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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για ένα φορέα υγειονομικής φροντίδας όπως είναι τα Νοσοκομεία, ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου των δραστηριοτήτων αποτελεί και ο
υφιστάμενος προϋπολογισμός του. Ενώ σε εποχές πριν την οικονομική κρίση τα
Νοσοκομεία δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα χρηματοδότησης άρα και εξειδικευμένης
διαχείρισης των προϋπολογισμών τους, υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες,
γίνονται εύκολα αντιληπτό ότι κρίνεται πια επιτακτική η ανάγκη καλύτερης
διαχείρισης, κατανομής και χρήσης των οικονομικών πόρων που διαθέτει το
Νοσοκομείο εκ μέρους της Διοίκησης. Και αυτό γιατί η εκτέλεση του προϋπολογισμού
γίνεται υπό το περιορισμένο πρίσμα της τήρησης της νομιμότητας και όχι στην βάση
της ορθολογικής και αναπτυξιακής διαχείρισης των πόρων.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας προτείνεται η χρήση ενός
καινοτόμου προγνωστικού μοντέλου που θα υποστηρίζει τον διαχειριστή του φορέα
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων που
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου, με στόχο την ικανοποίηση του
διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το μοντέλο, πλήρως δυναμικό και επεκτάσιμο,
αποδεικνύεται μέσα από τις δοκιμές μας ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη
συγκεκριμένων κλινικών αποτελεσμάτων, καθώς και στην ορθή κατανομή των πόρων
και των διαδικασιών.
Εφαρμόσαμε το μοντέλο μας στο πεδίο των χειρουργικών ορθοπεδικών επεμβάσεων,
χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο (2) κλάσεις επεμβάσεων, μικρών και μεγάλων
χειρουργείων με πραγματικά δεδομένα δημόσιου Νοσοκομείου. Πάραυτα, το
συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα περισσότερων κλάσεων
ή διαφορετικού τύπου δεδομένων.
Αξιολογήσαμε το μοντέλο μας κάνοντας πειράματα με πολλούς διαφορετικούς
συνδυασμούς; διαφοροποιώντας τα δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα αξιολόγησης
σε διάφορους συνδυασμούς. Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1. Λειτουργικότητα Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα». (σελ. 9)
Πίνακας 2. Καταγραφή Στοιχείων Ορθοπεδικής Κλινικής. (σελ. 31)
Πίνακας 3. Στατιστικά μεγέθη δεδομένων ανά χρονιά. (σελ. 34)
Πίνακας 4. Κατανομή αριθμού χειρουργείων ανά μήνα. (σελ. 34)
Πίνακας 5. Μέσος και Προτεινόμενος Αριθμός Χειρουργείων ανά μήνα. (σελ. 49)
Πίνακας 6. Μέσος και Προτεινόμενος Αριθμός Χειρουργείων ανά μήνα. (σελ. 52)
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2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. (σελ. 29)
Εικόνα 3. Αναπαράσταση του συνολικού αριθμού μικρών και μεγάλων ορθοπεδικών
χειρουργείων ανά έτος. (σελ. 32)
Εικόνα 4. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*:
εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και
Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
(σελ. 40)
Εικόνα 5. Συσχέτιση έτους 2017 με παρελθόντα έτη. (σελ. 41)
Εικόνα 6. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*:
εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και
Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
(σελ. 44)
Εικόνα 7. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*:
εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και
Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
(σελ. 46)
Εικόνα 8. (α) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και προτεινόμενες
τιμές κατά τον 2ο μήνα. (β) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και
προτεινόμενες τιμές κατά τον 3ο μήνα. (γ) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά
μήνα και προτεινόμενες τιμές από τον 2 έως και τον 11ο μήνα. (σελ. 50)
Εικόνα 9. (α) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και προτεινόμενες
τιμές κατά τον 7ο μήνα. (β) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και
προτεινόμενες τιμές κατά τον 9ο μήνα. (γ) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά
μήνα και προτεινόμενες τιμές από τον 2 έως και τον 11ο μήνα. (σελ. 53)
Εικόνα 10. (α)-(ζ) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*:
εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και
Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
(σελ. 59)
Εικόνα 11. Μηνιαίες Αποκλίσεις ανά Έτος. (σελ. 60)
Εικόνα 12. (α)-(ε) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*:
εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές) για τις χρονιές 2013-2017. (ζ) Μηνιαία
Απόκλιση ανά Έτος. (σελ. 67)
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3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διάγραμμα 1. Επισκεψιμότητα Γενικού Νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα. (σελ. 9)
Διάγραμμα 2. Χειρουργικές Επεμβάσεις 2009-2016. (σελ. 10)
Διάγραμμα 3. Διακύμανση συνολικού αριθμού χειρουργείων ανά μήνα. (σελ. 33)
Διάγραμμα 4. Αριθμός χειρουργείων ανά χρονιά. (σελ. 34)
Διάγραμμα 5. Αριθμός χειρουργείων ανά μήνα. (σελ. 35)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την
πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. Στους ανθρώπους είναι η ικανότητα
των ατόμων ή των κοινοτήτων να προσαρμόζονται και να αυτοδιαχειρίζονται όταν
αντιμετωπίζουν φυσικές, πνευματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές με το
περιβάλλον (Huber et al., 2011).
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και
κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (World Health
Organization, 1946). Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την
ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η
εργασία κ.α. Αυτός ο ορισμός έχει υποβληθεί σε αντιπαραθέσεις, ιδίως ως προς την
έλλειψη επιχειρησιακής αξίας, την ασάφεια στην ανάπτυξη συνεκτικών στρατηγικών
υγείας και λόγω του προβλήματος που δημιουργείται με τη χρήση της λέξης "πλήρης"
(Taylor and Marandi, 2008). Έχουν προταθεί άλλοι ορισμοί, μεταξύ των οποίων ένας
πρόσφατος ορισμός που συσχετίζει την υγεία και την προσωπική ικανοποίηση (Bellieni
and Buonocore, 2009). Τα συστήματα ταξινόμησης όπως η οικογένεια διεθνών
ταξινομήσεων της ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ταξινόμησης της
λειτουργίας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF) και της διεθνούς ταξινόμησης των
ασθενειών (ICD), χρησιμοποιούνται συνήθως για τον καθορισμό και τη μέτρηση των
συνιστωσών της υγείας.
1.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ένα Σύστημα Υγείας, το οποίο αναφέρεται επίσης ως Σύστημα Φροντίδας Υγείας ή
ως Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, είναι η οργάνωση ατόμων, ιδρυμάτων και
πόρων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για την κάλυψη των
αναγκών υγείας των πληθυσμών-στόχων. Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία Συστημάτων
Υγείας σε όλο τον κόσμο, αντίστοιχης ιστορίας και οργανωτικής δομής όσα και τα
κράτη. Τυπικά, τα κράτη πρέπει να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν Συστήματα Υγείας
σύμφωνα με τις ανάγκες και τους πόρους τους, αν και τα κοινά στοιχεία σχεδόν σε όλα
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τα Συστήματα Υγείας ανά το κόσμο είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι
δείκτες Δημόσιας Υγείας (White, 2015). Σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο
αποτελώντας το επίκεντρο γύρω από το οποίο διαρθρώνεται το όλον Σύστημα Υγείας
ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβάνουν και της Ελλάδας, παίζουν αναμφίβολα τα
Νοσοκομεία. Ο ρόλος του Νοσοκομείου σήμερα είναι πρωταγωνιστικός. Ο κυρίαρχος
ρόλος του στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας υγείας είναι
αναμφισβήτητος, στηριζόμενος τόσο στις συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν, όσο
και στις συνθήκες συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου. Το Νοσοκομείο είναι
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ανήκει στο Ε.Σ.Υ. και παρέχει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες Υγείας.
1.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Τα Νοσοκομεία αποτελούν ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, στα οποία παρέχεται
θεραπεία από ειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εξοπλισμό, και συχνά, αλλά όχι πάντα,
παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας παραμονής των ασθενών (Μπελλάλη, 2009). Η
αποστολή του νοσοκομείου συνίσταται:
α) στην παροχή περίθαλψης και φροντίδας, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και
τριτοβάθμιο επίπεδο, σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική του
κατάσταση,
β) στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής έρευνας, στην εκπαίδευση και εξειδίκευση
του ιατρικού προσωπικού και
γ) στην εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και ειδίκευσης
για τις άλλες κατηγορίες προσωπικού.
Στα πλαίσια της διπλωματικής θα επικεντρωθούμε σε διαδικασίες και δεδομένα ενός
Γενικού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Ιωαννίνων
“Γ. Χατζηκώστα". Το συγκεκριμένο είναι το παλαιότερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της
ευρύτερης περιοχής και της Ηπείρου. Η ιστορία του ως νοσοκομείο πάει πολύ μακριά
στις αρχές του 18ου αιώνα. Το νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» ιδρύθηκε το 1845 από
τον ευεργέτη Γεώργιο Χατζηκώστα (ο οποίος γεννήθηκε το 1753 στα Ιωάννινα και
απέκτησε μεγάλη περιουσία στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην Μόσχα)
διέθεσε επίσης μεγάλα ποσά για κοινωφελής σκοπούς σε όλη την χώρα (π.χ.
Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Ορφανοτροφείο Αθηνών κ.λπ.).
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Σήμερα εξυπηρετεί ασθενείς (σύμφωνα με τα στοιχεία τους) από όλη την Ήπειρο, από
τα Ιόνια Νησιά (κυρίως Κέρκυρα και Λευκάδα), από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, από
κοντινούς νομούς της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (λόγω Εγνατίας Οδού τα τελευταία
χρόνια) ενώ τέλος επίσης καλύπτει και μεγάλο μέρος των αναγκών νοσηλείας των
κατοίκων της γειτονικής χώρας (Νότιας Αλβανίας). Τον Δεκέμβριο του 2012 με την
περικοπή κλινών και οργανισμών βρέθηκε με 350 κλίνες, αναπτυγμένες ως εξής:
Παθολογικός Τομέας 136 κλίνες, Χειρουργικός Τομέας 199 κλίνες και Ψυχιατρικός
Τομέας με 15 κλίνες.
Η κίνηση και μόνο στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) και Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) φανερώνει της προσφορά του νοσοκομείου στην ευρύτερη
περιοχή. Οι εξετασθέντες στο Τ.Ε.Π. και στα Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου κατά το χρονικό
διάστημα 2009-2016 φαίνονται παρακάτω:
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Διάγραμμα 1. Επισκεψιμότητα Γενικού Νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα.

Ο ετήσιος Μ.Ο. της πενταετίας (2011 - 2016) στους βασικούς τομείς λειτουργίας του
νοσοκομείου έχουν ως εξής:
Μ.Ο. εξετάσεις στα Τ.Ε.Π.
Μ.Ο. εξετάσεις στα Ε.Ι.
Μ.Ο. Νοσηλευθέντες
Μ.Ο. Χειρουργικές Επεμβάσεις
Μ.Ο. Εργαστηριακών Εξετάσεων
Μ.Ο. Ακτινοδιαγνωστικών Εξετάσεων
Μ.Ο. Ημερών Νοσηλείας
Μ.Ο. Κάλυψης Κλινών

65.500
83.500
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7.150 – 7.500
2.000.000
120.000
4
68 % - 72 %

Πίνακας 1. Λειτουργικότητα Γενικού Νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα.
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Οι χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο κατά το χρονικό
διάστημα 2009-2016 ακολουθούν αυξανόμενους ρυθμούς:
8.000

7.839

7.786

7.655
7.500
7.358
7.000

7.046

7.090

7.028

6.500
6.037

6.000
5.500
5.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Χειρουργικές επεμβάσεις

Διάγραμμα 2. Χειρουργικές Επεμβάσεις 2009-2016.

