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηα λνζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ πάλσ 

απφ 400 θιίλεο πξνζηίζεηαη (ζπλήζσο) θαη κηα ζέζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή. Ο Γηνηθε-

ηήο θαη ν αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ησλ λνζνθνκείσλ ζεσξνχληαη πιήξνπο θαη απνθιεη-

ζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε εηθφλα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη λα πξνεηνηκαζηεί ν αλαγλψζηεο γηα ηελ εηθφλα ηνπ κνληέινπ πνπ α-

λαπηχζζεηαη ζην εηδηθφο κέξνο, αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ λνζνθνκείνπ κε 

ηε βνήζεηα ζρεδηαγξακκάησλ ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΥΔΠΑ. 

Εικόνα 1: Διάγραμμα του Νοςοκομείου ΑΧΕΠΑ 
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Η είζνδνο ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία βξίζθεηαη δεμηά απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζην θηήξην Γ. Ο αζζελήο κφιηο εηζέιζεη έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε γξακ-

καηεία θαη ηα ηακεία ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. ηε ζπλέρεηα αλεβαίλνληαο έλαλ φξνθν 

ζηνλ ίδην «πνξηνθαιί» ρψξν εληάζζεηαη ζηελ νπξά αλακνλήο ηνπ ηαηξείνπ γηα ην νπνίν 

ήξζε ζην λνζνθνκείν. Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία πξνζδηνξίδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ 

π.ρ. 1, 2, 3 θιπ θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηακπέια πνπ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ ηαηξείνπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα Ιαηξείν Παρένο Δληέξνπ. Δπηπξφζζεηα, ζπλήζσο ππάξρεη θαη κηα 

ιίζηα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζκέλα 

ξαληεβνχ.  

  

 

 

 

  

Εικόνα 2: Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
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Μεηέπεηηα αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ια-

ηξεία ν αζζελήο θαηαθζάλεη ζην γξαθείν θίλεζεο αζζελψλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζε-

κείν πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3. Γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ν αζζελήο πξέπεη 

λα δηαζρίζεη ην δηάδξνκν ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη κεηέπεηηα λα αθνινπζήζεη 

ην δηάδξνκν πνπ βξίζθεηαη δεμηά. 

 

Εικόνα 3: Γραφείο Κίνηςησ Αςθενών 

Η νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην γξαθείν θίλεζεο αθνινπζείηαη απφ ηελ επηζηξνθή 

ηνπ αζζελνχο ζην ρψξν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

ζηελ νπξά αλακνλήο γηα ηελ αηκνιεςία φπνπ ν αζζελήο δίλεη αίκα γηα ηηο απαξαίηεηεο 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Σν ηκήκα αηκνιεςηψλ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην φξνθν κε ηα ηα-

κεία ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ.  

Μεηέπεηηα, κε ην πέξαο ηεο αηκνιεςίαο, ν αζζελήο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζην αθηηλν-

ινγηθφ ηκήκα. Γηα λα θαηαθζάζεη εθεί νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα δηαδξνκή φπσο 

γηα ην γξαθείν θίλεζεο φπνπ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ θηεξίσλ κε ην «ηνχλει» νθείιεη λα 

θαηεπζπλζεί δεμηά θαη δχν νξφθνπο θάησ. (Δηθφλα 4) 

  

ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ 
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Σν ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α πξνπαηδεπηηθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή είλαη λα αθνινπζήζεη ηηο 

ζθάιεο ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αθηηλνινγηθφ ηκήκα θαη λα αλέβεη 

νπζηαζηηθά 4 νξφθνπο έσο φηνπ θηάζεη ζηελ θιηληθή πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 2
ν
 φξνθν ηνπ 

ίδηνπ θηεξίνπ.  

πλνςίδνληαο, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αζζελήο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Α πξν-

παηδεπηηθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή έρνληαο πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ κέζσ ησλ ηαθηη-

θψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ είλαη (Δηθφλα 5):  

Εικόνα 4: Ακτινολογικό Εργαςτήριο 

Εικόνα 5: Βήματα Ειςαγωγήσ ςτην Α ΠΡΧ 

1 

2 3 4 

5 6 
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζπληάρζεθε αληίζηνηρν πξσ-

ηφθνιιν Αξ. Πξση: 42833/11-10-2016 (βι. παξάξηεκα) ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε δηαδη-

θαζία ηεο κειέηεο πξνζηαηεχνληαο επίζεκα ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ θαη θαιχπην-

ληαο ηνλ εξεπλεηή ζε ζέκαηα εζηθήο.  

Οπνηαδήπνηε κνξθή βειηηζηνπνίεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, παξνπ-

ζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη θσ-

ιχκαηα εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ή πην ζπρλά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ γεληθή άξλεζε ζηε δηεμαγσγή κειεηψλ. ηελ πα-

ξνχζα κειέηε, παξνπζηάζηεθε έλα αξρηθφ θψιπκα ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηνπ πξσην-

θφιινπ ην νπνίν ιχζεθε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηηπρψο, ελψ θπξίσο πα-

ξνπζηάζηεθαλ εκπφδηα ζηε ζπλεξγαζία κεξηθψλ ηαηξψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ην ηα-

ηξείν ελδνθξηλψλ θαη παρένο εληέξνπ. Σν βαζηθφ «ζέκα» πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ, πσο 

παξά ην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηηο 

κεηξήζεηο, ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππεχζπλνο ηαηξφο αξλνχληαλ λα ζπκκεηέρεη 

δηφηη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνθαινχζε αχμεζε ζηα επίπεδα άγρνπο ζεσξψληαο πσο αμην-

ινγείηαη άκεζα ν ηξφπνο εξγαζίαο ηνπ. Χζηφζν κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ε θαηάζηαζε 

βειηηψζεθε θαη νη αληίζηνηρνη ηαηξνί απνδέρηεθαλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ κειέηε ήηαλ νη κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ε-

ληφο ησλ κελψλ κεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα. 

Παξάιιεια ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο κειέηεο, νη αζζελείο απαηηνχζαλ ζπγθεθξηκέλε θαη 

απνδεδεηγκέλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ψζηε ηε-

ιηθψο λα ζπλεξγαζηνχλ ζην θνκκάηη ηεο παξνρήο δεδνκέλσλ.  Σέινο, θαηά δηαζηήκαηα 

δηαπηζηψζεθαλ θσιχκαηα κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν ζα γίλεη εθηελήο 

αλαθνξά ζε αληίζηνηρε ελφηεηα. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο 

Simul8 in Healthcare ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ζην γελη-

θφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, έρεη αθνκνησζεί απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο πγείαο ηνπ εμσηε-

ξηθνχ, επηθέξνληαο ζπνπδαία απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν αλαθεξζέλ ινγη-

ζκηθφ είλαη παξφκνην κε ην θιαζηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ην extend, κε ηε βαζηθή 

δηαθνξά φκσο φηη ην ζπγθεθξηκέλν δηαζέηεη ηαηξηθά ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νξ-

ζή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κειεηήζεθαλ 30 αζζελείο,  αλε-

μάξηεηα απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία, θαζψο δελ απνηεινχζαλ παξάγνληεο πνπ επεξέα-

δαλ ηελ κειέηε.  
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Η κειέηε αθνξά ηα πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνχ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηνπ 

αζζελνχο ζην λνζνθνκείν θαζψο ζα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ελδνθξηλψλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ξαληεβνχ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ρεηξνπξγνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαζνξίδνληαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ησλ ρεηξνπξγείσλ ηελ εκέξα ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέκβαζε. ε απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κέξα εηζαγσγήο κε ηελ κέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ην ρεηξνπξγείν έρνπλ κεγάιε απφθιηζε θαζψο ηα πξνγξακκαηηζκέλα ρεηξνπξγεία επε-

ξεάδνληαη αξθεηά απφ ηηο εκέξεο εθεκεξίαο θαη θπζηθά απφ ηα ρεηξνπξγεία έθηαθηεο 

αλάγθεο φπσο π.ρ. έλαο θαξθηλνπαζήο πνπ ρξήδεη άκεζεο επέκβαζεο. πλεπψο ην κφλν 

δεδνκέλν πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο είλαη ε κέξα εηζαγσγήο. 

Βέβαηα πάληα ππάξρεη ην ελδερφκελν ν αζζελήο λα κελ παξνπζηαζηεί, ράλνληαο έηζη 

ηελ ζεηξά ηνπ ζην ρεηξνπξγείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη εθ 

λένπ κε ηνλ ππεχζπλν ρεηξνπξγφ ψζηε λα θαζνξηζηεί κηα λέα εκεξνκελία ε νπνία επφ-

κελν είλαη λα έρεη κεγάιε ρξνληθή απφθιηζε απφ ηελ αξρηθή.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην excel έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα αλαιπζνχλ άκεζα ηα δεδνκέλα θαη λα κεηαηξα-

πνχλ ζε αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  

Σέινο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαθεξζεί πσο ην δείγκα είλαη ζρεηηθά πεξηνξη-

ζκέλν ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο. Παξάιιεια, παξά ην γεγνλφο φηη ε εξγαζία αλαθέξε-

ηαη απνθιεηζηηθά ζην ηαηξείν ελδνθξηλψλ ηνπ ΑΥΔΠΑ, νη ίδηεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ γηα 

φια ηα ηαηξεία κε κηθξέο δηαθνξέο νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ξηδηθά ηα απνηειέζκαηα. 

πλεπψο κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ην κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηεζεί θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ησλ άιισλ ηαηξείσλ.  
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΑΥΔΠΑ 

Ο αζζελήο αθνχ πξψηα έρεη ζπλελλνεζεί κε ηνλ ρεηξνπξγφ ή κε ην αληίζηνηρν ηκήκα, 

θαηαθζάλεη ζην λνζνθνκείν ηελ εκέξα εηζαγσγήο. Σν πξψην ζηάδην είλαη λα εληαρζεί 

ζηελ νπξά αλακνλήο πνπ δεκηνπξγείηαη έμσ απφ ηε γξακκαηεία (ηακεία εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ) ψζηε λα ιάβεη ην αληίζηνηρν παξαπεκπηηθφ. Αθνχ δηαπηζησζεί φηη φλησο π-

πάξρεη σο ξαληεβνχ αλεβαίλεη έλαλ φξνθν ψζηε λα εληαρζεί ζε κηα άιιε νπξά αλακν-

λήο έμσ απφ ην ηαηξείν ελδνθξηλψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηαηξείν ζπζηεγάδεηαη κε ην ηα-

ηξείν παρένο εληέξνπ θαη ην ηαηξείν καζηνχ. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ δειαδή, φηη ιφ-

γσ ηεο ζπζηέγαζεο, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ αλακέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο είλαη πάληα 

αξθεηά πςειφο.  Παξάιιεια κε ηελ αλακνλή, ν ππεχζπλνο λνζειεπηήο ηνπ ηαηξείνπ 

εθηππψλεη ηε ιίζηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εηζαρζεί ν θάζε αζζελήο ζην ηαηξείν γηα 

ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο. Μεηά ηελ άθημε ηνπ ηαηξνχ, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