Για ένα τέτοιο φορέα υγειονομικής φροντίδας όπως και γενικότερα σε κάθε
Οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού και
ελέγχου των δραστηριοτήτων αποτελεί και ο υφιστάμενος προϋπολογισμός (ΠΥ) του.
Όλες οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί, έτσι και τα Νοσοκομεία χρησιμοποιούν το
εργαλείο του προϋπολογισμού ώστε να ελέγξουν την οικονομική τους λειτουργία
(Ματσαγγάνης, 2006; Τομάρας, 2009).
1.4 ΔΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ένας ΠΥ είναι ουσιαστικά ένα οικονομικό σχέδιο για ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα, συνήθως ένα χρόνο. Οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις, οι οικογένειες και άλλοι
οργανισμοί το χρησιμοποιούν για να εκφράσουν στρατηγικά σχέδια δραστηριοτήτων
ή γεγονότων σε μετρήσιμους όρους (O'Sullivan and Sheffrin, 2003). Μπορεί να
περιλαμβάνει προγραμματισμένους όγκους πωλήσεων και εσόδων, ποσότητες πόρων,
δαπάνες και έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ταμειακές ροές. Ο ΠΥ είναι
το χρηματικό ποσό που διατίθεται για συγκεκριμένο σκοπό και η περίληψη των
προβλεπόμενων δαπανών μαζί με προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νοσοκομείων, διότι με αυτό υπολογίζονται τα
έσοδα και τα έξοδα του επόμενου οικονομικού έτους. Η σύνταξη του ΠΥ στα δημόσια
νοσοκομεία αποτελεί διοικητική πράξη και είναι νομική υποχρέωση σύμφωνα με το
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Ν.Δ. 496/74 (Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) (Τομάρας,
2014) και Ν. 2362/95.
Ο ΠΥ απαρτίζεται από αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες με απεικόνιση όλων
των εσόδων και των εξόδων του Δημοσίου Λογιστικού, περιγραφή αυτών των
κωδικών, αποτύπωση του ύψους των πιστώσεων κατά το τρέχον έτος, αποτύπωση της
απολογιστικής κίνησης των κωδικών κατά το προηγούμενο έτος και βεβαίως την
πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων για το επόμενο έτος. Η διαμόρφωση των
πινάκων αυτών στηρίζεται σε λεπτομερείς οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (ΓΛΚ). Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα στους εποπτευόμενους
φορείς να παρακολουθήσουν την διαχρονική διαμόρφωση των πιστώσεων ανά κωδικό
εσόδου και εξόδου και να εκτιμήσουν τις ανάγκες του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με το ΝΔ 496/74 άρθρα 3 κ 4, στον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα
έσοδα και καθορίζονται τα όρια εξόδων - πιστώσεων του νοσοκομείου για κάθε
οικονομικό έτος. Τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται σε συγκεκριμένους κωδικούς
αριθμούς (ΚΑ) κατά το εφαρμοζόμενο δεκαδικό κωδικό σύστημα. Έτσι, ταξινομούνται
σε ομάδες και κατηγορίες αναλόγως της αιτίας και της φύσης τους. Η ταξινόμηση
βοηθάει α) στην εύκολη κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών β) στη σύγκριση των
μεγεθών και των προϋπολογισμών διαχρονικά γ) στην απεικόνιση της δραστηριότητας
του νοσοκομείου κατά τομείς.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ως έσοδα θεωρούνται τα βεβαιωμένα και εισπραγμένα ποσά
κατά την διάρκεια του έτους ασχέτως της χρονικής περιόδου απ’ όπου προέρχονται,
έτσι περιλαμβάνονται τα εισπραχθέντα ποσά προηγούμενων χρήσεων ενώ το στοιχείο
το οποίο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση και καταγραφή κάθε εσόδου είναι το
γραμμάτιο είσπραξης. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες:
επιχορηγήσεις του κράτους, ιδία έσοδα, λοιπά έσοδα, αντικριζόμενοι λογαριασμοί και
ταμειακό υπόλοιπο.
Ως έξοδα νοούνται όλες οι κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους που
πραγματοποιείται ο προϋπολογισμός πραγματοποιούμενες πληρωμές, ανεξάρτητα του
χρόνου στον οποίο δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η διαχείριση τους
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας των νοσοκομείων και μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν στις κάτωθι ομάδες: δαπάνες μισθοδοσίας (δεν εμφανίζονται κατά
τον προϋπολογισμό και την υλοποίηση αυτού διότι παρακολουθούνται και
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εκκαθαρίζονται από το ΥΥΚΑ και το Υπ. Οικονομικών εκτός δαπανών μισθοδοσίας
επικουρικών

γιατρών

και

λοιπού

επικουρικού

προσωπικού,

επίδομα

των

πανεπιστημιακών γιατρών κτλ.), λειτουργικές δαπάνες (πρώτες ύλες όπως φάρμακα,
υγειονομικό υλικό, τρόφιμα προσθετικά υλικά κλπ., αναλώσιμο υλικό δηλ.
αντιδραστήρια, ιματισμός, καύσιμα κλπ., γενικά έξοδα λειτουργίας όπως φωτισμός,
ύδρευση κλπ.), δαπάνες για επενδύσεις και τέλος λοιπές δαπάνες όπως δαπάνες
καθαριότητας, αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Τέλος, στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται και οι αντικριζόμενοι λογαριασμοί.
Γενικά, ο ΠΥ για το Δημόσιο Λογιστικό αποτελεί διοικητική πράξη και η ταμειακή
διαχείριση του Νοσοκομείου απεικονίζεται με την υλοποίηση του κατά την διάρκεια
του έτους. Για τη Γενική Λογιστική αποτελεί εργαλείο για την ορθή πρόβλεψη των
λειτουργιών του Νοσοκομείου και τον έλεγχο σε σχέση με το βαθμό επίτευξης των
αρχικών στόχων της διοίκησης.
1.5 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο τρόπος κατάρτισης του ΠΥ σε κάθε Νοσοκομείου ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές.
Συγκεκριμένα, το γραφείο ΠΥ / Λογιστήριο συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών
για την κατάρτιση εισήγησης στο Δ.Σ. προς έγκριση των δαπανών με ένταξη αυτών
στο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπουργείου Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.). Κατόπιν της εγκριτικής
απόφασης του Δ.Σ. το Γραφείο ΠΥ / Λογιστήριο έχει την ευθύνη κατάρτισης του ΠΥ.
Ο προϋπολογισμός κάθε έτους καταρτίζεται και κατατίθεται από το νοσοκομείο για
έγκριση στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), Υπ. Υγείας και Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υπ. Οικονομικών), το
τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που αυτός αφορά. Η κατάρτιση του
προϋπολογισμού δεν μπορεί παρά να συμπίπτει με την κατάσταση του Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος για τις
απαιτούμενες προμήθειες αγορών για το επόμενο έτος, ενώ θα συνεκτιμηθεί σε αυτόν
και η πρόβλεψη των υπηρεσιών που θα πρέπει να δαπανήσει η μονάδα για την
λειτουργία της. Τα έξοδα κάθε έτους δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα έσοδα
αφού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΛΚ ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι
ισοσκελισμένος.
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1.6 ΡΟΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο ρόλος του ΠΥ έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην δύσκολη οικονομικά
εποχή που ζούμε στην οποία τα δεδομένα σχετικά με την οικονομία αλλάζουν συνεχώς
και δεν υπάρχει σταθερότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το 2009, η Ελλάδα εισήλθε σε βαθιά οικονομική κρίση. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά ήταν τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, το τεράστιο
δημόσιο χρέος και η διάβρωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στις αγορές. Για
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση
μηχανισμού στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές
εισοδήματος, αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, επέβαλε αυξημένη ευελιξία
στην αγορά εργασίας, μείωση των εξόδων και συγχώνευση ή εξάλειψη μή
παραγωγικών δημόσιων οργανισμών .
Αναπόφευκτα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε και τον τομέα της υγείας.
Μετά την εφαρμογή των Μνημονίων, η ελληνική κυβέρνηση μείωσε τις δημόσιες
δαπάνες στα νοσοκομεία κατά περισσότερο από 11%. Παρόλο που η συνολική
επισκεψιμότητα - δυναμική του νοσοκομείου παρουσίασε μικρή αύξηση, υπήρξε
επιτακτική ανάγκη για διοικητικά μέτρα με στόχο την καλύτερη κατανομή και χρήση
των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, καθώς οι πληρωμές των ταμείων
του ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία παρουσίασαν μια αυξανόμενη τάση, έπρεπε να
καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρηση της πρόσβασης, ιδίως για τις ευάλωτες
ομάδες.
Η υγεία έπαιξε σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στη δημοσιονομική εξυγίανση με
περικοπές δαπανών που εκτιμώνται σε 2,5% του ΑΕΠ ή περίπου 5 δισεκατομμύρια
ευρώ έως το 2013 . Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ μειώθηκε το 2011 κατά 22,6 δις ευρώ
ή 9,8% και η συνολική δαπάνη υγείας κατά 4,4 δις ευρώ ή 18,9%. Το 2012, η μείωση
των δαπανών υγείας ήταν πάνω από 2 δις ευρώ (1% του ΑΕΠ), ενώ το 2013 το ποσοστό
των δαπανών υγείας υπολογίζεται στο 8,65% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από το
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9,8%). Το ίδιο έτος η δημόσια δαπάνη υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ προσέγγισε το 5,5%, έναντι 7,8% . Η πτωτική τάση των δημόσιων
δαπανών υγείας συνεχίστηκε και το 2014 με ποσοστό 4,6% ενώ έφτασε στο 5,1% 5,2% τη διετία 2016-2017.
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Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ενώ σε εποχές πρό οικονομικής κρίσης τα
Νοσοκομεία δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα χρηματοδότησης άρα και εξειδικευμένης
διαχείρισης των προϋπολογισμών τους,

υπό τις τρέχουσες (μετα-μνημονιακές)

οικονομικές συνθήκες υπήρξαν τεράστιες δυσκολίες προσαρμογής τόσο για τα
Νοσοκομεία όσο και τις Διοικήσεις αυτών. Οι καταστάσεις έκανα εύκολα αντιληπτά
τα παρακάτω που ίσχυαν και ισχύουν ακόμα και σήμερα:
1. Κρίνεται πια επιτακτική η ανάγκη καλύτερης κατανομής και χρήσης των
οικονομικών πόρων υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
2. Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην δημιουργία και στην τήρηση ενός “υγιή”
προϋπολογισμού; έτσι ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός των λειτουργιώνδιαδικασιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα κάθε φορέα υγείας, με
κύριο επίκεντρο τα Νοσοκομεία.
1.7 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Προκειμένου να προσεγγίσουμε τα προβλήματα όπως διατυπώθηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει μια πλήρη ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας όσο αφορά τον τρόπο διαχείρισης των ΠΥ των νοσοκομείων στον
Ελληνικό χώρο. Θα αναλυθούν πλήρως όλες οι παθογένειες της διαδικασίας
χρηματοδότησης των νοσοκομείων στην Ελλάδα ενώ στη συνέχεια θα περιγραφούν οι
τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων εκ του Υπουργείου Υγείας μέσω των
διαχρονικά εφαρμοζόμενων νομοθετικών και λειτουργικών παρεμβάσεων.
Στη συνεχεία θα επικεντρωθούμε σε πιο σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής
παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η Lean Six Sigma και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(ΔΟΠ). Οι συγκεκριμένες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και θα
αναλυθεί επαρκώς γιατί δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή τους στο Ελληνικό χώρο.
Θα παρουσιαστούν διάφορα σύγχρονα εργαλεία μοντελοποίησης γνώσης που έχουν
παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία στο τομέα της υγείας και θα περιγραφεί πώς έχουν
βοηθήσει αυτά τα μοντέλα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην
καθοδήγηση της κατανομής των πόρων υγειονομικής περίθαλψης και στη μείωση του
κόστους.
Στις επόμενες ενότητες και στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής θα περιγραφεί ο
προτεινόμενος αλγόριθμος προγνωστικής ανάλυσης με εφαρμογή σε πραγματικά
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δεδομένα με στόχο την υποστήριξη των αποφάσεων του διαχειριστή του ΠΥ και στον
εξορθολογισμό και έλεγχο των δαπανών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα δοκιμαστεί
σε πραγματικά δεδομένα, με στόχο την αποτελεσματική αξιολόγηση της
προτεινόμενης λύσης.
Τέλος, θα ερμηνευτούν πλήρως τα αποτελέσματα των ευρημάτων μέσα από πολλαπλές
δοκιμές, ενώ θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο σημερινός τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού στα
ελληνικά νοσοκομεία αντί να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σχέδιο,
έχει καταλήξει να είναι μια απλή διοικητική πράξη. Η γενική κατεύθυνση περιορισμού
των δαπανών στο ύψος του προηγούμενου έτους δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε στο
επίπεδο της νοσοκομειακής διαχείρισης διότι δεν αξιολογεί το ύψος, το είδος και την
φύση των δαπανών αυτών (Γούλα, 2007).
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίες υγείες και συνεπώς τα
νοσοκομεία να διαφοροποιείται από τις λοιπές επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους τομείς
της οικονομίας είναι η παρέμβαση που υφίσταται από το κράτος, το κλίμα
αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε ολόκληρο το σύστημα υγείας, η ελλιπής πληροφόρηση
καθώς και οι εξωτερικοί παράγοντες (Ματσαγγάνης, 2006; Δαρβίρη, 2007).
Σήμερα, οι λειτουργίες του ελληνικού συστήματος φροντίδας υγείας επικεντρωμένες
στα νοσοκομεία παρουσιάζουν πολλές ασυμμετρίες και ασυμβατότητες. Τα τελευταία
κυρίως χρόνια της οικονομικής κρίσης με την εμφάνιση των δημοσιοοικονομικών
ελλειμάτων και τα μνημόνια οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας δημιούργησαν νέα
δεδομένα στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Θεοδώρου et al., 2001). Επίσης, η αύξηση
των ορίων ηλικίας σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που έχουν κάνει την εμφάνιση
τους στις νοσοκομειακές μονάδες έχουν καταφέρει να προσφέρουν ποιοτικότερες
υπηρεσίες υγείας, διογκώνοντας όμως με αυτό τον τρόπο τις δαπάνες για την πρόσφορα
αυτών των υπηρεσιών.
Πρόσφατη έρευνα που βασίστηκε στην αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών
μελετών και επιστημονικών άρθρων στη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από το έτος
1996 έως το έτος 2012 διαπιστώθηκε ότι: παρά τις διαχρονικές προσπάθειες και τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με στόχο την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων
μάνατζμεντ αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων,
συγκράτηση των συνεχώς διογκούμενων δαπανών υγείας, αύξηση της αποδοτικότητας,
κοστολόγηση