ησλ αζζελψλ. Ο θάζε αζζελήο παξνπζηάδεη ζηνλ ηαηξφ ην ηζηνξηθφ ηνπ, θαηαγξάθνληαη 

φιεο νη θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ αθνινπζεί ην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαθέ-

ξνληαη ηπρφλ αιιεξγίεο θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, ν ππεχζπλνο 

λνζειεπηήο αλαιακβάλεη ηνλ αζζελή γηα ην θαζνξηζκέλν θαξδηνγξάθεκα. Όηαλ νιν-

θιεξσζεί κε επηηπρία ε θαξδηνινγηθή εμέηαζε, ηφηε ν αζζελήο ιακβάλεη ηνλ θάθειν 

εηζαγσγήο θαη ζπλερίδεη ζην επφκελν ζηάδην. Γηα λα θηάζεη ζην γξαθείν θίλεζεο αζζε-

λψλ ην νπνίν είλαη θαη ην επφκελν ζηάδην, δηαζρίδεη θαηά κήθνο ην δηάδξνκν ηνπ ηκή-

καηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ ίδην φξνθν. πλήζσο ε εμππε-

ξέηεζε είλαη άκεζε, αιιά ζπλήζσο ζηηο εκέξεο εθεκεξίαο ππάξρεη πηζαλφηεηα δεκη-

νπξγίαο νπξάο αλακνλήο ε νπνία δηαξθεί κεξηθά ιεπηά (πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα 

πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ). ην γξαθείν θίλεζεο ν αζζελήο παξαιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα απηνθφιιεηα πνπ αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ (ρξεηάδνληαη γηα ηηο κειιν-

ληηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί) θαζψο θαη ην ραξηί πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν. Μεηέπεηηα, ζπλερίδεη γηα ην ηκήκα αηκνιεςηψλ ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηνλ ίδην φξνθν κε ηε γξακκαηεία θαη ηα ηακεία ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ. ε απηφ ην ζεκείν ν αζζελήο εληάζζεηαη ζηε κεγαιχηεξε νπξά αλακνλήο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζχζηεκα, θαζψο ππάξρεη κφλν έλα ηκήκα γηα ηελ εμππεξέηεζε φ-

ισλ ησλ ηαηξείσλ. Πξνθχπηεη δειαδή φηη ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ε αλακνλή είλαη 

αλαπφθεπθηε. Η ζεηξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαζνξίδεηαη είηε αλάινγα κε ηε ζεηξά 

άθημεο θαη ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα ησλ αζζελψλ (ηήξεζε ηεο ζεηξάο) είηε θαηά δηαζηή-

καηα κε ηελ έθδνζε αξηζκψλ πξνηεξαηφηεηαο κέζσ ελφο κεραλήκαηνο. Μεηά ηε ιήςε 

ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο, ν αζζελήο νθείιεη λα ζπλερίζεη ηε δηαδξνκή πξνο ην αθηηλνιν-

γηθφ πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηηο απαξαίηεηεο αθηίλεο πνπ ρξήδνπλ γηα ηελ επέκβαζε. Σν 
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αθηηλνινγηθφ ζε ζρέζε κε ην ηκήκα αηκνιεςηψλ βξίζθεηαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ λνζν-

θνκείνπ θαη ζε δηαθνξεηηθνχο νξφθνπο. Πην αλαιπηηθά, φηαλ ν αζζελήο βξεζεί ζην 

γξαθείν θίλεζεο, ζπλερίδεη επζεία κέρξη ηε βαζηθή «δηαζηαχξσζε» ησλ θηηξίσλ θαη 

θαηεβαίλεη δεμηά δχν νξφθνπο. Παξφιν πνπ ην αθηηλνινγηθφ εμππεξεηεί πνιιά ηκήκα-

ηα, ε νπξά αλακνλήο είλαη κηθξή θαη ε εμππεξέηεζε ζπλήζσο άκεζε. Μεηά ηελ νιν-

θιήξσζε θαη απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ν αζζελήο αλεβαίλεη ηέζζεξηο νξφθνπο ψζηε λα εηζέι-

ζεη ζηελ Α πξνπαηδεπηηθή ρεηξνπξγηθή θιηληθή φπνπ θαη ζα βξίζθεηαη ζε φιε ηνπ ηε 

δηακνλή. Με ηελ άθημή ηνπ ζηελ θιηληθή απεπζχλεηαη ζηε γξακκαηεία ηεο πξντζηακέ-

λεο φπνπ θαηαζέηεη ηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν εηζαγσγήο. πλήζσο δελ ππάξρεη θά-

πνηα νπξά αλακνλήο, αιιά είλαη εθηθηφ λα εκθαληζηεί. Όηαλ νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε 

ηνπ θαθέινπ θαη ε θαηαγξαθή ζην βηβιίν εηζαγσγψλ (έληππν βηβιίν- απνπζία ειε-

θηξνληθνχ ζπζηήκαηνο), ν αζζελήο γίλεηαη κέινο κηαο λέαο νπξάο αλακνλήο κε ζθνπφ 

ηε ιήςε θιίλεο. Με ηελ άθημε ηεο ζεηξάο ηνπ, ν αζζελήο νδεγείηαη ζην ζάιακν θαη θα-

ηαιακβάλεη ηελ θιίλε πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηε γξακκαηεία ηεο πξντζηακέλεο. ε απηφ 

ην ζεκείν ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο νινθιεξψλεηαη. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην ηαηξείν ελδνθξηλψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκεί-

νπ, νη εηζαγσγέο απφ ηα ππφινηπα ηαηξεία αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο κε πηζαλέο 

κεηαβνιέο αλάινγα κε ην είδνο πάζεζεο.  
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Οιηθφ δηάγξακκα δηαδηθαζηψλ 

 

 

 

 

 

 

  

Έμσ απφ ην 

ΑΥΔΠΑ 

Αλακνλή γηα 

γξακκαηεία 
Άθημε Δμππεξέηεζε ζηε γξακκαηεία 

Αλακνλή ζην ηαηξείν 

ελδνθξηλψλ 

Δμέηαζε ζην ηαηξείν 
Αλακνλή ζην 

γξαθείν θίλεζεο 
Δμππεξέηεζε ζηo γξ. θίλεζεο 

Αλακνλή ζην ηκήκα 

αηκνιεςίαο 

Δμππεξέηεζε ζηελ αηκνιεςία Αλακνλή ζην 

αθηηλνινγηθφ 

Δμππεξέηεζε ζην αθηηλνινγηθφ 

Αλακνλή ζηε 

γξακκαηεία ηεο 

ΠΡΥ 

Δμππεξέηεζε ζηε  γξακκαηεία 

Αλακνλή γηα ζάιακν  

Λήςε θιίλεο 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΟ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

ηνραζηηθό θαη ληεηεξκηληζηηθό ζύζηεκα 

Έλα ζχζηεκα ζεσξείηαη ζηνραζηηθφ, φηαλ έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ παξακέ-

ηξσλ εηζφδνπ θαη νξηζκέλεο αξρηθέο ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, δελ είλαη γλσζηά αιιά αθνινπζνχλ κηα επξχηεξε ηπραηφηε-

ηα. Γηα παξάδεηγκα φπσο θαη ζην αλαθεξζέλ ζχζηεκα, ε εμππεξέηεζε ζηε γξακκαηεία, 

ζηελ αηκνιεςία, ζην ηαηξείν θαη ζην αθηηλνινγηθφ ζεσξείηαη ζηνραζηηθή, θαζψο ππάξ-

ρεη πάληα κηα νπξά αλακνλήο ζηελ νπνία νη ρξφλνη εμππεξέηεζεο θαη νη ρξφλνη κεηαμχ 

ησλ δηαδνρηθψλ αθίμεσλ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο (Γεσξγίνπ, Κσλζηαληάξαο, Καπά-

ξεο, 2015). 

Απφ ηελ άιιε, ληεηεξκηληζηηθφ ραξαθηεξίδεηαη έλα ζχζηεκα φηαλ έρεη ιάβεη ζπγθεθξη-

κέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ εηζφδνπ θαη νξηζκέλεο αξρηθέο ζπλζήθεο θαη ηειηθά ηα 

απνηειέζκαηα εμφδνπ είλαη γλσζηά θαη πάληα ηα ίδηα γηα δεδνκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ 

(Γεσξγίνπ, Κσλζηαληάξαο, Καπάξεο, 2015). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα 

είλαη θάπνην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί σο εμππεξεηεηή έλα ξνκπφη ην νπνίν έρεη πξν-

γξακκαηηζηεί κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη θάζε θνξά εθηειεί κηα ιεηηνπξγία ζηνλ 

ίδην ρξφλν ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, εάλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε ηδηαίηεξε αθξίβεηα ε έθβαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ή ε ζπκπεξηθνξά ελφο θαηλνκέλνπ, φζεο θνξέο θαη αλ εθηειεζηεί ε αληί-

ζηνηρε ιεηηνπξγία ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ηφηε ζεσξνχκε πσο έρνπκε έλα ληεηεξκη-

ληζηηθφ ζχζηεκα. Αληηζέησο, εάλ κηα ιεηηνπξγία ζε έλα ζχζηεκα, ζε θάζε εθηέιεζε 

παξέρεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ηφηε ζεσξείηαη πσο έρνπκε έλα ζηνραζηηθφ ζχζηε-

κα θαζψο δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε κε αθξίβεηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Οληόηεηεο ζπζηήκαηνο 

Χο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ νληφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη άλ-

ζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο, ν εμνπιηζκφο, φπνπ φια ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλνχ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί 

ην ζχζηεκα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ήηαλ κάηαηε.  
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Καηαλνκέο 

Οη ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο πξνζνκνηψλνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρξφλν ζε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο ή ηηο κεραλέο ή νηηδήπνηε ζηε θχ-

ζε. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο (SIMUL8) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ε-

πηινγήο απφ κηα εθηεηακέλε ιίζηα θαηαλνκψλ έηζη ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλά-

γθεο ηνπ κνληέινπ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί.   

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαηαλνκψλ. Οη δηαθξηηέο θαη νη ζπλερείο. 

Γηαθξηηέο θαηαλνκέο: ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα ηπραία 

κεηαβιεηή είλαη πεπεξαζκέλεο θαη αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν. Σν θιαζηθφ 

παξάδεηγκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθξηηή θαηαλνκή είλαη απηφ κε ην δάξη. Θεσξψ-

ληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηππνπνηεκέλν δάξη πνπ δελ έρεη παξαπνηεζεί, ηφηε νη ηηκέο 

πνπ είλαη εθηθηφ λα πξνθχςνπλ είλαη: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σν ζχλνιν ησλ αξηζκψλ απηψλ 

θαιείηαη δεηγκαηηθφο ρψξνο ελψ ην P ηνπ δείγκαηνο είλαη ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί ν 

θάζε αξηζκφο. ην παξάδεηγκα απηφ ε πηζαλφηεηα είλαη 1/6 γηα ηελ θάζε ηηκή (Shoup, 

2005). 