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

υγείας

κλπ.,

στα

νοσοκομεία

δημιουργούνται φαινόμενα κακοδιαχείρισης, υπέρογκες δαπάνες υγείας και ανεπαρκής
παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης (Καρασούλος, 2014).
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Σήμερα, οι οργανώσεις υγείας αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που μπορούν να
ταξινομηθούν σε τέσσερις σημαντικούς τομείς: αύξηση του κόστους των υπηρεσιών
υγείας, ταχέως αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία, πίεση στους οργανισμούς
υγείας για μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας με παράλληλη ικανοποίηση
των αναγκών των ασθενών (Aiken et al., 2012). Τέτοιες προκλήσεις απαιτούν από τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν ένα σύστημα που να μπορεί να
διαχειρίζεται με υγιή τρόπο την υγειονομική περίθαλψη προσφέροντας υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας, κάτι που αποτελεί στόχο των ποιοτικών προγραμμάτων διαχείρισης
στα νοσοκομεία (Chang et al., 2013).
Εξαιτίας της ιδιομορφίας του ο χώρος της υγείας χαρακτηρίζεται από πολυμορφία,
λόγω των πολλών επαγγελμάτων που σχετίζονται με αυτόν (πχ. ιατροί, νοσηλευτές,
μάνατζερ, προμηθευτές, κα). Αυτού του είδους η πολυμορφία σε συνδυασμό με την
πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης, της γραφειοκρατίας και της πίεσης των
διαδικασιών έχει οδηγήσει το σύστημα υγείας σε διόγκωση των δαπανών,
κατευθύνοντας τα νοσοκομεία να μειώσουν τα κόστη στοχεύοντας το κέρδος όπως οι
επιχειρήσεις. Οι παθογένειες του συστήματος χρηματοδότησης των δημοσίων μονάδων
υγείας στην Ελλάδα είναι πλέον γνωστές σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει τον
μακροσκελή διάλογο που λαμβάνει χώρα για την ανάγκη εξυγίανσης και
εκσυγχρονισμού της χρηματοδοτικής διαδικασίας.
Είναι επίσης κοινά αποδεκτό πλέον ότι η διαδικασία χρηματοδότησης των
νοσοκομείων στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες που
επιβαρύνουν το σύστημα υγείας συνολικά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα από
το οποίο απουσιάζουν μηχανισμοί και κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης πόρων καθώς
και οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στο ύψος και στην διάρθρωση των δαπανών
για την συμπίεση του κόστους. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τον τρόπο κατάρτισης
των προϋπολογισμών των νοσοκομείων που συνήθως γίνεται στην βάση του
προηγούμενου οικονομικού έτους μετά από τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Παράλληλα
η εκτέλεση του προϋπολογισμού γίνεται υπό το περιορισμένο πρίσμα της τήρησης της
νομιμότητας και όχι στην βάση της ορθολογικής και αναπτυξιακής διαχείρισης των
πόρων.

17

2.2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πολύ πριν την κρίση, το Υπουργείο Υγείας έκανε προσπάθεια να αναδιοργανώσει το
μέχρι τώρα οργανωτικά ανεπαρκές και θεσμικά ανορθολογικό χρηματοδοτικό πλαίσιο
για τα νοσοκομεία μέσα από μια σειρά νομοθετικών και λειτουργικών παρεμβάσεων.
Μια τέτοια καινοτόμα παρέμβαση αποτέλεσε η εισαγωγή του Σφαιρικού-Κλειστού
και κατά τμήμα ΠΥ ο οποίος αποτέλεσε αδιαμφησβήτητα σημαντικό εργαλείο που
οδήγησε στην ανάπτυξη εσωτερικής δυναμικής και αποδοτικότερης οικονομικής
διοίκησης των Νοσοκομείων. Η προσπάθεια αυτή εκσυγχρονισμού έτεινε να
συνδυαστεί με την αντικατάσταση του κλειστού νοσηλίου ως μεθόδου αποζημίωσης
από την μέθοδο των Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (DRGs). Οι DRGs
αποτελούν μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας. Η
εφαρμογή τους έγινε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του ογδόντα (1980), και
έκτοτε η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί στα συστήματα υγείας των ανεπτυγμένων
χωρών (TC Health Administration, 2001; Leidl, 1990). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται
στην εκ των προτέρων κοστολόγηση του νοσοκομειακού προϊόντος επιχειρώντας την
σύνδεση των κλινικών περιπτώσεων με τις οικονομικές υποχρεώσεις.
Τα DRGs δηλαδή, αποτελούν συστήματα, που κατατάσσουν τα διάφορα περιστατικά
σε κλινικά καθορισμένες ομάδες με παρόμοιο κόστος νοσηλείας. Στόχος τους είναι η
ομαδοποίηση όλων των τύπων θεραπευτικής αγωγής, ώστε να καθίσταται δυνατή η
χρήση τους και ως «μονάδας αποτίμησης», στη διαδικασία χρηματοδότησης –
αποζημίωσης των νοσοκομείων. Στις προηγμένες χώρες εφαρμογής, η μεθοδολογία
αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας με βάση τα DRGs, έχει οδηγήσει στη μείωση του
χρόνου νοσηλείας και στην ορθολογική κατανομή πόρων ενώ σε εθνικό επίπεδο
επέτρεπε και την άμεση σύγκριση των νοσοκομείων (WHO European Region, 2018).
Οι συλλεγόμενες πληροφορίες από την κατηγοριοποίηση αυτή χρησιμοποιούνται από
πολλούς τομείς των υπηρεσιών υγείας, όπως: στη διαχείριση των μονάδων, στη χάραξη
πολιτικής, στη διαχείριση της ποιότητας και στην κλινική πράξη.
Στον ελληνικό χώρο το 2006 έγινε μια πρώτη μελέτη δυνατότητας εφαρμογής των
DRGs στο ΕΣΥ καταδεικνύοντας σημαντικούς ενδοιασμούς (Tzavaras et al., 2006).
Μέσα από διάφορες μελέτες σε βάθος χρόνου και με τη βοήθεια ερωτηματολογίων,
αλλά και συνεντεύξεων, από εκπροσώπους επαγγελματικών κλάδων άμεσα ή έμμεσα
σχετιζόμενους με τον τομέα των υπηρεσιών υγείας και με την αξιολόγηση της
18

υποδομής σε πληροφοριακά συστήματα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη γνώση, την
εμπειρία και την αποδοχή των DRGs ως προς την καταλληλότητα τους, για τη
χρηματοδότηση των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά και για την ύπαρξη της αναγκαίας
υποδομής για την εφαρμογή τους.
Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι το ΕΣΥ δεν ήταν έτοιμο για την εφαρμογή των
διαγνωστικών ομοειδών ομάδων, λόγω της διοικητικής και γραφειοκρατικής του
δομής, της ύπαρξης υψηλότερων προτεραιοτήτων, την έλλειψη πολιτικής θέλησης για
την ανάδειξη του πραγματικού κόστους της υγείας, την αντίθεση του προσωπικού και
των συντεχνιών στην εφαρμογή αλλά και λόγω της έλλειψης της απαραίτητης
υποδομής και λογισμικών εργαλείων. Ως μέθοδος χρηματοδότησης απαιτούσε μια
σειρά από καινοτόμες αλλαγές στον τομέα της υγείας, καθώς και πιλοτικές εφαρμογές
για την προσαρμογή των λογισμικών εργαλείων στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι
που δεν έγινε ποτέ πραγματικά υλοποιήσιμο λόγω της έλλειψης εμπειρίας, τα
συντεχνιακά συμφέροντα, τη κουλτούρα των εργαζομένων, αλλά και το υψηλό κόστος
της επένδυσης.
Η έλευση όμως της κρίσης το 2009, επιτάχυνε πολύ τις εξελίξεις στους Τομείς της
Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιταχύνοντας δραματικά μερικές από τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, υιοθετώντας από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας μια
παραλλαγμένη εκδοχή των DRGs, τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ) (Τα
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια, 2012).
2.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν παρουσιαστεί όμως πιο σύγχρονες λύσεις στο πρόβλημα,
παροχή κατάλληλων μεθόδων ώστε να γίνεται αποτελεσματική η παροχή υπηρεσιών
(Schattenkirk, 2012). Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma και της ΔΟΠ θα
μπορούσα και πράγματι συντέλεσε όπου εφαρμόστηκε στην μείωση των δαπανών,
στον συνεχή έλεγχο των προβλημάτων που παρουσιάζονται και στην βελτίωση του
επιπέδου παροχών.
Η μεθοδολογία Lean Six Sigma προσφέρει την κατάλληλη γνώση ώστε όλα να γίνονται
αποτελεσματικότερα, ταχύτερα και με λιγότερες δαπάνες συγκριτικά με πριν (de
Koning et al., 2005). Η εφαρμογή της είναι καθολική και αφορά το σύνολο του
δυναμικού μιας υγειονομικής μονάδας. Κύρια χαρακτηριστικά για να είναι
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αποτελεσματική είναι ο καθορισμός του προβλήματος, η μέτρηση, η ανάλυση, η
βελτίωση και τέλος ο έλεγχος (DelliFraine et al., 2010). Σε μελέτη των Silich et. al.
(2012) έγινε εφαρμογή της μεθόδου Six Sigma για τη μείωση των χρόνων μεταφοράς
ασθενών από το δάπεδο στα κρεβάτια Εντατικής Φροντίδας. Δοκιμάστηκε σε
νοσοκομείο τριτοβάθμιας φροντίδας 714 κλινών στη Νέα Υόρκη και το αποτέλεσμα
ήταν μείωση σχεδόν 60% του χρόνου μεταφοράς των ασθενών.
Εκτός από την εφαρμογή της Lean Six Sigma, η ΔΟΠ ξεκίνησε να εκφράζεται στα
νοσοκομεία και η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει: α) βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε μικρότερο χρόνο, β) μείωση των δαπανών, γ) επίτευξη μεγαλύτερης
ικανοποίησης από τους ασθενείς και αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων
(Μερκούρης, 2008). Η ΔΟΠ είναι μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία πρεσβεύει ότι η
ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα
στον οργανισμό, με κοινό στόχο και σκοπό την αύξηση της απόδοσης και την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας υψηλού επιπέδου με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος
(Chakravarty et al., 2001). Οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι οι βασικές αρχές της
ΔΟΠ περιλαμβάνουν τα εξής: εστίαση στον πελάτη, εμμονή στην ποιότητα,
επιστημονική προσέγγιση, μακροπρόθεσμη δέσμευση, ομαδική εργασία και
συστήματα συνεχούς βελτίωσης, εκπαίδευση και κατάρτιση, ελευθερία μέσω ελέγχου,
ενότητα στόχων και ενδυνάμωση της συμμετοχής των εργαζομένων (Kusumah, 2013).
Πάραυτα, οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στα
ελληνικά νοσοκομεία του ΕΣΥ καθώς εκτός συγκεκριμένων απαιτήσεων απαιτούν: εκ
των προτέρων γνώση της μεθοδολογίας από τους χρήστες, γνώση στατιστικής και
προχωρημένων μαθηματικών, επάρκεια χρόνου ενασχόλησης ενώ παράλληλα το
κόστος υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι αρκετά υψηλό (Quality
Magazine, 2014). Πιο αναλυτικά, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται σημαντική
περίοδο κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε αυτό.
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση μπορεί να απομακρύνει τους ανθρώπους από την
κανονική τους εργασία, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
στο κόστος. Επίσης, καθώς η εφαρμογή των συστημάτων τείνει να οδηγήσει σε
συνεχιζόμενη σειρά σταδιακών αλλαγών, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
αντίδραση από εκείνους τους υπαλλήλους που προτιμούν το τρέχον σύστημα ή που
αισθάνονται ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας αυτού.
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Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι λόγω της δημοσιοοικονομικών ελλειμάτων,
της έλλειψης εξειδικευμένου γερασμένου προσωπικού και της συρρίκνωσης του
προσωπικού, στον ελληνικό χώρο και πόσο μάλλον στα δημόσια νοσοκομεία η
εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων-τεχνικών είναι πρακτικά πολύ δύσκολα
υλοποιήσιμη.
Ένας τομέας ο οποίος θα μπορούσε να δώσει μια ιδιαίτερα καινοτόμα προσέγγιση στο
πεδίο της διαχείρισης των διαδικασιών αποτελεί η Προγνωστική Μοντελοποίηση και
Ανάλυση (Predictive Modeling and Analytics).
2.4 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι Προγνωστικές Αναλύσεις (Predictive analytics) περιλαμβάνουν μια ποικιλία
στατιστικών τεχνικών όπως είναι η Προγνωστική Μοντελοποίηση (Predictive
Modeling), η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και η Εξόρυξη Δεδομένων (Data
Mining), προς ανάλυση τρεχόντων και παρελθόντων δεδομένων με σκοπό να γίνονται
προβλέψεις για μελλοντικά ή άγνωστα συμβάντα (Nyce, 2007). Ο πυρήνας των
Προγνωστικών Αναλύσεων στηρίζεται στην καταγραφή των σχέσεων μεταξύ των
επεξηγηματικών μεταβλητών και των προβλεπόμενων μεταβλητών από προηγούμενα
περιστατικά και στην αξιοποίησή τους για την πρόβλεψη του άγνωστου
αποτελέσματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η ακρίβεια και η
χρησιμότητα των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της
ανάλυσης των δεδομένων και την ποιότητα των υποθέσεων. Η προγνωστική ανάλυση
παρέχει τη δυνατότητα πρόληψης και αντιμετώπισης των προσδοκώμενων εκβάσεων
και αποτελεσμάτων, στους οργανισμούς που την εφαρμόζουν, πάντα με βάση τα
δεδομένα και όχι κάποια υπόθεση ή “προαίσθημα”. Πηγαίνοντας ένα βήμα μπροστά,
είναι σε θέση να προτείνει πράξεις που μπορούν να αποφέρουν θετικό αποτέλεσμα από
την πρόβλεψη. Επιπρόσθετα, παρέχει πληθώρα αποφάσεων ώστε να επωφεληθεί από
την πρόβλεψη και τις επιπτώσεις της. Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας
Προγνωστικής Ανάλυσης φαίνεται στην Εικόνα 1.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Εικόνα 1. Αναπαράσταση της διαδικασίας Προγνωστικής Ανάλυσης (Wayne, 2007).