πλερείο θαηαλνκέο: Δάλ ηζρχεη ε πεξίπησζε ε θαηαλνκή λα είλαη ζπλερήο, ηφηε ε ηπ-

ραία κεηαβιεηή κπνξεί λα πάξεη ζαλ ηηκή θάζε πξαγκαηηθφ αξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ρξφλνο πνπ δηαξθεί έλα ηαμίδη είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε πεξίπησζε θαη ν ππνινγη-

ζκφο ησλ πηζαλνηήησλ είλαη εμίζνπ δχζθνινο. Λφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ έλα ηαμίδη 

κπνξεί λα δηαξθέζεη 40 ιεπηά ή θαη 300 ιεπηά ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

Δπηπξφζζεηα, νη θαηαλνκέο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη θάπνηα φξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο κειέηεο είλαη εθηθηφ λα θαζνξηζηνχλ ηα θαηψηαηα θαη ηα αλψηεξα φ-

ξηα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα ζέζεη θαλείο φηη ε ηπραία 

κεηαβιεηή ζηελ πηζαλή πξνζνκνίσζε ζα ιακβάλεη ηηκέο απφ 40 (ιεπηά) κέρξη θαη 300 

ιεπηά.  

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ, ζηελ επφκελε ζειίδα πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζηηο θαηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο κειέηεο.  
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 Poisson 

Η θαηαλνκή Poisson είλαη κηα διακπιηή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηπραίαο κεηα-

βιεηήο ε νπνία πεξηγξάθεη ην πιήζνο εκθαλίζεσλ ελφο γεγνλφηνο ζε έλα θαζν-

ξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η παξάκεηξνο ι (Γηάγξακκα 1)
1
 ζηελ θαηαλνκή 

Poisson, δειψλεη ηε κέζε ηηκή αξηζκνχ εκθαλίζεσλ ελφο γεγνλφηνο, νη νπνίεο 

είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ ηειεπηαία ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ γεγνλφηνο. 

Δλψ δε δηαζέηεη αλψηαην φξην, ην ρακειφηεξν φξην είλαη ην κεδέλ. Έλα παξά-

δεηγκα ηέηνηαο θαηαλνκήο είλαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ παξαγσγή.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 Bernoulli 

Η θαηαλνκή Bernoulli είλαη διακπιηή θαη μερσξίδεη απ ηηο ππφινηπεο θαζψο 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη δχν κφλν απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη 

πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην απνηέιε-

ζκα κηαο ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Οη πεξηπηψζεηο είλαη δχν: ζα πεηχρεη ε ζεξαπεία, 

ζα απνηχρεη ε ζεξαπεία. Χζηφζν, παξά ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε πηζαλφηεηα ησλ δχν εθβάζεσλ είλαη άγλσζηε 

θαη δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα (Evans et al., 2000). 

 Γησλπκηθή Καηαλνκή (Binomial) 

Πξφθεηηαη γηα κηα διακπιηή θαηαλνκή. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψ-

ζεηο πνπ κηα δνθηκή επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κε ηνλ ίδην ηξφπν, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλφο λα είλαη γλσζηή. Γηα παξά-

                                                           
1
 http://www.statisticshowto.com/poisson-distribution/  

Διάγραμμα 1: Κατανομή Poisson 

http://www.statisticshowto.com/poisson-distribution/
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δεηγκα ε πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα εηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαγσγήο (Hong, 2013).  

 Αξλεηηθή Γησλπκηθή Καηαλνκή (Negative Binomial) 

Η αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή είλαη κηα διακπιηή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηπ-

ραίαο κεηαβιεηήο. Αζρνιείηαη κε έλα ηπραίν πείξακα πνπ έρεη δπν πηζαλά απν-

ηειέζκαηα επηηπρία ή απνηπρία θαη πηζαλφηεηα επηηπρίαο p πνπ επαλαιακβάλε-

ηαη κέρξη λα παξνπζηαζηνχλ k επηηπρίεο. 

 Γεσκεηξηθή (Geometric) 

Δίλαη κηα διακπιηή θαηαλνκή ε νπνία έρεη σο θαηψηαην φξην ην κεδέλ. αλ θα-

ηαλνκή επηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνηπρηψλ πξηλ απφ κηα επηηπρία φπνπ ππάξ-

ρεη κηα αθνινπζία αλεμάξηεησλ δνθηκψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα γεσκεηξηθή θαηα-

λνκή κπνξεί λα δψζεη απάληεζε ζηελ εξψηεζε: Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ξίρλν-

ληαο  έλα θιαζηθφ λφκηζκα λα παξνπζηαζηεί  ε θνξψλα ζηελ ηξίηε δνθηκή; 

 Δθζεηηθή 

Η εθζεηηθή θαηαλνκή είλαη ζεσξείηαη ζςνεσήρ (Γηάγξακκα 2)
 2

 θαη ρξεζηκνπνη-

είηαη θπξίσο ζε πε-

ξηπηψζεηο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη 

κειέηε ηνπ ρξφλνπ 

φπσο γηα παξάδεηγ-

κα νη αθίμεηο ησλ 

αζζελψλ ζην λνζν-

θνκείν φπνπ ε κία 

άθημε κε ηελ επφκε-

λε είλαη αλεμάξηεηε 

(Domsta, 2016). 

  

                                                           
2
 http://www.mathcaptain.com/probability/exponential-distribution.html  

Διάγραμμα 2: Εκθετική κατανομή 

http://www.mathcaptain.com/probability/exponential-distribution.html
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 Καλνληθή θαηαλνκή (Normal) 

Η θαλνληθή θαηαλνκή είλαη ζςνεσήρ θαη δε δηαζέηεη πεξηνξηζκνχο. Δίλαη ζπκκε-

ηξηθή θαη ε δηάηαμε ησλ ηηκψλ δεκηνπξγεί κηα θακπάλα (Γηάγξακκα 3)
3
. Η θα-

ηαλνκή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή αξηζκψλ πνπ αλαθέ-

ξνληαη γηα παξάδεηγκα ζηνπο ρξφλνπο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα κηα δηαδηθαζία 

ζπλήζσο δηαξθεί 1 ψξα αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη 50 

ιεπηά ή 70 ιεπηά. 

πλεπψο ζηελ 

παξνχζα θαηαλν-

κή εκθαλίδεηαη ν 

κέζνο φξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο θα-

ζψο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε (Παπα-

δεκεηξίνπ, 2005). 

 

 

 Οκνηφκνξθε Καηαλνκή (Uniform)  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζςνεσή θαηαλνκή ζηελ νπνία έρνπλ ηεζεί ηα άλσ θαη θάησ 

φξηα. Οη ηηκέο ζε απ-

ηή ηελ θαηαλνκή έ-

ρνπλ εμαπισζεί ν-

κνηφκνξθα κεηαμχ 

ησλ δχν άθξσλ. Κα-

ηά θχξην ιφγν ρξε-

ζηκνπνηείηαη φηαλ 

δελ ππάξρνπλ επαξ-

θή πνηνηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ ζρήκαηνο ηεο θαηαλνκήο (Γηάγξακκα 4)
4
 

  

                                                           
3
 https://mathbitsnotebook.com/Algebra2/Statistics/STnormalDistribution.html  

4
 http://www.tutorvista.com/content/math/uniform-distribution/  

Διάγραμμα 3: Κανονική κατανομή 

https://mathbitsnotebook.com/Algebra2/Statistics/STnormalDistribution.html
http://www.tutorvista.com/content/math/uniform-distribution/
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 Average 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζςνεσή θαηαλνκή. χκθσλα κε ηηο θαηαλνκέο πνπ πξνηείλν-

ληαη απφ ην SIMUL8, ε θαηαλνκή Average ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα ζην πιήζνο. Η ρξήζε 

απηήο ηεο θαηαλνκήο απαηηεί απιά ηελ εηζαγσγή κηαο θαζνξηζκέλεο κέζεο ηη-

κήο.  

 Beta 

Η θαηαλνκή απηή είλαη ζςνεσήρ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

δεδνκέλα είλαη αξαηά. Γεληθά πξφθεηηαη γηα κηα επέιηθηε θαηαλνκή ε νπνία 

κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξα ζρήκαηα. 

 Erlang 

Η θαηαλνκή απηή είλαη ζςνεσήρ θαη νξηνζεηείηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά.  

 Gamma 

Η θαηαλνκή Gamma είλαη ζςνεσήρ θαη νξηνζεηείηαη ζηελ θάησ πιεπξά. Γηα πα-

ξάδεηγκα απαληάεη ζηελ εξψηεζε: Έζησ φηη ν αξηζκφο ηειεθσλεκάησλ πνπ δέ-

ρεηαη έλα ηειεθσληθφ θέληξν θάζε ψξα αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Poisson κε 

κέζν ι=5. Αλ W = ρξφλνο (ζε ψξεο) πνπ κεζνιαβεί κέρξη ην δεχηεξν ηειεθψ-

λεκα, λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα Ρ(W<1/4).
5
  

 Λνγαξηζκνθαλνληθή Καηαλνκή (Log Normal) 

Η θαηαλνκή απηή είλαη ζςνεσήρ θαη νξηνζεηείηαη ζηελ θάησ πιεπξά. Η ινγα-

ξηζκνθαλνληθή θαηαλνµή ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πνζφηεηα πνπ 

κειεηάηαη πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. Οη νηθνλνκνιφγνη αξθεηέο θνξέο κνληεινπνη-

νχλ ηελ θαηαλνµή ησλ εζφδσλ κε ηε ρξήζε απηήο ηεο θαηαλνκήο.
6
 

 Pearson V 

Δίλαη κηα ζςνεσήρ θαηαλνκή. Θεσξείηαη ρξήζηκε γηα ηελ απεηθφληζε θαζπζηε-

ξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν φπνπ ππάξρεη κηα ειάρηζηε ηηκή.  