▪

Προσδιορισμός του προβλήματος: Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του
προβλήματος, του χρόνου διεκπεραίωσης, της προσπάθειας που απαιτείται και
τέλος, προσδιορισμός των δεδομένων (data sets) που θα χρησιμοποιηθούν .

▪

Συλλογή των Δεδομένων: Η εξόρυξη των δεδομένων που προορίζονται για
προγνωστική ανάλυση προετοιμάζει τα δεδομένα από πολλαπλές πηγές ώστε αυτά
να αναλυθούν κατάλληλα. Η διαδικασία αυτή παρέχει μία ολοκληρωμένη όψη των
αλληλεπιδράσεων των χρηστών.

▪

Ανάλυση των Δεδομένων: Η ανάλυση των δεδομένων ως διαδικασία περιέχει την
εξέταση, την εκκαθάριση, τον μετασχηματισμό και την μοντελοποίηση των
δεδομένων με σκοπό την ανακάλυψη χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν
να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα.

▪

Στατιστική Ανάλυση: Η στατιστική ανάλυση συμβάλλει στην επικύρωση των
υποθέσεων και των παραδοχών, που προέκυψαν από το προηγούμενο βήμα, και τις
εξετάζει χρησιμοποιώντας πρότυπα στατιστικά μοντέλα.

▪

Μοντελοποίηση: Η προγνωστική μοντελοποίηση παρέχει τη δυνατότητα της
αυτόματης δημιουργίας προγνωστικών μοντέλων ακριβείας σχετικά με το μέλλον.
Υπάρχει επίσης η επιλογή να επιλεχθεί η καλύτερη λύση από την αξιολόγηση
πολλών διαφορετικών μοντέλων.

▪

Εφαρμογή: Η εφαρμογή του προγνωστικού μοντέλου παρέχει την επιλογή να
εφαρμοστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε μία διαδικασία καθημερινής
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λήψης αποφάσεων (decision making process) ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα,
αναφορές και προβολή αυτών, κάνοντας αυτόματη την λήψη αποφάσεων με βάση
το μοντέλο που μελετήθηκε.

▪

Παρακολούθηση του Μοντέλου: Η διαχείριση και η στενή παρακολούθηση
πραγματοποιείται ώστε να εξεταστεί η επίδοση του μοντέλου και να εξασφαλιστεί
ότι αυτό παρέχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Γενικά, ο όρος Προγνωστική Ανάλυση συμπίπτει με τον όρο Προγνωστική
Μοντελοποίηση (predictive modeling). Ωστόσο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και
περισσότερο τον όρο για να αναφερθούν σε συναφείς αναλυτικούς κλάδους, όπως η
περιγραφική μοντελοποίηση και η μοντελοποίηση απόφασης (decision modeling) ή
βελτιστοποίηση (optimization). Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν επίσης αυστηρή
ανάλυση δεδομένων και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φορείς για τον κατακερματισμό
και τη λήψη αποφάσεων, αλλά έχουν διαφορετικούς σκοπούς και οι στατιστικές
τεχνικές που τις διέπουν ποικίλλουν (Siegel, 2013).
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο κατηγορίες προγνωστικών μοντέλων: παραμετρικά
και μή παραμετρικά. Ένα μοντέλο τρίτης κατηγορίας, ημι-παραμετρικό, περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά και των δύο. Τα παραμετρικά μοντέλα κάνουν «συγκεκριμένες
παραδοχές αναφορικά με μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους του πληθυσμού που
χαρακτηρίζουν την υποκείμενη κατανομή» (Sheskin, 2011), ενώ οι μη παραμετρικές
παλινδρομήσεις κάνουν λιγότερες υποθέσεις από τις αντίστοιχες παραμετρικές τους
(Marascuilo, 1977).
Η διαδικασία που χρησιμοποιείται γενικά για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη του
μοντέλου περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια:
1. Δημιουργία του μοντέλου: Μέσω λογισμικού είναι δυνατή η δημιουργία ενός
μοντέλου με σκοπό την εφαρμογή ενός ή περισσότερων αλγορίθμων στο σύνολο
δεδομένων.
2. Δοκιμή του μοντέλου: Ακολουθεί δοκιμή του μοντέλου στο σύνολο δεδομένων.
Πολλές φορές, η δοκιμή γίνεται σε προηγούμενα δεδομένα, για να διαπιστωθεί ο
καλύτερος τρόπος πρόβλεψης του μοντέλου.
3. Επικύρωση του μοντέλου: Επικύρωση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης μοντέλου
με χρήση εργαλείων οπτικοποίησης.
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4. Αξιολόγηση του μοντέλου: Αξιολόγηση του καλύτερου μοντέλου από τα μοντέλα
που χρησιμοποιήθηκαν και επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για τα δεδομένα
ενδιαφέροντος.
Η διαδικασία Προγνωστικής Μοντελοποίησης περιλαμβάνει την επαναληπτική
εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων αλγορίθμων στο σύνολο δεδομένων. Πρόκειται για μια
επαναληπτική διαδικασία και συχνά περιλαμβάνει την εκπαίδευση του μοντέλου,
χρησιμοποιώντας πολλαπλά μοντέλα στο ίδιο σύνολο δεδομένων και τελικά
καταλήγοντας στο καλύτερο μοντέλο.
Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται διεξάγουν εξόρυξη δεδομένων και στατιστική
ανάλυση προκειμένου να καθορίσουν τις τάσεις και τα πρότυπα στα δεδομένα. Οι
προβλέψιμες λύσεις λογισμικού ανάλυσης έχουν ενσωματωμένους αλγορίθμους όπως
χρονολογικές σειρές (Time Series Algorithms), παλινδρομήσεις (Regression
Algorithms), ακραίες τιμές (Outlier Detection Algorithms), δέντρα αποφάσεων
(Decision Trees Algorithms), ομαδοποίηση δεδομένων (Clustering Algorithms) και
νευρωνικά δίκτυα (Neural Network Algorithms) αλλά και πολλούς ακόμα για αυτό το
σκοπό.
Ενδεικτικά, σχεδόν οποιοδήποτε μοντέλο παλινδρόμησης (regression model) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πρόβλεψης. Στη στατιστική μοντελοποίηση, η
ανάλυση παλινδρόμησης είναι ένα σύνολο στατιστικών διεργασιών για την εκτίμηση
των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Περιλαμβάνει τεχνικές για τη μοντελοποίηση
και ανάλυση πολλών μεταβλητών, εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ μιας εξαρτώμενης
μεταβλητής και μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών (ή «προγνωστικών»).
Ειδικότερα, η ανάλυση παλινδρόμησης βοηθά κάποιον να καταλάβει πώς αλλάζει η
τυπική τιμή της εξαρτώμενης μεταβλητής (ή της μεταβλητής κριτηρίου) όταν
μεταβάλλεται οποιαδήποτε από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ οι άλλες ανεξάρτητες
μεταβλητές κρατούνται σταθερές.
2.5 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία μοντελοποίησης για την αντιμετώπιση της
έλλειψης τυποποιημένων διαδικασιών εκ μέρους των φορέων υγειονομικής
περίθαλψης. Αυτά τα μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων κλινικών αποτελεσμάτων,
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καθώς και στην καθοδήγηση της κατανομής των πόρων υγειονομικής περίθαλψης και
στη μείωση του κόστους. Οι τρέχουσες προσπάθειες στον Ελληνικό χώρο της
Δημόσιας Υγείας για την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης, αξιόπιστης φροντίδας
και παροχής της υγειονομικής περίθαλψης έχουν καταστήσει ακόμη πιο σημαντική την
ενσωμάτωση εργαλείων μοντελοποίησης στην κλινική λήψη αποφάσεων. Τα
προγνωστικά μοντέλα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υγειονομική περίθαλψη,
ιδιαίτερα στην κλινική λήψη αποφάσεων, με επιπτώσεις τόσο για τους παρόχους όσο
και του ίδιους τους ασθενείς και το κράτος. Η χρήση αυτών των μοντέλων είναι πιθανό
και πρέπει να αυξηθεί, καθώς οι πάροχοι και οι ασθενείς επιδιώκουν να βελτιώσουν τη
διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων,
μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης (Vogenberg,
2009).
H διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολλές πτυχές του συστήματος παροχής
υγειονομικής περίθαλψης είναι συνήθως μια πολύπλοκη και προβληματική διαδικασία.
Όλο και περισσότερο σήμερα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές κάθε
εμπλεκόμενου φορέα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που συχνά
οδηγεί σε σύγχυση και αντιπαραθέσεις στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, αυτό
που έχει αξία για έναν ασθενή μπορεί να μην έχει την ανάλογη αξία για έναν πάροχο.
Για παράδειγμα οι ασθενείς μπορεί να απαιτούν άμεση υλοποίηση των χειρουργείων
τους, οι φορείς-νοσοκομεία όμως είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω ανάγκης
περιορισμού των δαπανών να πρέπει να εφαρμόσουν μια οριοθετημένη πολιτική
εφαρμογής χειρουργείων ανά χρονικό διάστημα (πχ 20 χειρουργεία για την
Οφθαλμολογική Κλινική/μήνα, 40.000 ευρώ/μήνα κτλ). Αυτές οι διαφορές στην
ερμηνεία της αξίας θεραπείας συμβάλλουν στη διαφωνία λήψης αποφάσεων και στη
σύγχυση μεταξύ των συμμετεχόντων μερών.
Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορα εργαλεία μοντελοποίησης με στόχο την
υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μερικοί αποσκοπούν στην πρόβλεψη
ενός κλινικού αποτελέσματος, ενώ άλλοι εστιάζουν στον εντοπισμό των ασθενών που
ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πάθησης.
Στο τομέα της υγείας δεν χρησιμοποιούνται συνήθως "γενικά" μοντέλα; κάθε
επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εργαλείου μοντελοποίησης που
είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτά τα προγνωστικά
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Μοντέλα δημιουργούνται μετά από πολλές δοκιμές και πειράματα προκειμένου να
καταλήξουμε σε εκείνους τους στατιστικούς αλγορίθμους και μαθηματικές διαδικασίες
οι οποίες είναι θεωρητικά ικανές να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προς εξορθολογισμό στη κατανομής των πόρων στην
υγειονομική περίθαλψη (Boer et al., 2005; Perel et al., 2006).
Πιο ειδικά, στη βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί πολλοί τρόποι με τους οποίους η
προγνωστική ανάλυση έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει την υγειονομική
περίθαλψη και δώσει προστιθέμενη αξία στο τομέα της υγείας. Θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε έξι (6) βασικούς τομείς βελτίωσης μέσω της δημιουργίας κατάλληλων
προγνωστικών μοντέλων:
1. Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια των διαγνώσεων.
2. Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν την προληπτική ιατρική και τη
δημόσια υγεία.
3. Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να παρέχουν στους γιατρούς απαντήσεις που
αναζητούν για μεμονωμένους ασθενείς.
4. Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να παρέχουν στους εργοδότες και στα
νοσοκομεία προβλέψεις σχετικά με το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων.
5. Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να βοηθούν στους ερευνητές να αναπτύξουν
μοντέλα πρόγνωσης που δεν απαιτούν χιλιάδες περιπτώσεις και που μπορούν να
γίνουν ακριβέστερα με την πάροδο του χρόνου.
6. Οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προβλέψεις για την
καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών για φάρμακα.
Ενδεικτικά αναφέροντας, Προγνωστικά Μοντέλα έχουν προταθεί με κύριο σκοπό την
αύξηση στην ακρίβεια των ιατρικών διαγνώσεων για τον ασθενή. Η προγνωστική
μοντελοποίηση επιτυγχάνεται με την εκτίμηση κινδύνου για τον προσδιορισμό της
ευαισθησίας ενός πληθυσμού ασθενούς/εργαζομένου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
(National Cancer Institute, 2007). Η αξία τέτοιων προσπαθειών μπορεί να διαπιστωθεί
στην επιτυχή αναγνώριση των πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό παρέχει
στους φορείς υγείας πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη
αναγνώριση του κινδύνου και κατάλληλες και έγκαιρες προληπτικές ενέργειες.
Ήδη, η προγνωστική μοντελοποίηση εφαρμόστηκε επιτυχώς στην αναγνώριση του μη
διαγνωσμένου διαβήτη, στην πρόβλεψη της επιβίωσης μετά από ενδοαυτο26

νοσοκομειακή καρδιαγγειακή αναζωογόνηση και στον προσδιορισμό θυμάτων μάχης
που είναι πιθανό να απαιτούν μαζικές μεταγγίσεις αίματος (Baan et al., 1999; Danciu
et al., 2004; McLaughlin et al., 2008).
Το 2009 το Parkland Health & Hospital System άρχισε να αναλύει ηλεκτρονικά ιατρικά
αρχεία προκειμένου να χρησιμοποιήσει μεθόδους προγνωστικής μοντελοποίησης για
να εντοπίσει ασθενείς με υψηλό κίνδυνο επανεισδοχής. Αρχικά το νοσοκομείο
επικεντρώθηκε σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά το
πρόγραμμα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ασθενείς με διαβήτη, οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου και πνευμονία (Agency for Healthcare Research and Quality, 2014).
Επίσης, στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορα προγνωστικά μοντέλα εξέλιξης
της νόσου του Alzheimer (Ibáñez et al., 2012; Stallard et al., 2017), μακροπρόθεσμου
κίνδυνου θνησιμότητας και λεμφοϋπερπλαστική νόσος καθώς και προγνωστικής
ταξινόμηση του πρωτογενούς συνδρόμου Sjögren (Ioannidis et al., 2002) καθώς και
μοντελοποίησης του καρκίνου του παχέος εντέρου (Kop et al., 2016). Προγνωστική
ανάλυση έχει προταθεί ακόμα και στο τομέα της ψυχικής υγείας (Hahn et al., 2017).
Σε ιατρικό-διοικητικό επίπεδο, έχει προταθεί ένα σύστημα και μια μέθοδο για την
ανίχνευση σφαλμάτων χρέωσης χρησιμοποιώντας προγνωστική μοντελοποίηση (Zhao
et al., 2012). Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η τιμολόγηση και η
κωδικοποίηση είναι περίπλοκες διαδικασίες που περιλαμβάνουν πολλαπλές
"χειραγωγίες" μεταξύ διαφόρων ιατρικών τμημάτων / οντοτήτων κ.λπ., καθώς και
ανθρώπινη παρέμβαση.
2.6 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Όπως αναφέραμε ήδη σε προηγούμενες παραγράφους, το κόστος της υγειονομικής
περίθαλψης αυξάνεται, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται περαιτέρω από την τρέχουσα
οικονομική μας κρίση (Xenos et al., 2017; Simou and Koutsogeorgou, 2014). Σε
απάντηση, οι διοικήσεις των νοσοκομείων μαζί με τις οικονομικές υπηρεσίες και τους
εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους.
Επίσης είναι αδιαμφισβήτητο ότι η προγνωστική μοντελοποίηση έχει γίνει ένας
δημοφιλής τρόπος αξιολόγησης και διαχείρισης των δαπανών που σχετίζονται με την
υγειονομική περίθαλψη. Αυτή η μοντελοποίηση χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση
των ασθενών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για ορισμένες καταστάσεις και για την
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εφαρμογή παρεμβάσεων για την αποφυγή της εμφάνισης υψηλού κόστους (Justice et
al., 1999).
Μια παρόμοια μεθοδολογία προτείνεται και στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση ενός προγνωστικού μοντέλου το οποίο θα
υπολογίζει και προτείνει ευφυώς και με δυναμικό τρόπο τον μέγιστο αριθμό των
χειρουργικών επεμβάσεων που πρέπει να γίνονται ανά μήνα μέσα στον χρόνο με
μοναδικό κριτήριο την ελαχιστοποίηση των διακύμανσης μεταξύ πραγματικού και
εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο τέλος του χρόνου (έξοδος του μοντέλου). Η
προτεινόμενη μεθοδολογία δοκιμάστηκε σε πραγματικά δεδομένα, με αποτελέσματα
ιδιαίτερα ικανοποιητικά.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Από τα προηγούμενα κεφάλαια γίνεται προφανές ότι υπό τις τρέχουσες οικονομικές
συνθήκες κρίνεται πια επιτακτική η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης, κατανομής και
χρήσης των οικονομικών πόρων που διαθέτει το Νοσοκομείο εκ μέρους της Διοίκησης.
Έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά από το Υπουργείο Υγείας σειρά νομοθετικών και
λειτουργικών παρεμβάσεων ενώ στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί σύγχρονες
μεθοδολογίες αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών. Σε όλες τις περιπτώσεις και λόγω
των δημοσιοοικονομικών ελλειμάτων, της έλλειψης εξειδικευμένου γερασμένου
προσωπικού και της συρρίκνωσης του προσωπικού, στον ελληνικό χώρο και πόσο
μάλλον στα δημόσια νοσοκομεία η εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων - τεχνικών
είναι πρακτικά πολύ δύσκολα υλοποιήσιμη
Στο τρέχον κεφάλαιο και στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα
προταθεί ένα καινοτόμο προγνωστικό μοντέλο που θα υποστηρίζει τον διαχειριστή του
φορέα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων
που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου, με στόχο την ικανοποίηση του
διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το μοντέλο, πλήρως δυναμικό και επεκτάσιμο,
αποδεικνύεται μέσα από τις δοκιμές μας ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη
συγκεκριμένων κλινικών αποτελεσμάτων, καθώς και στην ορθή κατανομή των πόρων
και των διαδικασιών, Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος φαίνεται
παρακάτω:

Test set
Χειρουργικές Επεμβάσεις 1 ου-2ου μήνα
Αρχικός ΠΥ 2017
Αγορές 2017

Προγνωστική
Μοντελοποίηση/
Εκμάθηση

Δυναμικές αλλαγές
1. Εισαγωγές χειρουργείων
2. Ορίων Αγορών (Στόχος)

Training set
Χειρουργικές Επεμβάσεις 2011-2016
Αρχικός ΠΥ 2011-2016
Αγορές 2011-2016

Εφαρμογή
μοντέλου

Εξαγωγή Προτύπων/
Επιλογή

Προ-επεξεργασία

Χειρουργικές Επεμβάσεις
3ου - 12ου μήνα

Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος.

Θα εφαρμόσουμε το μοντέλο μας στο πεδίο των χειρουργικών ορθοπεδικών
επεμβάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο (2) κλάσεις επεμβάσεων, μικρών και
μεγάλων

χειρουργείων

με

πραγματικά

δεδομένα

δημόσιου

Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα τα δεδομένα που θα δοκιμαστούν προέρχονται από την Ορθοπεδική
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Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Χατζηκώστα” στα Ιωάννινα. Η επιλογή της
συγκεκριμένης κατηγορίας έγκειται στο γεγονός ότι τα Ορθοπεδικά Υλικά
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ΚΑΕ πλήρως ανεξάρτητο με τα υπόλοιπα έξοδα. Αυτό
διευκολύνει τις διαδικασίες εφαρμογής και αξιολόγησης του προτεινόμενου μοντέλου.
Πάραυτα, το μοντέλο μας είναι πλήρως δυναμικό και επεκτάσιμο.
Αξιολογήσαμε το μοντέλο μας κάνοντας πειράματα με πολλούς διαφορετικούς
συνδυασμούς; διαφοροποιώντας τα δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα αξιολόγησης
σε διάφορους συνδυασμούς. Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά.
3.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που θα δοκιμαστούν προέρχονται από την Ορθοπεδική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Χατζηκώστα” στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια
του Προϊσταμένου της συγκεκριμένης Κλινικής έγινε καταγραφή των συνολικών
αριθμών χειρουργικών Ορθοπεδικών επεμβάσεων ανά έτος για έξι (6) χρόνια,
συγκεκριμένα από το 2011 έως και το 2016. Η καταγραφή των επεμβάσεων έγινε σε
δύο (2) κατηγορίες;
- 1η: Aριθμός Eπεμβάσεων Χαμηλού κόστους («Μικρά» ή «Ελαφρά» χειρουργεία).
- 2η: Aριθμός Eπεμβάσεων Υψηλού Kόστους («Μεγάλα» χειρουργεία).
Χαμηλού κόστους θεωρούνται χειρουργικές επεμβάσεις με κόστος μέχρι 3000 ευρώ,
ενώ υψηλού κόστους από το συγκεκριμένο ποσό και πάνω. Αυτό έγινε γιατί δεν
υπάρχει σταθερός τρόπος επιλογής χειρουργικών επεμβάσεων. Κάποιες χρονιές η
επιλογή των χειρουργείων ανά εβδομάδα και ανά ιατρό είναι: ένα (1) Μικρό & ένα (1)
Μεγάλο ή ένα (1) Μικρό & δύο (2) Μεγάλα ή δύο (2) Μικρά & ένα (1) Μεγάλο κτλ.
Παράλληλα, με τη βοήθεια του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου έγινε
καταγραφή του αρχικού ποσού στο Προϋπολογισμό για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ
εξόδων (ΚΑΕ Ορθοπεδικού Υλικού) καθώς και των τελικά διαμορφωμένων αγορών
για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ στο τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο
ελέγχουμε το τι ποσό μας διατέθηκε κατά το Υπουργείο στην αρχή της χρονιάς για το
συγκεκριμένο ΚΑΕ και τι ποσό ξοδεύτηκε τελικά με βάση το είδος και αριθμό
Ορθοπεδικών χειρουργείων που πραγματοποιήθηκαν. Συσχετίζουμε άμεσα τον αριθμό
των Ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων με το αντίστοιχο ποσό εξόδων –
πραγματικό συνολικό κόστος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δεδομένα μας.
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2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
32
64
24
65
22
71
37
66
27
81
31
76
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
36
52
17
74
23
66
41
71
38
65
18
65
ΜΑΡΤΙΟΣ
30
41
32
57
24
84
30
80
29
76
29
78
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
27
35
17
52
20
51
29
75
27
80
31
60
ΜΑΪΟΣ
34
68
15
71
18
73
36
81
35
68
26
71
ΙΟΥΝΙΟΣ
35
59
24
88
26
91
31
86
34
77
25
84
ΙΟΥΛΙΟΣ
35
51
18
64
23
65
30
81
31
68
17
65
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
18
28
22
45
23
47
27
51
24
58
19
52
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
16
35
37
42
40
46
39
76
40
85
35
78
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
20
31
27
59
20
93
28
81
39
92
32
74
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
19
59
27
74
21
87
27
71
34
88
32
68
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
25
58
20
63
33
91
24
70
27
71
25
65
327
581
280
754
293
865
379
889
385
909
320
836
ΣΥΝΟΛΟ
998
908
1034
1158
1268
1294
1156
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
Αρχικός ΠΟΥ
Αγορές
ΠΟΣΑ
1.800.000
1.214.746,74
800.000
994.237,69 1.300.000
1.300.281,36 919.286,55 1.410.815,37 1.197.941,09 1.680.950,47 2.021.033,70 1.397.492,65 1.716.647,40 1.674.296,29
ΕΛΑΦΡΑ
21
31
30
33
38
33
27
14
31
31
37
39
365

ΜΕΓΑΛΑ
43
61
60
42
54
78
48
30
42
62
51
62
633

Πίνακας 2. Καταγραφή Στοιχείων Ορθοπεδικής Κλινικής
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Στον παραπάνω Πίνακα έχουμε επισημάνει τις χρονιές με δύο (2) χρώματα: με κόκκινο
χρώμα έχουμε επισημάνει τις χρονιές που τελικώς το Νοσοκομείο παρουσίασε έλλειμα
στο συγκεκριμένο ΚΑΕ, δηλαδή οι Αγορές ξεπέρασαν το ποσό του ΠΥ, ενώ με
πράσινο τις χρονιές που υπήρξε πλεόνασμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Αγορές έξοδα
βρισκόταν μέσα στα όρια των αρχικών δεσμεύσεων του ΠΥ. Στην πρώτη περίπτωση
αυτό σημαίνει μια επιβάρυνση στους υπόλοιπους ΚΑΕ, κάτι που δεν είναι επιθυμητό.
Στην παρακάτω Εικόνα φαίνονται γραφικά τα αποτελέσματα.