  

                                                           
5
 http://users.uoi.gr/alapatin/files/Lecture_06_presentation.pdf  

6
 http://diocles.civil.duth.gr/links/home/veltiomeno/nees/pithanotites/MATLAB.pdf  

http://users.uoi.gr/alapatin/files/Lecture_06_presentation.pdf
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/veltiomeno/nees/pithanotites/MATLAB.pdf
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 Σξηγσληθή θαηαλνκή (Triangular) 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζςνεσή θαηαλνκή, πνπ νξηνζεηείηαη ζηηο άλσ θαη θάησ πιεπ-

ξέο. Γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη αξαηά θαη φπνπ ε θα-

ηαλνκή δελ είλαη επδηάθξηηα νκνηφκνξθε. Υξεζηκνπνηεί 3 ζεκεία δεδνκέλσλ 

ησλ νπνίσλ 

ε ζχλδεζε 

δεκηνπξγεί 

έλα ηξίγσ-

λν (Γηά-

γξακκα 4)
7
 

 

 

 

 Weibull 

Η ηειεπηαία θαηαλνκή πνπ αλαιχεηαη είλαη ε ζςνεσήρ θαηαλνκή Weibull ε ν-

πνία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επέιηθηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο ή ηε δηάξθεηα δσήο κηαο κεηαβιεηήο. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 http://keywordsuggest.org/gallery/863101.html  

Διάγραμμα 4: Σριγωνική κατανομή 

http://keywordsuggest.org/gallery/863101.html
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ- ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Οη θχξηεο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη είλαη ε θιάζε ησλ αζζελψλ, ε 

θιάζε ησλ ηαηξψλ θαη ε θιάζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Λφγσ ηνπ δεδνκέλνπ 

φηη ζην ζχζηεκα ρεηξνπξγηθήο ελδνθξηλψλ εηζέξρνληαη κφλν ηα πξνγξακκαηηζκέλα ξα-

ληεβνχ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηειηθή εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ψζηε λα ππνβιεζνχλ 

ζε επέκβαζε, δελ ππνινγίδεηαη ε πεξίπησζε ησλ εκβφιηκσλ αζζελψλ. Όηαλ νη αζζελείο 

βξίζθνληαη ζηελ νπξά αλακνλήο, βηψλνπλ κηα παζεηηθή θαηάζηαζε ελψ φηαλ ππνβάι-

ινληαη ζε εμεηάζεηο (αηκαηνινγηθέο, θαξδηνινγηθέο, αθηηλνινγηθέο), κεηαηξέπνληαη απφ 

παζεηηθνί ζε ελεξγεηηθνί. Δλεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη θαη ε αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ αζζελείαο, θα-

ζψο ελεξγεηηθή ζεσξείηαη θαη ε ζηηγκή πνπ ν αζζελήο αιιειεπηδξά κε ηνπο ππαιιή-

ινπο ζηε γξακκαηεία ηεο θιηληθήο, ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηνπ γξαθεί-

νπ θίλεζεο αζζελψλ.  

Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη θπξίσο ζην ηαηξείν ελδνθξη-

λψλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο άθημήο ηνπ είλαη ζηαζεξά δηαζέζηκν ρσξίο λα δηαθφπηεη ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ. πλεπψο ε δηαδηθαζίεο είλαη ζπλερφκελεο ρσξίο ηελ χπαξμε αλεμήγεησλ 

δηαιεηκκάησλ. Γη απηφ ην ιφγν, ζην ζχζηεκα ν ηαηξφο ζεσξείηαη κφληκα δηαζέζηκνο απφ 

ηε ρξνληθή ζηηγκή άθημήο ηνπ κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ θαηά ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηαηξείνπ.  

Σα ζηνραζηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 ε δηαδηθαζία άθημεο ησλ αζζελψλ νη νπνίνη παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξνχληαη 

πξνγξακκαηηζκέλνη (φπνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε αθξηβήο ψξα ά-

θημεο), ε άθημε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά ηπραία δηφηη θαηαθζάλνπλ ζην 

λνζνθνκείν αξθεηέο ψξεο πην λσξίο απφ ηελ ψξα πνπ θαζνξίζηεθε ην ξαληε-

βνχ,  

 ε εμππεξέηεζε ζηε γξακκαηεία ησλ ηακείσλ-εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ δηφηη κεξη-

θέο θνξέο δηαπηζηψλνληαη πξνβιήκαηα εμαθξίβσζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ξαληεβνχ, 

 ν ρξφλνο εμέηαζεο ζηα ηαηξείν ελδνθξηλψλ θαζψο αλάινγα κε ηνλ αζζελή θαη 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ πνηθίιεη ε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην ηαηξη-

θφ πξνζσπηθφ, 

 ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο ζην γξαθείν θίλεζεο θαζψο παξά ηελ ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν ππάιιεινο, κπνξεί λα επηκεθπλζεί ε παξακνλή 
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ηνπ αζζελνχο εληφο ηνπ γξαθείνπ ιφγσ εμσγελψλ παξαγφλησλ φπσο γηα παξά-

δεηγκα ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ε δηαθνπή ηνπ δηθηχνπ, 

 ε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο ζην ηκήκα αηκνιεςίαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ παξεπξίζθεηαη ηελ δεδνκέλε κέξα αιιά θαη απφ ην πξνθίι ηνπ 

αζζελνχο αθνχ ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ε δηαδηθαζία κπνξεί δηαξθεί πε-

ξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν (γηα παξάδεηγκα παξάγνληεο θφβνπ-θπξίσο ζε 

κηθξφηεξεο ειηθίεο ή δχζθνιε εχξεζε θιέβαο γηα ηε ιήςε αίκαηνο), 

 ε εμππεξέηεζε ζην αθηηλνινγηθφ ηκήκα ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα εμαξηάηαη απφ 

ην παξεπξηζθφκελν πξνζσπηθφ θαη ην είδνο ηεο πάζεζεο (δηαθνξεηηθφ είδνο 

αθηηλνγξαθίαο), 

 ε εμππεξέηεζε απφ ηε γξακκαηεία ηεο θιηληθήο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πιή-

ζνο ησλ αζζελψλ πνπ αλακέλνπλ γηα ηε ιήςε θιίλεο αιιά θαη απφ ην πιήζνο 

εμηηεξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ιδίσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην ζάιακν ππήξρε ηνπιάρηζηνλ έλα εκπχξεην (πηζαλή 

χπαξμε ίσζεο) ρξήδεη απνιχκαλζεο άξα άκεζα ν ζάιακνο εηζέξρεηαη ζε θαηά-

ζηαζε κε δηαζεζηκφηεηαο έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαζαξηφηε-

ηαο.  

Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αμηνινγείηαη σο δείθηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη κε-

ηξηθέο ηεο νπξάο αλακνλήο ζην ηκήκα αηκνιεςηψλ θαζψο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρηεθαλ ζεσξείηαη (ζεσξνχληαλ) ε πην ρξνλνβφξα θαηάζηαζε. ηελ ελφηεηα 

ησλ πξνηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ην δείθηε απφδνζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκαηεία ηεο θιηληθήο ρσξίο 

φκσο λα αλαπηχζζεηαη επηπιένλ κνληέιν.  

Οη κεηαβιεηέο απφθαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξηθέο ηεο νπξάο αλακνλήο ζην ηκή-

κα αηκνιεςηψλ επεξεάδνληαη απφ ην πιήζνο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ βξί-

ζθεηαη εληφο ησλ αηκνιεςηψλ αιιά θαη έκκεζα απφ ηε  δηνίθεζε (αθνινπζεί αλαιπηηθή 

ηεθκεξίσζε παξαθάησ). 
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Γξακκαηεία γξαθείνπ πξντζηακέλεο Α ΠΡΧ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ εηδηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη  κηα 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ απνηειε-

ζκάησλ θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην κνληέιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσ-

γή ηνπ αζζελνχο ζηελ θιηληθή ηεο  Α πξνπαηδεπηηθήο ρεηξνπξγηθήο, ν αζζελήο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζην αθηηλνινγηθφ ηκήκα, ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα θιηληθή. Με ηελ είζνδν ηνπ ζηελ θιηληθή εηζέξρεηαη απηνκάησο ζε κηα 

νπξά αλακνλήο ε νπνία δεκηνπξγείηαη έμσ απφ ην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο κε ζθνπφ 

ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ αζζελνχο ζην αληίζηνηρν βηβιίν εηζα-

γσγψλ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν αξκφδηνο εληνπίδεη ζχκθσλα κε ηα εμηηήξηα θαη 

ηηο εηζαγσγέο, πνηεο θιίλεο είλαη δηαζέζηκεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ηνπ θαθέ-

ινπ, ν αζζελήο εηζέξρεηαη ζε κηα λέα δηαδηθαζία ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ αλακνλή 

ηνπ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηεο θιηληθήο θαη ηελ κεηέπεηηα εηζαγσγή ηνπ ζην ζάιακν.  

Πέξα απφ ην ζέκα ηεο γξακκαηείαο πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε αλαθνξηθά κε ηα εμηηήξηα ησλ αζζελψλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο ελεκεξψλνληαη θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή φηη πξφθεηηαη εληφο σξψλ λα ιάβνπλ εμηηήξην, έρνληαο αο απνηέιεζκα ηελ θα-

ζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο, θπξίσο ζηνπο αζζελείο εθηφο Θεζζαινλίθεο, κεζν-

ιαβεί αξθεηφο ρξφλνο κέρξη ν αληίζηνηρνο ζπλνδφο λα έξζεη λα παξαιάβεη ηνλ αζζελή. 

Όιε απηή ε θαζπζηέξεζε επεξεάδεη άκεζα θαη ηνπο αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα εηζέι-

ζνπλ ζην ζάιακν, δηφηη ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εμηηε-

ξίνπ ελφο αζζελνχο, ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε απνιχκαλζε 

ηνπ ζαιάκνπ. Απηή ε δηεξγαζία δηαξθεί ζπλήζσο αξθεηά πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη 

ηειηθά αζθαιήο νιφθιεξνο ν ζάιακνο. Γίλεηαη έηζη αληηιεπηφ, φηη ελψ ν λένο αζζελήο 

αλακέλεη ζηελ αίζνπζα, ηελ ίδηα ζηηγκή εληνπίδνληαη νη αζζελείο πνπ ζα πάξνπλ εμηηή-

ξην, ελεκεξψλνληαη νη ζπλνδνί θαη ελδερνκέλσο απνιπκαίλνληαη νη ζάιακνη. Μηα ηδηαί-

ηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.  

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θιηληθή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, νθείιεη λα ππνρξεψλεη 

ηνπο ππεχζπλνπο ηαηξνχο λα θαηαζέηνπλ ηηο εθηηκήζεηο εμηηεξίσλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα, έηζη ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ην 

ηη ζα αθνινπζήζεη. Παξάιιεια, φπσο θαη ζε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ (El-Eid, 

Ghada R. et al., 2015), ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα ζρεηηθά 
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κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εμηηεξίσλ θαη εηζαγσγψλ. Πην αλαιπηηθά, ηα εμηηήξηα λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο δχν σξψλ κεηαμχ 10 π.κ. έσο ην πνιχ 12 κ.κ. έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ νη ζπλνδνί λα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηνπο ππάξρνληεο αζζελείο, λα ππάξρεη ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο απνιχκαλζεο ηνπ ζαιάκνπ θαζψο θαη νη λένη αζζελείο λα κελ έ-

ρνπλ κεγάιε δηάξθεηα αλακνλήο ζηελ αληίζηνηρε αίζνπζα ηεο θιηληθήο. Αθνινπζψληαο 

απζηεξά έλα ρξνλνδηάγξακκα ηέηνηνπ ηχπνπ, ζα παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ αιιά θαη ζηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξη-

πηψζεηο φπνπ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη θάπνηνλ ππεχζπλν 

ηαηξφ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ελφο αζζελνχο. αθψο π-

πάξρνπλ θαη νη εμαηξέζεηο φπνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί ηελ κέξα ηνπ ππνηηζέκελνπ εμη-

ηεξίνπ λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο επηπινθέο αλαγθάδνληαο ηνλ αζζελή λα παξακείλεη 

ζηελ θιηληθή παξαπάλσ απφ ην πξνβιεπφκελν, σζηφζν απηέο νη πεξηπηψζεηο ζηαηηζηη-

θά είλαη ιίγεο (δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ζπδήηεζεο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπη-

θφ)  θαη δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηεμαγσγή ελφο απζηεξνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εμηηεξίνπ, νη ππεχζπλνη ηαηξνί ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

φιεο ηηο νδεγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επφκελεο κέξεο κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

έηζη ψζηε ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ λα δηαζέηνπλ αζζελείο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηνπο ρσξίο λα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηνλ ηαηξφ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θα-

ηά ηελ έμνδφ ηνπο.  