Εικόνα 3. Αναπαράσταση του συνολικού αριθμού μικρών και μεγάλων ορθοπεδικών
χειρουργείων ανά έτος.

Στόχος της Διοίκησης του Φορέα θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των ορίων του ΠΥ
για το συγκεκριμένο ΚΑΕ, πάντα προσαρμοζόμενο σε πιθανές αλλαγές στην διάρκεια
του χρόνου.
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η διακύμανση των χειρουργείων ανά μήνα στη
διάρκεια του χρόνου για τις χρονιές από 2011-2017.
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Διάγραμμα 3. Διακύμανση συνολικού αριθμού χειρουργείων ανά μήνα.

Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά μεγέθη που αφορούν τον
αριθμό των χειρουργείων για το σύνολο των δεδομένων μας ανά χρονιά. Συγκεκριμένα,
εμφανίζονται τα παρακάτω μεγέθη για κάθε χρονιά: το Εύρος (range), η Ελάχιστη και
Μέγιστη Τιμή (Minimum & Maximum), η Μέση Τιμή (Mean), η Διάμεση Τιμή
(Median) και η Συνήθης απόκλιση (Std. Deviation) των δεδομένων. Η αντίστοιχη
γραφική αναπαράσταση φαίνεται στο επόμενο Διάγραμμά.
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Εύρος

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Μέσος

Διάμεσος

67
56
45
54
39
49
42

44
46
67
70
78
82
71

111
102
112
124
117
131
113

83,17
75,67
86,17
96,5
105,67
107,83
96,33

89
80,5
86
92
109,5
106
98,5

Συνήθης
απόκλιση
17,974
19,228
12,313
17,443
11,332
13,279
13,027

Πίνακας 3. Στατιστικά μεγέθη δεδομένων ανά χρονιά.

Διάγραμμα 4. Γράφημα αριθμού χειρουργείων ανά χρονιά.

Εν συνεχεία και προκειμένου να διαφανεί η κατανομή των χειρουργείων ανά μήνα
(συνολικά για όλες τις χρονιές), στον επόμενο Πίνακα έχουν εξάγει αντίστοιχα
στατιστικά στοιχεία.
ΙΑΝ
Μέσος
94,29
Συνήθης απόκλιση 15,14
Ελάχιστη Τιμή
64
Μέγιστη Τιμή
108

ΦΕΒ
94
10
83
112

ΜΑΡ
97,14
14,39
71
110

ΑΠΡ
82,71
17,91
62
107

ΜΑΪ
98,29
10,26
86
117

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ
110,1
89
7,755 12,17
94
75
117
111

ΑΥΓ
65,43
14,85
44
82

Πίνακας 4. Κατανομή αριθμού χειρουργείων ανά μήνα .
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ΣΕΠ
91,71
26,79
51
125

ΟΚΤ
98,43
25,42
51
131

ΝΟΕ
99,29
14,01
78
122

ΔΕΚ
96,14
14,09
83
124

Διάγραμμα 5. Γράφημα αριθμού χειρουργείων ανά μήνα.

Από τα παραπάνω γραφήματα γίνονται φανερά τα εξής:
1. Υπάρχει μια φυσιολογική μείωση των προγραμματισμένων επεμβάσεων για τον
μήνα Αύγουστο, απόρροια των αδειών του προσωπικού. Μικρότερη τον Απρίλιο
και Δεκέμβριο, λόγω των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων αντίστοιχα.
2. Ο αριθμός των προγραμματισμένων Ελαφρών χειρουργείων είναι σαφώς
μεγαλύτερος των Μεγάλων χειρουργείων με ελάχιστη αναλογία 1-προς-1.8 και
μέγιστη 1-προς-3.1 αντίστοιχα.
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3.3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος αποτελείται από 5 βήματα με πολλές δυνατότητες
επέκτασης:
ΒΗΜΑ 1ο: Σύνθεση των δεδομένων σε τρισδιάστατο πίνακα Yk ,i , j όπου:

k : Είδος Χειρουργείου με τιμές Small & Large.
i : Έτος με τιμές 2011-2017.

j : Μήνας με τιμές 1-12.
ΒΗΜΑ 2ο: Κανονικοποίηση του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων για όλα τα
χρόνια.

Y 'k ,i , j  Yk ,i , j 

pi
, k όπου:
ti

pi : Αρχικός Προϋπολογισμός.
ti : Αγορές (Στόχος).
ΒΗΜΑ 3ο: Υπολογισμός της απόστασης με χρήση της 2-νόρμας

di  Y 'k ,i,1:m Y 'k ,2017,1:m  r (Y 'k ,i ,1:m  Y 'k ,2017,1:m ) (Y 'k ,i ,1:m  Y 'k ,2017,1:m )
2

όπου r η φασματική ακτίνα (δηλ. η μεγαλύτερη σε απόλυτη τιμή ιδιοτιμή ενός πίνακα)
και

i  2011 εώς 2016 . Ερμηνεύοντας την έννοια νόρμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι

είναι ένα μέτρο της απόστασης του ενός πίνακα από ένα άλλο.
ΒΗΜΑ 4ο: Κανονικοποίηση της 2-νόρμας απόστασης
N
diN  di

2016

(diN )

i  2011

, diN  0,1 και

 diN  1

ΒΗΜΑ 5ο: Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών με
χρήση της εξίσωσης:

36

Y

E

k ,2017,m1:12



2016

diN  Y 'k ,i ,m1:12

i 2011

Η εκτίμηση γίνεται λαμβάνοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ
τιμής Στόχου και του Αρχικού Προϋπολογισμού. Ιδανικά στο τέλος του χρόνου πρέπει:

ti  pi

3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έχουμε χωρίσει τις δοκιμές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε 2 κατηγορίες. Κοινό
στοιχείο και στις 2 περιπτώσεις είναι το γεγονός ότι το μοντέλο μας εκπαιδεύτηκε
(‘έμαθε’) με χρήση των δεδομένων για τις χρονιές 2011-2016 και αξιολογήθηκαν τα
αποτελέσματα για την χρονιά 2017.

Περίπτωση Α: Για την συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τρείς (3) συγκεκριμένες
υποθέσεις.
1. Κατά τους δύο (2) πρώτους μήνες του χρόνου χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες
τιμές των ορθοπεδικών χειρουργείων όπως στο 2ο Βήμα του αλγορίθμου.
2. Το ποσό των συνολικών Αγορών στο τέλος του χρόνου, δεν διαφοροποιείται κατά
την διάρκεια της χρονιάς. Είναι ισοδύναμο με το ποσό του Αρχικού Προϋπολογισμού
για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ.
3. Ο αλγόριθμος επανεκτιμάται στο τέλος κάθε μήνα (μετά τον 3ο μήνα) υποθέτοντας
ότι ανεξαρτήτως της αρχικής πρόβλεψης δεν πραγματοποιήθηκαν όσα είχαν
προβλεφθεί αλλά όσα είχαν τυποποιηθεί στο 2ο Βήμα. Με αυτό τον τρόπο σε κάθε
επόμενο βήμα γίνεται αυτόματος επαναπροσδιορισμός για όλους τους επόμενους
μήνες.
Στην επόμενη Εικόνα 5α φαίνονται οι εκτιμώμενες τιμές αριθμών χειρουργείων ανά
μήνα ενώ στην Εικόνα 5β η διαμόρφωση των Αποκλίσεων στη διάρκεια της χρονιάς.
Στην επάνω πλευρά των διαγραμμάτων επισημαίνονται οι Αποκλίσεις του μοντέλου
μας (συνολικά και σε απόλυτες τιμές) από τις τυποποιημένες τιμές των πραγματικών
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επεμβάσεων όπως διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του χρόνου. Με κίτρινη επικάλυψη
εμφανίζονται οι μήνες που έχουν παρέλθει. Οι εκτιμήσεις ξεκινάνε μετά τον 3ο για
λόγους επαρκής εκπαίδευσης (1ο σχήμα).
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(α)
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(β)
Εικόνα 4. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*: εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Συνολική
Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.

40

Από την Μηνιαία Απόκλιση για το σύνολο των επεμβάσεων τόσο για τα Μικρά όσο
και τα Μεγάλα χειρουργεία, γίνεται φανερό ότι το μοντέλο μας παρουσιάζει μια πολύ
ικανοποιητική προσέγγιση των επεμβάσεων, προτείνοντας χωρίς σημαντικές
διακυμάνσεις την απαιτούμενη συμπεριφορά που πρέπει να παρουσιάζει το σύνολο των
χειρουργικών επεμβάσεων στη διάρκεια της χρονιάς,
Η συσχέτιση του μοντέλου για το 2017 με τα προηγούμενα έτη φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα της Εικόνας 6. Από το σχήμα γίνεται φανερό ότι υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση
με τα δεδομένα των πιο κοντινών χρονιών. Μια μικρότερη συσχέτιση παρουσιάζεται
το 2013.

Εικόνα 5. Συσχέτιση έτους 2017 με παρελθόντα έτη.
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Περίπτωση Β: Για την συγκεκριμένη περίπτωση ομοίως κάνουμε δύο (2)
συγκεκριμένες υποθέσεις.
1. Κατά τους δύο (2) πρώτους μήνες του χρόνου χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες
τιμές των ορθοπεδικών χειρουργείων όπως στο 2ο Βήμα του αλγορίθμου.
2. Το ποσό των συνολικών Αγορών στο τέλος του χρόνου, διαφοροποιείται κατά την
διάρκεια της χρονιάς. Ουσιαστικά, οι συνολικές αγορές που πρέπει να αντιστοιχούν
στον αντίστοιχο ΚΑΕ στο τέλος του χρόνου δεν είσαι ισοδύναμες με το ποσό του
Αρχικού

Προϋπολογισμού

για

τον

συγκεκριμένο

ΚΑΕ

αλλά

χρειάζονται

αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Υποθέτουμε δηλαδή ότι κατά την
διάρκεια του χρόνου αλλάζει το ποσό που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ΚΑΕ, άρα
και το σύνολο των αγορών που πρέπει τελικά να πραγματοποιηθούν. Αντίστοιχα ο
αλγόριθμος χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει το μελλοντικό αριθμό επεμβάσεων ανά
μήνα (ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι κατά το μήνα της αλλαγής τελικώς
πραγματοποιήθηκαν οι επεμβάσεις που είχαν προβλεφθεί).
Στις επόμενες Εικόνες φαίνονται οι εκτιμώμενες τιμές αριθμών χειρουργείων ανά
μήνα. Συγκεκριμένα, στις Εικόνες 7α και 8α και μετά την ολοκλήρωση του 6ου μήνα
(τυχαία επιλογή) έγινε επαναπροσδιορισμός του Στόχου ή Συνολικού Ποσού Εξόδων
(αρχικό ποσό 1.716.647 ευρώ) με αύξηση στα 2.000.000 ευρώ και μείωση στα
1.500.000, αντίστοιχα. Στην επάνω πλευρά των διαγραμμάτων επισημαίνονται οι
Αποκλίσεις του μοντέλου μας (συνολικά και σε απόλυτες τιμές) από τις τυποποιημένες
τιμές των πραγματικών επεμβάσεων όπως διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του χρόνου.
Στις Εικόνες 7β και 8β φαίνονται οι αντίστοιχες διαμορφώσεις των Αποκλίσεων στη
διάρκεια της χρονιάς. Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση, με κίτρινη επικάλυψη
εμφανίζονται οι μήνες που έχουν παρέλθει. Οι εκτιμήσεις ξεκινάνε μετά τον 3 ο για
λόγους επαρκής εκπαίδευσης (1ο σχήμα).
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(α)

43

(β)
Εικόνα 6. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*: εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Συνολική
Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
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(α)

45

(β)
Εικόνα 7. (α) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*: εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές).(β)Συνολική
Μηνιαία Απόκλιση Μικρών και Μεγάλων Χειρουργείων κατά την διάρκεια του χρόνου με χρήση του προτεινόμενου μοντέλου.
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Από τα αποτελέσματα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται φανερή η άμεση
προσαρμοστικότητα του μοντέλου στις αλλαγές. Οι Μηνιαίες Αποκλίσεις για το
σύνολο των επεμβάσεων τόσο για τα Μικρά όσο και τα Μεγάλα χειρουργεία,
διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με την περίπτωση Α από τον μήνα αλλαγής και
μέχρι τέλος του έτους αλλά παράλληλα το μοντέλο μας παρουσιάζει άμεση
προσαρμοστικότητα στις αναδιαμορφωμένες απαιτήσεις του χρήστη.
Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η συνήθης
διαδικασία σε μια διαδικασία εκτέλεσης ΠΥ για ένα Νοσοκομείο καθώς οι απαιτήσεις
και οι ανάγκες αλλάζουν καθημερινά, διαφοροποιώντας συνεχώς τα επιθυμητά όρια
των ΚΑΕ. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επιτυχία του μοντέλου όπως γίνεται
φανερή μέσα από τα αποτελέσματα.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτάθηκε η εφαρμογή ενός καινοτόμου
μοντέλου πρόβλεψης ο οποίος θα εκτιμάει-προβλέπει τον αριθμό των χειρουργείων
(στην περίπτωση μας ορθοπεδικών) των επόμενων μηνών μετά τον 3ο μήνα, με
μοναδικό κριτήριο της ικανοποίηση του παρεχόμενου προϋπολογισμού ή ακόμα και
την ικανοποίηση συγκεκριμένου ποσού αγορών στο τέλος του χρόνου. Το παραπάνω
θα ισχύει είτε το ποσό του συγκεκριμένου ΚΑΕ παραμένει σταθερό είτε πρέπει να
αλλάξει κατά την διάρκεια του χρόνου. Το μοντέλο εκπαιδεύεται με χρήση δεδομένων
προηγούμενων χρόνων, λαμβάνοντας έτσι υπόψη και την κατανομή των χειρουργείων
κατά την διάρκεια του χρόνου.
Προκειμένου να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία του μοντέλου μας, εφαρμόσαμε τον
προτεινόμενο αλγόριθμο στη χρονιά 2017 (test set), εκπαιδεύοντας τα μοντέλο μας με
τα δεδομένα των 6 προηγούμενων χρόνων 2011-2016 (training set). Αυτή είναι και η
λογική χρησιμότητας του μοντέλου. Γνωρίζοντας ήδη τα δεδομένα της συγκεκριμένης
χρονιάς, μπορούμε σχετικά εύκολα να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία του
συγκεκριμένου αλγόριθμου.
Συγκεκριμένα, για την Περίπτωση Α (Σταθερού Στόχου από την αρχή του έτους), και
παρατηρώντας τα αποτελέσματα στα διαγράμματα της Εικόνας 5β παρατηρούμε ότι το
μοντέλο σε σχέση με τις τυποποιημένες τιμές έχει πολύ μικρή απόκλιση τόσο για τα
Μεγάλα όσο και τα Μικρά χειρουργεία, ισοδύναμη και στις δύο περιπτώσεις ίση με 3
χειρουργικές επεμβάσεις. Στο σύνολο των 329 και 859 τελικά τυποποιημένων Μικρών
και Μεγάλων χειρουργείων το ποσοστό απόκλισης είναι περίπου 0.91% και 0.35%,
αντίστοιχα. Επίσης, οι Αποκλίσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς είναι σταθερά
μειωμένες, κάτι που δικαιολογείται καθώς το μοντέλο εύκολα επαναπροσδιορίζει τις
μελλοντικές απαιτήσεις σε χειρουργεία.
Πιο σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας του προτεινόμενου μοντέλου μας είναι η
ρεαλιστική κατανομή των προτεινόμενων χειρουργείων ανά μήνα κατά τη διάρκεια της
χρονιάς. Στο Πίνακα 4 παρουσιάσαμε ήδη την μέση κατανομή των χειρουργείων ανά
μήνα για όλες τις χρονιές που έχουν καταγραφεί. Η κατανομή των χειρουργείων
ακολουθεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με κύρια χαρακτηριστικά την σημαντική
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μείωση των προγραμματισμένων επεμβάσεων για τον μήνα Αύγουστο, απόρροια των
αδειών του προσωπικού καθώς και την λιγότερο ομαλή μείωση λόγω των εορτών του
Πάσχα και των Χριστουγέννων τους μήνες Απρίλιο και Δεκέμβριο, αντίστοιχα.
Επιβάλλεται η προτεινόμενη κατανομή να ακολουθεί την ίδια συμπεριφορά καθώς
οποιαδήποτε άλλη δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τους ορθοπεδικούς
χειρούργους. Δεν απαιτείται να συμπίπτουν οι μέσες τιμές, καθώς είναι άμεσα
εξαρτώμενες από τα Έξοδα-Στόχος.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος χειρουργείων ανά μήνα (2η Στήλη) ενώ
σε Κάθετη διάταξη (3η – 10η Στήλη) φαίνονται οι Προτεινόμενες Τιμές Χειρουργείων,
όπως έχουν εξαχθεί αυτόματα από το προτεινόμενο μοντέλο μας, από τον 2ο μέχρι και
τον 11ο μήνα για όλους τους επόμενους μήνες του χρόνου. Για παράδειγμα, η 5η στήλη
παρουσιάζει την προτεινόμενη κατανομή των επόμενων χειρουργείων μετά τον 4ο
μήνα. Οι μήνες 1-3 έχουν λάβει τις τυποποιημένες τιμές χειρουργείων όπως έχουν
εξαχθεί εξ αρχής από τον αλγόριθμο μας. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά υποθέτουμε
ότι ο 3ος μήνας δεν ικανοποίησε τον προτεινόμενο αριθμό χειρουργείων αλλά τον
τυποποιημένο.
Μέσος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος 11ος
Αριθμός
Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας Μήνας
Χειρουργείων
1ος
Μήνας
2ος
Μήνας
3ος
Μήνας
4ος
Μήνας
5ος
Μήνας
6ος
Μήνας
7ος
Μήνας
8ος
Μήνας
9ος
Μήνας
10ος
Μήνας
11ος
Μήνας
12ος
Μήνας

94,29

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

94

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

97,14

70

78

78

78

78

78

78

78

78

78

82,71

61

58

60

60

60

60

60

60

60

60

98,29

68

67

68

71

71

71

71

71

71

71

110,1

80

77

78

79

84

84

84

84

84

84

89

63

61

62

62

62

65

65

65

65

65

65,43

46

44

45

45

45

45

52

52

52

52

91,71

61

58

60

60

59

60

60

78

78

78

98,43

76

72

73

74

73

74

74

72

74

74

99,29

74

72

74

74

73

74

74

73

74

68

96,14

71

68

69

70

70

70

70

69

69

70

Πίνακας 5. Μέσος και Προτεινόμενος Αριθμός Χειρουργείων ανά μήνα.
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Με κίτρινη σκίαση φαίνονται οι τυποποιημένες τιμές χειρουργείων, όπως έχουν
αντικαταστήσει τις προτεινόμενες τιμές, με στόχο την πλήρως δυναμική συμπεριφορά
του μοντέλου μας με βάση τις μηνιαίες αλλαγές - απαιτήσεις.
Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών
χειρουργείων για όλες τις χρονιές (Μπλε γραμμή) και προτεινόμενων χειρουργείων
(Κόκκινη γραμμή), κάνοντας προφανή την ικανοποίηση της τήρησης συγκεκριμένης
συμπεριφοράς στην πρόταση του μοντέλου μας. Θα παρουσιάσουμε μόνο τους 3
πρώτους μήνες προτάσεων καθώς και τον μέσο όρο των 8 πρώτων μηνών σε σχέση με
την μέση απαιτούμενη συμπεριφορά. Είναι προφανής η ομοιότητα με συντελεστές
συσχέτισης (cross-correlation) ισοδύναμους με 0.92 και στις δύο περιπτώσεις (α) και
(β).

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 8. (α) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και προτεινόμενες
τιμές κατά τον 2ο μήνα. (β) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και
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προτεινόμενες τιμές κατά τον 3ο μήνα. (γ) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά
μήνα και προτεινόμενες τιμές από τον 2 έως και τον 11ο μήνα

Αντίστοιχα, για την Περίπτωση Β (Μεταβλητού Στόχου στη διάρκεια της χρονιάς), και
παρατηρώντας τα αποτελέσματα στα διαγράμματα των Εικόνων 6β και 7β,
παρατηρούμε ότι το μοντέλο σε σχέση με τις τυποποιημένες τιμές έχει μεγαλύτερες
αποκλίσεις: 6.08% & 4.31% (Αύξηση Ποσού Στόχο) Μικρών και Μεγάλων
χειρουργείων και 1.52% & 1.86%, αντίστοιχα. Τα διαγράμματα δείχνουν ότι και στις
2 περιπτώσεις το μοντέλο προσαρμόζεται σχετικά άμεσα στις απαιτήσεις
αναπροσαρμόζοντας ομαλά τις απαιτήσεις και συγκλίνοντας τελικώς σε ένα πολύ
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Όπως αναφέραμε ήδη προηγουμένως πιο σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας του
προτεινόμενου μοντέλου μας είναι η ρεαλιστική κατανομή των προτεινόμενων
χειρουργείων ανά μήνα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Επιβάλλεται η προτεινόμενη
κατανομή, ακόμα και μετά τις απαιτούμενες αλλαγές μετά τον 6ο μήνα, να ακολουθεί
την ίδια συμπεριφορά καθώς οποιαδήποτε άλλη δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί από
τους ορθοπεδικούς χειρούργους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η πρόταση να περιλαμβάνει
την μεγαλύτερη αύξηση σε όλους τους μήνες εκτός Αυγούστου και Δεκεμβρίου. Εάν
αυτό ισχύει, προφανώς το μοντέλο μας είναι επιτυχημένο.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος χειρουργείων ανά μήνα (2η Στήλη) ενώ
σε Κάθετη διάταξη (3η – 10η Στήλη) φαίνονται οι Προτεινόμενες Τιμές Χειρουργείων,
όπως έχουν εξαχθεί αυτόματα από το προτεινόμενο μοντέλο μας, από τον 2ο μέχρι και
τον 11ο μήνα για όλους τους επόμενους μήνες του χρόνου. Μέχρι και τον 6ο μήνα, η
κατανομή δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με την Περίπτωση Α. Οι αλλαγές
πραγματοποιούνται για το χρονικό διάστημα από τον 7ο έως και τον 11ο μήνα. Οι
συγκεκριμένες τιμές έχουν επισημανθεί με Έντονη γραφή (bold).
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1ος
Μήνας
2ος
Μήνας
3ος
Μήνας
4ος
Μήνας
5ος
Μήνας
6ος
Μήνας
7ος
Μήνας
8ος
Μήνας
9ος
Μήνας
10ος
Μήνας
11ος
Μήνας
12ος
Μήνας

Μέσος
Αριθμός
Χειρουργείων

2ος
Μήνας

3ος
Μήνας

4ος
Μήνας

5ος
Μήνας

6ος
Μήνας

7ος
Μήνας

8ος
Μήνας

9ος
Μήνας

10ος
Μήνας

11ος
Μήνας

94,29

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

94

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

97,14

70

78

78

78

78

78

78

78

78

78

82,71

61

58

60

60

60

59

59

59

59

59

98,29

68

67

68

71

71

71

71

71

71

71

110,1

80

77

78

79

84

84

84

84

84

84

89

63

61

62

62

62

65

65

65

65

65

65,43

46

44

45

45

45

62

52

52

52

52

91,71

61

58

60

60

59

85

85

78

78

78

98,43

76

72

73

74

73

103

103

101

75

75

99,29

74

72

74

74

73

100

100

99

100

68

96,14

71

68

69

70

70

94

94

92

92

93

Πίνακας 6. Μέσος και Προτεινόμενος Αριθμός Χειρουργείων ανά μήνα.