Με αθνξκή ηελ αλαθνξά ζηηο εηζαγσγέο θαη ηα εμηηήξηα ηεο θιηληθήο, εμίζνπ ρξήζηκε 

ζα ήηαλ θαη ε ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα παξέρεη άκεζα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θιηλψλ, 

πνηνη ζάιακνη ρξήδνπλ απνιχκαλζεο θαη πφζνη αζζελείο ζχκθσλα κε ηα πξνγξακκαηη-

ζκέλα ξαληεβνχ πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ζηελ θιηληθή. Η ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θιηληθήο 

θαζψο πέξα απφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ, ε δηεμαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλα-

ιχζεσλ ζα ήηαλ πνιχ πην εχθνιε θαη αμηφπηζηε.  
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Η πεξίπησζε ηεο γξακκαηείαο  

Η κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ νπζηαζηηθά μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπ 2016, 

αιιά νη νξηζηηθέο κεηξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ είραλ σο αθεηεξία ηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 

2016 φπσο άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζην αληίζηνηρν 

excel. Μέρξη θαη ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2016 ην γξαθείν πξντζηακέλεο ζηελ Α πξνπαηδεπηη-

θή ρεηξνπξγηθή θιηληθή, δελ δηέζεηε θάπνηα ζηαζεξή γξακκαηεία. Όιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγψλ θαη εμηηεξίσλ εληφο ηεο θιηληθήο αλαιάκβαλαλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Παξάιιεια, ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαθέισλ ησλ αζζελψλ, αλαιάκβαλε κηα γξακκαηέαο ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ άιιν 

ηκήκα θαη παξεπξίζθνληαλ ζηελ θιηληθή γηα κεξηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζπλήζσο 

κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα. Όιε απηή ε δηαδηθαζία είρε σο απνηέιεζκα ηελ ρανηηθή δηα-

ρείξηζε θαη ζπληήξεζε ησλ θαθέισλ θαζψο θαη ηελ πξφθιεζε πςειφβαζκεο ηαιαηπσ-

ξίαο ησλ αζζελψλ (εηζαγσγέο- εμηηήξηα).  

Χζηφζν φιε ε πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε βειηηψζεθε απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2016 

φπνπ ζηελ θιηληθή εληάρζεθε κηα ζηαζεξή γξακκαηέαο ζην γξαθείν πξντζηακέλεο. 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην δηάγξακκα 5, ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο γηα ηελ θαηάζεζε 

ηνπ θαθέινπ αζζελνχο ζην γξαθείν πξντζηακέλεο κεηψζεθε θαηά 2,9 ιεπηά. Η πην ζε-

καληηθή κείσζε φκσο πνπ απνδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γξακκαηείαο είλαη ε κείσζε 

ηνπ κέζνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ηνπ αζζελνχο φπνπ κεηψζεθε θαηά 79 ιεπηά (δηά-

γξακκα 6).  Ο ιφγνο πνπ παξαηεξείηαη ηφζν κεγάιε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 
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Μέςοσ χρόνοσ αναμονήσ ςτη 
γραμματεία τησ ΠΡΧ κλινικήσ 

Διάγραμμα 5: Μ.Ο. αναμονήσ ςτη γραμματεία τησ ΠΡΧ 
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ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί εληφο ηεο 

θιηληθήο. 

 Γίλεηαη μεθάζαξν ινηπφλ φηη απηή ε κείσζε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπλνιηθή δηάξ-

θεηα ηεο εηζαγσγήο ελφο αζζελνχο ζηελ θιηληθή, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ηαιαηπσξία 

ηνπ αζζελνχο. Σαπηφρξνλα παξέρεηαη κηα βειηησκέλε εηθφλα ηεο θιηληθήο θαζψο ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ν αζζελήο κπνξεί λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί ρσξίο 

λα ρξεηά-

δεηαη λα 
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Μέςοσ χρόνοσ εξυπηρέτηςησ ςτη 
γραμματεία τησ ΠΡΧ κλινικήσ 

Διάγραμμα 6: Μ.Ο. εξυπηρέτηςησ ςτη γραμματεία τησ ΠΡΧ 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

Έρνληαο ζπγθεληξψζεη θαη αλαιχζεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ην κνληέιν πιένλ 

δηαζέηεη φια ηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδεη κηα ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε ζρεηη-

θά κε ηελ εηζαγσγή αζζελψλ ζηελ θιηληθή.  

Σν κνληέιν φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, αλαπηχρζεθε ζην πξφ-

γξακκα Simul8 for  Healthcare. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πα-

ξαθάησ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πξνζν-

κνίσζεο. 

Αξρηθά, γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο έλα λέν αξρείν, απφ ηελ θαξηέια New κεηαθέξεηαη 

ζε έλα λέν παξάζπξν ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη κηα πιεζψξα επηινγψλ (Δηθφλα 6). Ο 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη θάπνηα έηνηκα γξαθήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

απφ ην Visio ή λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζνκνίσζε ή έλα γξάθεκα εμ’ νινθιήξνπ απφ 

ηελ αξρή. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθεη θαη ην κνληέιν ηνπ ηαηξείνπ ελδνθξηλψλ. 

Αθνχ ινηπφλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη ην παξάζπξν Blank Simulation, κεηαθέξεηαη απηφκα-

ηα ζην θπξίσο πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ (Δηθφλα 7). 

 

Εικόνα 6: Δημιουργία Αρχείου 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 7, κε ηελ επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ, εκθαλίδε-

ηαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο, θαζψο ηνπνζεηείηαη απ-

ηφκαηα θαη ην ξνιφη. Κάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην ξνιφη εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα επηιν-

γψλ (Δηθφλα 8). Η ξχζκηζε ηνπ ξνινγηνχ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πξνζνκνίσζεο θαζψο θαζνξίδεηαη πφζεο ψξεο ή κέξεο ζα ηξέρεη, πνηα είλαη ε κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ (κέξεο, ψξεο, ιεπηά, δεπηεξφιεπηα). Απνηππψλεηαη δειαδή ε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν κειέηεο (Δηθφλα 9). 

  

Εικόνα 7: Περιβάλλον Ανάπτυξησ 

Εικόνα 8: Λίςτα Επιλογών για το Ρολόι 
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ηελ Δηθφλα 9 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηεο πξνζνκνίσζεο. πγθεθξηκέλα γηα ην κνληέιν ηνπ ΑΥΔΠΑ ξπζκίζηεθε λα 

«ηξέρεη» γηα 1 κέξα, ε κέξα λα μεθηλάεη ζηηο 8 ην πξσί θαη λα ιήγεη κεηά απφ 6 ψξεο 

δειαδή ζηηο 14:00. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 9, ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ηα ιεπηά. Γειαδή νη θαηαλνκέο, νη δηάξθεηεο ησλ έξγσλ θαζψο θαη ηα απνηειέ-

ζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, εθθξάδνληαη ζε ιεπηά.  

πλερίδνληαο ζηελ αλάπηπμε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζρεκάησλ έηζη ψζηε 

λα παξνπζηάδνπλ ην κνληέιν σο έλα θιεηζηφ ζχζηεκα.  Η δεκηνπξγία ζρεκάησλ πξαγ-

καηνπνηείηαη κε ηελ επηινγή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10.  

 

  

Εικόνα 9: Ρυθμίςεισ Ρολογιοφ Προςομοίωςησ 

Εικόνα 10: Επιλογή χήματοσ Μοντέλου 
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Η έλαξμε ηεο πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεηαη ζην κνληέιν κε ηελ επηινγή Start Point 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνχ γίλεη ε επηινγή ηεο έ-

λαξμεο θαη ηνπνζεηεζεί ην αληίζηνηρν εηθνλίδην απφ ηε βηβιηνζήθε πνπ παξέρεηαη (ζην 

κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ε βηβιηνζήθε Healthcare, εθηφο απ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε δξαζηεξηφηεηα αλήθεη ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία φπσο Input Out-

put, θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο έλαξμεο ηνπ κνληέινπ ν ρξήζηεο θαιείηαη 

λα εηζάγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο (Δηθφλα 11). χκθσλα κε ηε ζεσξία, ν 

ξπζκφο αθίμεσλ ζην λνζνθνκείν γίλεηαη είηε κε ηελ Δθζεηηθή θαηαλνκή (Exponential) 

θαζψο ε κία άθημε είλαη αλεμάξηεηε απ ηελ άιιε είηε κε ηελ θαηαλνκή Poisson. ην 

κνληέιν επηιέρηεθε ε θαηαλνκή Poisson θαη ζην πεδίν inter arrival times ζπκπιεξψλε-

ηαη θαηά κέζν φξν ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ αθίμεσλ. Παξάιιεια ζηελ επη-

ινγή Routing Out πξνζδηνξίδεηαη ζην ηέινο πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη ν αζζελήο. Απηφ 

ζπκβαίλεη ζε θάζε δηαδηθαζία. Πην αλαιπηηθά, ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πέξα απφ ηελ 

Έλαξμε θαη ην Σέινο, ν ρξήζηεο νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε δηαδξνκή πνπ 

αθνινπζεί ν αζζελήο κέρξη λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. Πέξα φκσο απφ ηα πξνα-

λαθεξζέληα, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη ην Work Item ην νπνίν 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ν αζζελήο (patient). Σν Work Item είλαη ζε γε-

ληθέο γξακκέο ην αληηθείκελν πνπ αθνινπζεί ηελ ξνή ηεο πξνζνκνίσζεο. πλεπψο, κε 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλαξμεο ηνπ κνληέινπ, απφ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο δεκηνπξγείηαη 

ην αληηθείκελν Patient ην νπνίν ζα κειεηάηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνληέινπ. 

 

  

Εικόνα 11: Enter Hospital Properties 
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Σν κνληέιν ην νπνίν αλαπηχρζεθε έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσ-

γψλ απφ ην εμσηεξηθφ ηαηξείν ελδνθξηλψλ. Γηα λα είλαη εθηθηή ε βειηηζηνπνίεζε επηιέ-

ρηεθε έλα ηκήκα ηνπ κνληέινπ έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ. Σν 

θνκκάηη βειηηζηνπνίεζεο επηιέρηεθε λα είλαη ην ηκήκα αηκνιεςηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρψξν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο ζην ηκήκα αηκνιεςηψλ κέρξη κηα δεδνκέλε 

εκεξνκελία ήηαλ 70,15 ιεπηά ελψ κεηά ηε 1 Ννεκβξίνπ κεηψζεθε πεξίπνπ ζηα 20 ιε-

πηά. χκθσλα κε ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθν-

κείνπ ν ιφγνο πνπ ε αλακνλή άιιαμε ξηδηθά, είλαη φηη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλα-

θέξζεθε θαη έπεηηα πξνζηέζεθαλ θαη άιια άηνκα ηα νπνία αλήθαλ κέρξη εθείλε ηελ 

ζηηγκή ζε θιηληθέο θαη ηειηθά γηα άγλσζην ιφγσ ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηκήκα αηκνιε-

ςηψλ. Η αιιαγή απηή είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ν ρξφλνο αλακνλήο θαηά πεξίπνπ 

50 ιεπηά γηαηί πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, βειηηψζεθε ε αμην-

πνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη έηζη κε ην πέξαο ηεο αηκνιεςίαο ηνπ θάζε αζζελνχο, έκπαηλε ν 

επφκελνο ρσξίο λα ππάξρνπλ κεγάια δηαιείκκαηα κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Πξνθχπηεη δειαδή, φηη ε κειέηε ηειηθά ρσξίζηεθε ζε 2 κνληέια. Σν πξψην κνληέιν 

αθνξά ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξραλ ην πνιχ 3 άηνκα λα εμππεξεηνχλ ζην ηκήκα αηκν-

ιεςηψλ θαη ην δεχηεξν κνληέιν αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε  πνπ πξνζηέζεθαλ πεξηζ-

ζφηεξα άηνκα.  

Δλψ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί έλα θνηλφ κνληέιν εληνπίδνληαο ηνπο κέζνπο ρξφλνπο 

φισλ ησλ κεηξήζεσλ, ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα παξνπζηαζηεί ζε ξεαιηζηηθφ επίπεδν 

πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή επίδξαζε κίαο ηέηνηαο αιιαγήο. Οπζηαζηηθά, αθνχζηα ε δηαδη-

θαζία εηζαγσγήο ησλ ππαιιήισλ αθνινχζεζε κηα δνθηκή πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδν-

ληαο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα.  

πλερίδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ, νη εξγαζίεο Registration (Δμππεξέηεζε ζηε 

γξακκαηεία ησλ ΣΔΙ), Medical Examination (Δμέηαζε ζηα ΣΔΙ), Admissions (Γξαθείν 

θίλεζεο αζζελψλ), Blood Collection (Δμππεξέηεζε ζηελ αηκνιεςία), Scans (Δμππεξέ-

ηεζε ζην αθηηλνινγηθφ) θαη Clinic (Δμππεξέηεζε ζηελ Α πξνπαηδεπηηθή ρεηξνπξγηθή), 

αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Αθνχ γίλεη ε επηινγή ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο μερσξηζηά, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν 

εηθνλίδην απφ ηε βηβιηνζήθε εηθφλσλ, κε δηπιφ θιηθ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη φια 

ηα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα. Πέξα απφ ην Routing (In-Out) πνπ θαζνξίδεη πσο ν ρξή-

ζηεο ζα θηλεζεί εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε πνηνλ ξπζκφ ζα εμππε-
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ξεηεί ν server. Πην αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηνπο απηφκαηνπο ππνινγη-

ζκνχο ζην Excel, νη δξαζηεξηφηεηεο παίξλνπλ ηηο εμήο ηηκέο : 

1
ο
 και 2

ο
 μονηέλο (Δικόνα 14): 

Registration: Average= 6,83 & Std Dev=1,53  

Medical Examination: Average=14,33 & Std Dev=2,47 

Admissions: Average= 4 & Std Dev=1,08 

Blood Collection: Average= 3,83 & Std Dev= 0,75 

Scans: Average= 4,13 & Std Dev= 1,17 

Clinic: Average= 52,83 & Std Dev= 42,14 

ρεηηθά κε ηηο νπξέο αλακνλήο γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα, αθνινπζνχλ επίζεο ηελ 

θαηαλνκή Poisson (Δηθφλα 12 & 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 12: Queue Properties 
Εικόνα 13: Δημιουργία Κατανομήσ 
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Εικόνα 14: Κατανομέσ Δραςτηριοτήτων 
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πλερίδνληαο, ζε φια ηα κνληέια αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ππάξρεη πεξίπησζε λα 

ρξεηάδεηαη ε χπαξμε πξνζσπηθνχ. ηελ παξνχζα αλάπηπμε πέξα απφ ηνλ αζζελή, π-

πάξρεη ν γηαηξφο πνπ εμππεξεηεί ηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, ν αθηηλνιφγνο πνπ αλα-

ιακβάλεη ηελ έθδνζε ησλ αθηηλνγξαθηψλ θαη ηέινο ε θιάζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσ-

πηθνχ πνπ εμππεξεηεί ην ηκήκα αηκνιεςηψλ.  

 

Εικόνα 15: Ανάθεςη Προςωπικοφ ςε Δραςτηριότητα 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο 15, ε εμέηαζε ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά 

ηαηξεία απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο ηαηξνχ. Οπφηε ζηελ επηινγή Resources, αθνχ έρεη δε-

κηνπξγεζεί ε θιάζε ηνπ ηαηξνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάινγε αληηζηνηρία. Γηα ηελ πε-

ξίπησζε ησλ αθηηλνγξαθηψλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζηελ Δηθφλα 15, α-

ληηζηνηρψληαο φκσο ηνλ Radiologist θαζψο ηα δχν ηκήκαηα δελ εμππεξεηνχληαη απφ 

ηνλ ίδην ηαηξφ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο αηκνιεςίαο, γίλεηαη μερσξηζηή αλάιπ-

ζε ζηα 2 κνληέια θαζψο πνηθίιεη ν αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ εμππεξεηεί ηε δξαζηεξηφ-

ηεηα Blood Collection.  
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1
ο
 Μονηέλο- Σο πολύ 3 άηομα ζηο ημήμα αιμολητιών 

Όπσο πξν-αλαθέξζεθε, ζην πξψην κνληέιν παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε πνπ ζην ηκήκα 

αηκνιεςηψλ ππάξρνπλ ην πνιχ 3 άηνκα φπσο ίζρπε κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ. Γηα λα 

είλαη ξεαιηζηηθή ε χπαξμε ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ηνπ ηκήκαηνο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα ζηαηηθή ηηκή χπαξμεο 3 αηφκσλ απφ ηηο 8:00 κέρξη ηηο 14:00 αιιά ε δξαζηεξηφηεηα 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Resource Schedule. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ηα-

ηξνχ θαη ηνπ αθηηλνιφγνπ (Δηθφλα 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ 3κελε κειέηε, ν ηαηξφο πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην ηαηξείν 

εξρφηαλ ζην ρψξν κεηά ηηο 10. πλεπψο γηα ην ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη ζηηο 8:00 θαη ζηηο 

9:00 δελ είλαη δηαζέζηκνο άξα ηα Resources γηα ηε δξαζηεξηφηεηα Medical Examination 

ζηηο ψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη κεδέλ. Δλψ ηηο ππφινηπεο ψξεο πνπ είλαη δηαζέζηκνο 

ν ηαηξφο ρσξίο δηαιείκκαηα είλαη 1.  

ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην πιήζνο πνηθίιεη αλάινγα 

κε ηελ ψξα. Θεσξείηαη φηη ηηο ψξεο αηρκήο παξεπξίζθνληαη 2-3 άηνκα ελψ ηηο ψξεο πνπ 

δελ έρεη πνιχ θφζκν ππάξρεη 1 άηνκν. Θεσξεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ 

ππάξρεη ζην ηκήκα αηκνιεςηψλ, ε δξαζηεξηφηεηα απηή ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 12:30. Χ-

ζηφζν ην σξάξην πάληα επεθηείλεηαη γη απηφ ζην δηάζηεκα 13:00-14:00 ηνπνζεηείηαη 1 

άηνκν.   

Εικόνα 16: Resource Schedule (1) 
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Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπξέο αλακνλήο ζπλδένληαη κε βειάθηα ηα νπνία θα-

ζνξίδνπλ ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν αζζελήο. Σν ηειηθφ βέινο θαηαιήγεη ζηνλ ηεξ-

καηηζκφ ηνπ κνληέινπ, πνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξηγξαθή είλαη ε ιήςε θιίλεο 

απφ ηνλ αζζελή.  

πλερίδνληαο, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο κειέηεο, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

παξά ην γεγνλφο φηη παξεπξίζθεηαη ζην ηκήκα αηκνιεςηψλ (κέρξη ηέιε Οθησβξίνπ), 

δελ είλαη 100% δηαζέζηκν. Λφγσ ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχλ π.ρ. έ-

ιεγρνο ηνπ «παξαπεκπηηθνχ» ηνπ αζζελνχο, ζεσξνχκε φηη ην πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζη-

κν θαηά 40%.  

 

Εικόνα 17: Διαθεςιμότητα τησ κλάςησ Nurse 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δχν ηαηξψλ, θαζνξίδεηαη ζην 100% θαη ηζρχεη γηα 

φια ηα κνληέια πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Δθηειψληαο ην κνληέιν, κε ηελ επηινγή Run, παξνπζηάδνληαη ηα εμήο δεδνκέλα:  

 

Εικόνα 18: Αποτελέςματα 1ου Μοντέλου 
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Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο πεξίπησζεο, παξνπζηάδνπλ 

ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο (απφ ηελ άθημε κέρξη ηε ιήςε θιίλεο), 

ηε κέζε δηάξθεηα θαζψο θαη ηε κέγηζηε. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 18, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο αλάινγα κε ην φξην πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. 

Απηφ ην θνκκάηη ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

ρεηηθά κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζην ηκήκα αηκνιεςίαο, ην πξνζσπηθφ παξνπ-

ζηάδεη  θαηά κέζν φξν 78% ρξήζε (Δηθφλα 19) θαη έρεη κέζε αλακνλή εμππεξέηεζεο ηα 

38 ιεπηά ελψ ην κέγηζην είλαη 70 (Δηθφλα 20).  

 

Εικόνα 19: Χρήςη τησ κλάςησ Nurse (1) 

 

 

Εικόνα 20: Ουρά αναμονήσ Αιματολογικό (1) 
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1
ο
 Μονηέλο- Πεπιζζόηεπα από 3 άηομα ζηο ημήμα αιμολητιών 

Παίξλνληαο έλαλ ηπραίν ζπλδπαζκφ θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ (Δηθφλα 21) θαη ζεσ-

ξψληαο φηη πιένλ ην Availability είλαη 100%, θαζψο ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξ-

βαίλεη  ην απαηηνχκελν, πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο ζην ηκήκα αηκνιεςίαο κεηψ-

λεηαη ξαγδαία φπσο είλαη αλακελφκελν (Δηθφλα 22). 

 

Εικόνα 21: Resource Schedule (2) 

  

Εικόνα 22: Ουρά Αναμονήσ Αιματολογικό (2) 
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Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ Δηθφλα 22, ζην πξψην κνληέιν ε κέζε ηηκή αλακνλήο ή-

ηαλ 39 ιεπηά κε κέγηζηε αλακνλή ηα 70 ιεπηά, ελψ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη κε ηε κεηαβνιή ηεο δηαζεζηκφηεηαο, νη ρξφλνη αιιάδνπλ ξηδηθά αθνχ ε κέζε ηηκή 

βξίζθεηαη ζηα 21 ιεπηά ελψ ην κέγηζην ηεο αλακνλήο είλαη ηα 28. Πξνθχπηεη δειαδή 

φηη ελψ αξρηθά ζηε κέζε ηηκή κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε δηαθνξά είλαη κηθξή, 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηηο κέγηζηεο ηηκέο ε νπνία αγγίδεη πεξίπνπ ηα 50 ιεπηά.  

Η παξακνλή ζην ζχζηεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 23 θαη ρσξίο ηε κεηαβνιή άι-

ισλ παξακέηξσλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην πξψην κνληέιν θαηά 20 ιεπηά.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

πγθξίλνληαο ηα δχν ζχλνια απνηειεζκάησλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη κφλν κε 

ηελ αιιαγή ιεηηνπξγίαο ελφο ηκήκαηνο είλαη εθηθηφ λα παξνπζηαζηεί θάπνηα κεηαβνιή 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν ζαθψο πξνηείλεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή λα 

ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε ηειηθά ην ζχζηεκα λα αγγίμεη ηε βέιηηζηε 

θαη πην ζπκθέξνπζα ιεηηνπξγία. 

ε ζπλέρεηα απφ ηα παξαπάλσ, παξά ηε βειηίσζε ηνπ ηκήκαηνο αηκνιεςίαο, ιφγσ ηνπ 

φηη πξφθεηηαη γηα δεκφζην λνζνθνκείν, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα κειεηεζεί αλ 

απηή ε αιιαγή είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ νξγαληζκνχ. Γεια-

δή, αλ ε ρξήζε ιηγφηεξσλ αηφκσλ απφ απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δεχηεξν κνληέ-

ιν, είλαη επαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα ηα ππφινηπα λα ε-

ληαρζνχλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη πην ρξήζηκα θαη απν-

δνηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

 

Εικόνα 23: Αποτελέςματα 2ου Μοντέλου 
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Γηα λα παξνπζηαζηεί ηειηθά αλ είλαη ζπκθέξνπζα απηή ε πξνζζήθε πξνζσπηθνχ γίλε-

ηαη ε ππφζεζε ηεο Δηθφλαο 24.  

 

Εικόνα 24: Resource Schedule (3) 

Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη θάζε ψξα ππάξρνπλ ην πνιχ 4 άηνκα πνπ εμππεξεηνχλ. Σηο ψξεο 

πνπ δελ ζεσξνχληαη επηβαξπκέλεο ππάξρνπλ 2 άηνκα ελψ ηηο ππφινηπεο απφ 3 κέρξη 4 

άηνκα. Δπίζεο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

κεηαηξέπεηαη ζε 60%. Όιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ άζηθηεο φπσο θαη ζηα 

πξνεγνχκελα κνληέια. Σειηθά, εθηειψληαο ην κνληέιν κε ηηο λέεο απηέο παξακέηξνπο, 

πξνθχπηεη φηη (Δηθφλα 25) ηα απνηειέζκαηα ιφγσ ηνπ φηη δελ ζπκβαίλνπλ άιιεο κεηα-

βνιέο ζην κνληέιν παξακέλνπλ ίδηα κε ηελ ππφζεζε ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ. πλάγεηαη 

δειαδή ην ζπκπέξαζκα, φηη κε ην πνιχ 4 άηνκα θαη κε δηαζεζηκφηεηα 60%, ε δηάξθεηα 

εηζαγσγήο ζα είλαη ίδηα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ έσο θαη 8 άηνκα.  

 

Εικόνα 25: Αποτελέςματα 3ου Μοντέλου 
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Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ θαζνξηζκνχ νξίσλ. Έλα ηέηνην φξην ζρεηηθά 

κε ην ηκήκα αηκνιεςηψλ είλαη ηη πνζνζηφ ηεο αλακνλήο είλαη κέρξη θάπνηα ζπγθεθξη-

κέλε δηάξθεηα. ην ηειεπηαίν κνληέιν, ζεσξψληαο ρξφλν αλνρήο ηα 25 ιεπηά πξνθχ-

πηεη φηη θαηά 73% επηηεχρζεθε ν ζηφρνο αλακνλήο δηάξθεηαο κέρξη ηα 25 ιεπηά (Δηθφλα 

26). 

  

Εικόνα 26: Ποςοςτό Επιτυχίασ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

χκθσλα κε ηα κνληέια πνπ αλαιχζεθαλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα θαη απνδεηθλχε-

ηαη, φηη ε πξνζζήθε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ ζε έλα ηκήκα, δελ επηθέξεη βειηίσζε ζε 

φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάζηεθε, ε ρξήζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεηαη κε κηα ινγηθή θαηαλνκή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο έηζη ψζηε ζηηο ψξεο αηρκήο, λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν 

δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ελψ ηηο ππφινηπεο ψξεο απηφ ην πξνζσπηθφ λα κεηαθέξεηαη ζε 

άιιεο ζέζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο ιφγνο πνπ ζηα ηειεπηαία κνληέια δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ηειηθή δηάξθεηα ηεο δηα-

δηθαζίαο εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο, είλαη φηη ηα ππφινηπα ηκήκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ αλάζεζε ηνπ πξν-

ζσπηθνχ, δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα ππνζηεξίμνπλ κία κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα άθη-

μεο αζζελψλ. πλεπψο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζηεθε ε ρξήζε ιηγφηεξσλ 

αηφκσλ πάιη ζα νδεγήζεη ζε ίδηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ (λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) ζηελ αηκνιεςία ζα ήηαλ απν-

δνηηθή εάλ ππήξραλ νη ππνδνκέο γηα λα είλαη εθηθηή ε παξάιιειε εμππεξέηεζε πνιιψλ 

αηφκσλ θαη εάλ άιιαδαλ θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηψλ.  

πλερίδνληαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ, ν ηαηξφο πνπ εμππεξε-

ηεί ην ηαηξείν ελδνθξηλψλ απαζρνιείηαη 100% ελψ είλαη δηαζέζηκνο (ζχκθσλα κε ηηο 

κεηξήζεηο) κεηά ηηο 10. Απηφ δεκηνπξγεί κεγάιν θψιπκα ζην ζχζηεκα, θαζψο ζρεδφλ 

ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ρξφλνπ δαπαλάηαη ζηελ αλακνλή γηα ηελ εμέηαζε ζηα ηα-

θηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, πέξα απφ ηε κειινληηθή κειέηε ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο ηεο εμέηαζεο (Medical Examination), λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο αθφκε ρψ-

ξνο πνπ λα θηινμελεί ην ηαηξείν απηφ, λα πξνζηεζεί έλαο δεχηεξνο ηαηξφο θαη ε ιεη-

ηνπξγία ηνπ ηαηξείνπ λα μεθηλάεη ζηηο 8:00 φπσο ην ππφινηπν ζχζηεκα. Δλδεηθηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεπηαίν κνληέιν θαη αιιάδνληαο απιά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξεί-

νπ έρνληαο σο έλαξμε ηηο 8:00 θαη φρη ηηο 10:00 (Δηθφλα 27), ε δηάξθεηα εηζαγσγήο έρεη 

κέζν φξν ηα 206 ιεπηά, ειάρηζηε δηάξθεηα ηα 132 ιεπηά ελψ ε ρξήζε ηνπ ηαηξνχ απφ 

100% πέθηεη ζηα 87%. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζαλ ηαηξείν, ζηελ παξνχζα θάζε αληηκε-

ησπίδεη ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ελψ παξάιιεια ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζηηο 8:00 κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη νιηθή βειηίσζε ζε φιν ην ζχζηεκα. Η αηηία πνπ ππάξρεη ηφζν κεγάιε 

επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα, είλαη φηη θαζψο νη αζζελείο θαζπζηεξνχλ ηφζν ζην δεχηεξν 

βήκα ηεο εηζαγσγήο ηνπο, είλαη αλακελφκελν φηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη νκαιή κεηάβα-
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ζε ζηα επφκελα ζηάδηα. χκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, κπνξεί λα αλαινγηζηεί θαλείο 

ηε δηαθνξά πνπ ζα είρε ην ζχζηεκα αλ πξαγκαηνπνηνχληαλ παξφκνηνπ ηχπνπ αιιαγέο 

ζε θάζε ζηάδην. Δλδερνκέλσο ν ρξφλνο εηζαγσγήο λα παξνπζίαδε κείσζε έσο θαη 50%.  

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ αιιαγέο, αληηθείκελν κειινληηθήο κειέηεο απνηειεί θαη ε πε-

ξίπησζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηηο κέξεο πνπ ην λνζνθνκείν 

εθεκεξεχεη. Παξαηεξήζεθε φηη ηηο εκέξεο εθεκεξίαο, φια ηα ηκήκαηα ήηαλ πεξηζζφηε-

ξν θνξησκέλα απ φηη ην ζπλεζηζκέλν ελψ ε άθημε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ηα-

ηξείν γηλφηαλ κε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε.  

Σέινο, παξαηεξήζεθε απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο αζζελείο, φηη ε απνπζία ζαθψλ νδε-

γηψλ θαη ελφο ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ, δπζθνιεχεη θαη επηκεθχλεη ηε δηαδη-

θαζία εηζαγσγήο. Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ λνζνθνκείνπ, ν αζζε-

λήο θαιείηαη λα κεηαθεξζεί ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

κεξηέο ηνπ θηεξίνπ. Πέξα απφ ηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχεη ν αζζελήο, νθείιεη λα αληηκε-

ησπίζεη ηελ πξφθιεζε εληνπηζκνχ ηνπ θάζε ηκήκαηνο (π.ρ. ηαηξείν ελδνθξηλψλ, αθηη-

λνινγηθφ, αηκνιεςία, θιηληθή). Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ε παξνρή ζχληνκνπ ζρεδηαγξάκκα-

ηνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηελ άθημε ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε θαιχηεξεο 

ζήκαλζεο εληφο ηνπ θηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζηζηά μεθάζαξε ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

νθείιεη λα αθνινπζήζεη ν λενεηζεξρφκελνο αζζελήο.    

Εικόνα 27: Αλλαγή ςτη λειτουργία του Ιατρείου 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο γίλεηαη κε δχν βαζηθνχο 

ηξφπνπο: είηε έθηαθηα απφ ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ζε εκέξα εθεκεξίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ είηε πξνγξακκαηηζκέλα/ηαθηηθά απφ ην ηκήκα θίλεζεο αζζελψλ ηνπ λν-

ζνθνκείνπ. Η δεχηεξε δηαδηθαζία είλαη απηή ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν πξνζνκνίσ-

ζεο γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Πην αλαιπηηθά, ε εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα γίλεη 

άκεζα κεηά απφ ηαηξηθή εμέηαζε απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ ή λα πξν-

γξακκαηηζηεί γηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Σελ εκέξα γηα ηελ νπνία έρεη θαζνξηζηεί 

ε εηζαγσγή, ν αζζελήο νθείιεη λα δηαζέηεη καδί ηνπ ην βηβιηάξην λνζειεπφκελνπ, ην 

αζθαιηζηηθφ βηβιηάξην θαη ην ΑΜΚΑ (αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) [1].  
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ρεηηθά κε ηελ κνληεινπνίεζε, πξφθεηηαη γηα βαζηθφ θνκκάηη ησλ θαζεκεξηλψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη απαξηίδεη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν ηκήκα ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

ζηνηρείν είλαη φηη ηα κνληέια πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζήο ηνπο φηαλ ε δηα-

ρείξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη εθηθηή.  Η θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ επηηξέπεη 

επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκψλ, ηε δηεξεχλεζε λέσλ ζρέζεσλ θαη ηε ζεκειίσζε 

λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ. Έλα κνληέιν δελ απνηειεί πνηέ έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ή αληηθεηκέλνπ, αιιά αζρνιείηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε θά-

πνησλ πηπρψλ ηεο δνκήο, ησλ  ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηεο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο κειέηεο. Σν κνληέιν πξνθχπηεη απφ κηα ζπιινγή νληνηήησλ πνπ έρνπλ εμ αξρήο 

πξνθαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε πξνζδηνξη-

ζκέλνπο θαλφλεο. Σειηθφο ζηφρνο ελφο κνληέινπ είλαη λα παξνπζηάζεη κε αθξίβεηα κέ-

ζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ηηο πηπρέο πνπ παξνπζηάδνπλ έλα νξηζκέλν ρψξν ηεο πξαγκαηη-

θφηεηαο [2].   

Βηβιηνγξαθία: 

1. ΠΑΓΝΗ. Retrieved September 25, 2016, from 

http://www.pagni.gr/mycode/pdf/gr.pdf          

2.  Retrieved September 25, 2016, from 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/19/026/1271.pdf    

 

2. ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο αζζελψλ 

ζην ηκήκα ρεηξνπξγηθήο ελδνθξηλψλ, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε κειινληηθή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ. Η αλάιπζε 

δεδνκέλσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηπρφλ ζθαικάησλ πνπ ππάξρνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αζζελψλ θαη γεληθή βειηίσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζπ-

ζηήκαηνο.  

 

 

 

http://www.pagni.gr/mycode/pdf/gr.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/19/026/1271.pdf
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3. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Κάζε αζζελήο πνπ έρεη έλδεημε γηα ηαθηηθφ ρεηξνπξγείν ελδνθξηλψλ αδέλσλ ζα ζεσξεί-

ηαη ππνςήθηνο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο κειέηεο. 

  

3.1 Κξηηήξηα Δπηινγήο: 

1) Ηιηθία άλσ ησλ 14 εηψλ 

2) Ο αζζελήο εηζέξρεηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλν θη φρη γηα επείγνλ ρεηξνπξγείν 

ζηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο  

3) Ο αζζελείο πξέπεη λα έρεη  ππνγξάςεη θφξκα ζπλαίλεζεο (ICF) πνπ δείρλεη φηη 

θαηαλνεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

3.2 Κξηηήξηα Απνθιεηζκνχ 

Ο αζζελήο ζπκκεηέρεη ζε άιιε θιηληθή κειέηε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηε-

ιέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

 

3.3 Γηάξθεηα ηεο κειέηεο 

Η κειέηε ζα αξρίζεη κφιηο εληαρζνχλ φινη νη αζζελείο ζε απηήλ. πλεπψο, εθηηκάηαη 

φηη ζα ρξεηαζηνχλ 3 κήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο θη άιινο 1 γηα ηελ δεκη-

νπξγία ηνπ κνληέινπ. 

  

4.0 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Θα θαηαγξαθνχλ νη ρξφλνη εηζαγσγήο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη αζζελείο 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο ρεηξνπξγηθήο ελδνθξηλψλ. Όιεο νη 

επηηεινχκελεο δηαδηθαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξσηφθνιιν θαη ζα θαηαγξάθνληαη 

ζηε κειέηε.  
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5.0 ΠΛΑΝΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Όια ηα δεδνκέλα ζα θαηαγξαθνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, βαζηθφ καο κέιεκα 

ζα απνηειέζεη εμαζθάιηζε ηεο πξνζήισζεο ζην πξσηφθνιιν θαηά ηελ εμέιημε ηεο κε-

ιέηεο, ε αζθαιήο απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε lege artis παξνρή πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

  

6.0 ΑΠΟΡΡΗΣΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Η ηαπηνπνίεζε θάζε αζζελνχο ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ αξρηθψλ γξακκάησλ ηνπ 

νλνκαηεπψλπκνχ ηνπ θαη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ (ID number). Πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

ζα έρνπλ, απζηεξά, κφλν νη εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

θαη κεηαηξνπή ηνπο ζηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή θαηαγξαθήο. Σέινο, φια ηα αξρεία ζα 

θπιάζζνληαη ζε αζθαιέο κέξνο θαη νη εξεπλεηέο δεζκεχνληαη απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ερεκχζεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

7.0 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ-ΥΟΡΗΓΙΔ 

Κακία επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ή ρνξεγία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξσηνθφιινπ δελ είλαη αλαγθαία. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηελ έξεπλα ρσξίο θακία επηπξφζζεηε ρξεκαηηθή ακνηβή.  

 

8.0 ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

Πξηλ ηε κειέηε ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε άδεηα ηεο επηηξνπήο βηνεζηθήο ησλ λνζν-

θνκείσλ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζην πξσηφθνιιν ηεο κειέηεο, ην έληππν ζπγθαηάζε-

ζεο ησλ αζζελψλ ή ζηνπο εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα επαλεγθξίλεηαη απφ ηε επηηξνπή βην-

εζηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ. Όινη νη αζζελείο γηα λα εηζέιζνπλ ζηε κειέηε ζα πξέπεη πξψ-

ηα λα δειψζνπλ εγγξάθσο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Η γξαπηή θφξκα ζπγθαηάζεζεο ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζζελή κε ππνγξαθή, νινγξάθσο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ε-

κεξνκελία. Οη εξεπλεηέο ζα δηαηεξνχλ ηηο θφξκεο απηέο σο δεδνκέλα ηεο κειέηεο.   

Η παξνχζα κειέηε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη θαη ηηο 

νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή θιηληθψλ κειεηψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζην Δ6 έληππν ηνπ 
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νξγαληζκνχ ICH, πνπ αθνξά ηελ νξζή θιηληθή πξαθηηθή. Τπνγξάθνληαο ην ζπγθεθξη-

κέλν πξσηφθνιιν, νη εξεπλεηέο δεζκεχνληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκν-

ζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο. 

 

 

 

9.0 ΤΝΑΙΝΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

ε φινπο ηνπο αζζελείο ζα δνζεί γηα ππνγξαθή ην έληππν ζπλαίλεζεο ζπκκεηνρήο ζηε 

κειέηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλαιπζνχλ ζε απηνχο φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο 

θαη απαληεζνχλ πιήξσο ηπρφλ εξσηήζεηο θη απνξίεο εθ κέξνπο ηνπο. Γηα λα εμαζθαιη-

ζηεί ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλφεζαλ πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο ζα 

ηνπο δεηείηαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εξεπλεηή. Δπίζεο, ηα παξαπά-

λσ θξηηήξηα επηινγήο θη απνθιεηζκνχ νξίζηεθαλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ, γηα ηε κειέηε, πιεζπζκνχ θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ επηηξνπή βηνεζη-

θήο ησλ λνζνθνκείσλ. Σέινο, ζε θάζε αζζελή ηεο κειέηεο ζα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ε δπ-

λαηφηεηα πνπ έρεη λα απνρσξήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί απφ ηε κειέηε, ρσξίο 

λα έρεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηνπ απέλαληη ζηνπο εξεπ-

λεηέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΙ ΜΔΣΡΗΔΙ 

ΗΛΙΚΙΑ 37 49 55 47 42 51 61 69 48 52 40 64 42

ΗΜΔΡΑ 4/10/2016 4/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑ

ΑΦΙΞΗ 8:15 8:45 8:45 9:00 9:05 9:10 8:50 9:00 9:00 9:00 9:15 9:20 9:10

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΡΑΜ 3 4 5 7 8 6 10 7 11 6 7 7 8

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 6 3 4 5 8 8 6 5 9 8 7 6 7

ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΔΙ 78 97 75 70 77 80 79 72 91 90 85 95 90

ΣΔΙ ΔΞΤΠ 12 14 15 12 15 14 16 18 17 14 15 17 16

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΣΔΙ-ΓΡ ΚΙΝ 5 6 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 4

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΡ ΚΙΝ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

ΓΡ ΚΙΝ ΔΞΤΠ 3 5 5 4 4 5 6 3 5 5 4 5 5

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΓΡ ΚΙΝ-ΑΙΜ 5 4 5 5 5 6 5 5 2 4 5 5 5

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΙΜ 78 67 67 72 89 85 78 64 52 77 50 71 62

ΑΙΜ ΔΞΤΠ 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΑΙΜ-ΑΚΣΙΝ 6 5 7 5 7 6 7 8 4 5 6 6 5

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΚΣΙΝ 5 6 4 3 4 5 4 2 4 3 5 5 6

ΑΚΣΙΝ ΔΞΤΠ 4 3 3 5 5 3 5 3 4 7 4 5 4

ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΑΚΣΙΝ-ΚΛΙΝΙΚΗ6 7 7 5 6 5 6 4 2 6 7 8 5

ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΙΝ 8 9 9 6 10 7 8 0 10 10 5 10 9

ΓΡ ΠΡΟΙΣ ΔΞΤΠ 79 84 81 90 86 88 85 74 50 80 45 84 73

ΤΝΟΛΟ ΛΔΠΣΑ 302 318 296 295 333 328 324 270 268 323 255 334 303
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39 38 55 44 41 59 50 36 47 45 52 43 39 63 54 62 73

1/11/2016 1/11/2016 1/11/2016 1/11/2016 8/11/2016 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016 6/12/2016 6/12/2016 6/12/2016 13/12/2016 13/12/2016 10/1/2017 10/1/2017 10/1/2017

ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑΔΦΗΜΔΡΙΑΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΛΑΙΚΗ

9:00 8:40 8:50 9:10 9:30 9:05 8:05 8:30 8:50 9:00 9:00 8:30 8:30 8:00 8:50 9:00 8:30

5 6 8 6 5 5 6 8 5 7 8 9 6 8 7 6 8

8 7 6 7 8 7 9 7 8 9 6 5 7 9 8 7 5

116 120 125 95 80 133 135 137 128 121 90 128 78 120 100 95 120

10 13 15 18 10 14 10 17 15 14 15 10 16 19 12 14 13

5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 2 4 1 3 5 4

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0

4 3 4 5 5 3 2 3 4 5 4 2 5 2 3 4 3

3 5 6 4 3 2 5 3 4 6 4 2 4 3 4 5 5

2 3 5 15 10 16 14 15 13 11 12 5 6 0 5 4 5

5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 6 3 4 4

4 6 7 6 4 4 5 5 6 5 5 4 3 4 5 6 5

13 10 9 7 16 10 12 10 10 8 6 17 5 1 4 5 6

4 4 6 5 4 4 4 5 4 4 5 1 3 6 3 3 4

3 5 6 6 3 4 5 5 6 7 4 2 4 6 4 6 6

4 3 3 10 2 2 6 5 8 6 5 2 3 0 2 3 5

119 78 109 85 128 4 5 7 5 9 7 4 5 7 4 4 6

306 271 317 277 284 216 224 234 225 220 180 197 154 192 168 171 199  