Με κίτρινη σκίαση φαίνονται οι τυποποιημένες τιμές χειρουργείων, όπως έχουν
αντικαταστήσει τις προτεινόμενες τιμές, με στόχο την πλήρως δυναμική συμπεριφορά
του μοντέλου μας με βάση τις μηνιαίες αλλαγές - απαιτήσεις.
Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών
χειρουργείων για όλες τις χρονιές (Μπλε γραμμή) και προτεινόμενων χειρουργείων
(Κόκκινη γραμμή), κάνοντας προφανή την ικανοποίηση της τήρησης συγκεκριμένης
συμπεριφοράς στην πρόταση του μοντέλου μας. Θα παρουσιάσουμε μόνο τον 7ο και
τον 9ο μήνα προτάσεων καθώς και τον μέσο όρο των μηνών από τον 7ο έως και τον 11ο
μήνα σε σχέση με την μέση απαιτούμενη συμπεριφορά. Είναι προφανής η ομοιότητα
με συντελεστές συσχέτισης (cross-correlation) ισοδύναμους με 0.88 και στις δύο
περιπτώσεις (α) και (β). Με μπλε βέλη έχουμε τονίσει τις 2 περιοχές ενδιαφέροντος.
Κυρίως όσο αφορά το σχήμα του πίνακα 9(α), φαίνεται ότι το μοντέλο με την αύξηση
του διαθέσιμου ΠΥ, αυξάνει αναλογικά τα χειρουργεία κρατώντας στο μικρότερο
δυνατό μέσο όρο τους συγκεκριμένους μήνες. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από
την Εικόνα 9(γ) όπου φαίνεται η μέση συνολική συμπεριφορά.
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(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 9. (α) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και προτεινόμενες
τιμές κατά τον 7ο μήνα. (β) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά μήνα και
προτεινόμενες τιμές κατά τον 9ο μήνα. (γ) Μέσες τιμές τυποποιημένου αριθμού χειρουργείων ανά
μήνα και προτεινόμενες τιμές από τον 2 έως και τον 11ο μήνα

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του προτεινόμενου μοντέλου προχωρήσαμε
σε 2 κατηγορίες ακόμα πειραμάτων. Στην 1η περίπτωση εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο
ξεχωριστά για κάθε χρονιά από το 2011-2107, εκπαιδεύοντας το μοντέλο μας με τα
δεδομένα όλων των υπόλοιπων χρόνων. Ουσιαστικά έγινε εφαρμογή του μοντέλου με
training set τα δεδομένα των χρόνων 2012-2017 και test set τα δεδομένα του έτους
2011, εφαρμογή του μοντέλου με training set τα δεδομένα των χρόνων 2011 και 20132017 και test set τα δεδομένα του έτους 2012 κτλ. Τα αποτελέσματα φαίνονται
παρακάτω.

53

(α)

54

(β)

55

(γ)

56

(δ)

57

(ε)

58

(ζ)
Εικόνα 10. (α)-(ζ) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*: εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές) για τις
χρονιές 2011-2016.
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Είναι προφανές από τα παραπάνω γραφήματα ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων
(και παρότι η έννοια training set δεν μπορεί να περιλαμβάνει μελλοντικές καταστάσεις)
η απόδοση του μοντέλου είναι πολύ ικανοποιητική και απόκλιση είναι σταθερά
μειωμένη προς το τέλος του χρόνου. Επίσης, η διακύμανση των προτεινόμενων
χειρουργείων ικανοποιεί πλήρως και τις απαιτήσεις για ελαχιστοποίηση των
χειρουργείων τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο.
Στη

παρακάτω

Εικόνα

11

φαίνονται

οι

αποκλίσεις

όλων

των

χρόνων

(συμπεριλαμβανομένου και του 2017). Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις η
μηνιαία απόκλιση είναι συνολικά κατά απόλυτη τιμή. Η απόδοση του μοντέλου είναι
φανερή. Η σύγκλιση των προτεινόμενων επεμβάσεων γίνεται με σταθερό ρυθμό,
πλήρως προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις ανά μήνα.

Εικόνα 11. Μηνιαίες Αποκλίσεις ανά Έτος.

Στην 2η περίπτωση εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο ξεχωριστά για κάθε χρονιά από το
2011-2107, εκπαιδεύοντας το μοντέλο μας με τα δεδομένα μόνο των προηγούμενων
χρόνων. Ουσιαστικά έγινε εφαρμογή του μοντέλου ξεχωριστά για τα έτη 2013, 2014,
2015, 2016 και 2017 με δεδομένα εκμάθησης όλες τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε
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διαφοροποιήσει την έξοδο επισημαίνοντας όχι συνολικά κατά απόλυτη τιμή αλλά τις
Μέσες Μηνιαίες Αποκλίσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Και σε αυτή τη
περίπτωση, η διακύμανση των προτεινόμενων χειρουργείων ικανοποιεί πλήρως και τις
απαιτήσεις για ελαχιστοποίηση των χειρουργείων τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και
Δεκέμβριο.
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(α)

62

(β)

63

(γ)

64

(δ)

65

(ε)

66

(ζ)
Εικόνα 12. (α)-(ε) Εκτίμηση (ή πρόβλεψη) αριθμού χειρουργείων των επόμενων μηνών (*: εκτιμώμενες τιμές, o: πραγματικές τυποποιημένες τιμές) για τις
χρονιές 2013-2017. (ζ) Μηνιαία Απόκλιση ανά Έτος.
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Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι στην παραπάνω περίπτωση και για λόγους
αξιοπιστίας και καλύτερης οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων, δεν υπολογίσαμε την
Συνολικά Μηνιαία Απόκλιση κατά Απόλυτη Τιμή αλλά την αντίστοιχη Μέση Μηνιαία
Απόκλιση. Και εδώ όμως γίνεται εμφανής η υψηλή απόδοση του μοντέλου μας, καθώς
διατηρεί ένα σταθερό ρυθμό και μια ελάχιστη διακύμανση μεταξύ τυποποιημένων και
εκτιμώμενων χειρουργείων. Με αυτό τον τρόπο δεν διαφοροποιείται σημαντικά ο
συνήθης ρυθμός εκτέλεσης των χειρουργείων είτε σε συνάρτηση με τον μηνιαίο αριθμό
είτε σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες κάθε μήνα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής προτάθηκε η χρήση ενός προγνωστικού
μοντέλου, στηριζόμενο στην 2-νορμα ανάλυση πραγματικών δεδομένων, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση μελλοντικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο βήμα της διαδικασίας δημιουργείται/προσδιορίζεται το
μοντέλο με βάση ένα σύνολο προ-κατηγοριοποιημένων δεδομένων εκπαίδευσης. Τα
δεδομένα εκπαίδευσης αναλύονται με βάση τη 2-νορμα των δεδομένων, προκειμένου
να σχηματιστεί το μοντέλο το οποίο στην περίπτωση μας μπορεί να καθορίζει δυναμικά
τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων ανά μήνα. Στα πλαίσια της παρούσας
διπλωματικής έχουμε εφαρμόσει το μοντέλο σε Ορθοπεδικής φύσεως χειρουργικές
επεμβάσεις, στις οποίες λόγω του υψηλού κόστους αντιστοιχεί συγκεκριμένος ΚΑΕ
του υφιστάμενου προϋπολογισμού. Με αυτό τον τρόπο έχουμε καλύτερο έλεγχο των
δεδομένων μας.
Το προτεινόμενο μοντέλο καθορίζει τον αριθμό των Ορθοπεδικών επεμβάσεων για
όλους τους μήνες μέχρι τέλος του έτους με κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της
διακύμανσης μεταξύ αρχικού προϋπολογισμού και συνολικών αγορών στο τέλος του
έτους. Το μοντέλο έχει εφαρμογή από τον 3ο μήνα του έτους και μέχρι τέλος του
χρόνου ενώ είναι πλήρως δυναμικό καθώς μπορεί να επαναπροσδιορίσει την έξοδο του
(αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων κάθε επόμενο μήνα) οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Αυτό μπορεί να συμβεί εάν για οποιαδήποτε λόγο αλλάξει το συνολικό ποσό αγορών
στην έξοδο (λόγω αυξομείωσης του ποσού αγορών στο ΚΑΕ Ορθοπεδικού Υλικού).
Επίσης, καθώς το μοντέλο είναι πλήρως εκπαιδευμένο, διαφοροποιεί το πλήθος των
προτεινόμενων χειρουργείων με βάση τη συνήθη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τον
μήνα Αύγουστο λόγω αδειών προσωπικού και μειωμένων τακτικών περιστατικών, ο
προτεινόμενος αριθμός είναι το δυνατόν ο ελάχιστος δυνατός (εξαρτάται από τις
τελικές απαιτήσεις στην έξοδο).
Το προτεινόμενο μοντέλο έχει δοκιμαστεί σε δεδομένα της Ορθοπεδικής Κλινικής του
Γενικού Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”. Η συγκεκριμένη Κλινική
παρουσιάζει την υψηλότερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή (αρκετά
υψηλότερη κατά μέσο όρο ακόμα και από την Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
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Ιωαννίνων), κάνοντας τη ιδανική για δοκιμές. Τα αποτελέσματα είναι περισσότερα από
ικανοποιητικά.
Πολύ σημαντικό, μιας και η καταγραφή των περιστατικών από τους ιατρούς της
Ορθοπεδικής Κλινικής γίνεται σε δύο (κατηγορίες), Μικρά και Μεγάλα χειρουργεία,
το μοντέλο εκπαιδεύτηκε με βάση τις συγκεκριμένες κατηγορίες και δίνει τις
προβλέψεις του πάλι σε αντίστοιχο αριθμό εξόδων. Κάτι που σημαίνει ότι το μοντέλο
μπορεί να έχει εφαρμογή σε προβλήματα ίδιας φιλοσοφίας με πολλαπλές κλάσειςκατηγορίες. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στις λοιπές χειρουργικές
επεμβάσεις όπως είναι οι επεμβάσεις της Χειρουργικής, Γυναικολογικής/Μαιευτικής
που έχουν αντίστοιχη ή ακόμα και μεγαλύτερη δραστηριότητα. Επίσης, θα μπορούσε
να εφαρμοστεί σε προβλήματα περισσότερών κατηγοριών όπως Υγειονομικό Υλικό,
Χημικά Αντιδραστήρια, Ορθοπεδικό Υλικό, Φάρμακα και Λοιπές Δαπάνες (Τρόφιμα,
Καύσιμα, Ιματισμός, Τεχνικά, Λοιπό υλικό) κτλ. με έξοδο το σύνολο του
προϋπολογισμού.
Θα πρέπει να απαντηθεί όμως και μια ακραία περίπτωση: Αν έχουμε περισσότερα
περιστατικά διότι συνέβη μία καταστροφή ( πχ ένα μεγάλο ατύχημα) και δεν μας φτάνει
ο ΠΥ τι κάνουμε; Όπως αναφέραμε ήδη, ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι καθαρά
υποστηρικτικός και δεν μπορεί να διαφοροποιήσει ακραίες καταστάσεις. Σε αυτή την
περίπτωση το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αύξηση του ποσού των Εξόδων-Στόχου
με ενίσχυση του ΚΑΕ μέσω ταυτόχρονης μείωσης από άλλους ΚΑΕ. Εάν γενικώς τα
χρήματα του ΠΥ δεν φθάνουν, κόβουμε πιστωτικά και ζητάμε έξτρα χρηματοδότηση.
Ο αλγόριθμος μας φροντίζει μόνο για τον καταμερισμό των περιστατικών. Με
κατάλληλες τροποποιήσεις μελλοντικά μπορούμε να τροποποιούμε χειροκίνητα τα
απαιτούμενα περιστατικά κ το μοντέλο να μας δίνει απαιτούμενο ΠΥ. Αυτό θα ήταν
έξτρα υποστήριξη σε διαδικασίες καταμερισμού των ΠΥ από κεντρικούς φορείς, πχ
ΥΠΕ και Υπουργείο.
Συμπερασματικά, στη παρούσα διπλωματική προτείναμε ένα καινοτόμο εργαλείο
υποστήριξης αποφάσεων για τον διαχειριστή ενός προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε
φορές υγείας (και όχι μόνο Νοσοκομεία). Το συγκεκριμένο εργαλείο με κατάλληλες
τροποποιήσεις-βελτιώσεις

μπορεί να επεκταθεί προς χρήση για το σύνολο του

προϋπολογισμού και να αποτελέσει αρωγό στις διαδικασίες εξορθολογισμού των
δαπανών για ένα προϋπολογισμό και σημαντικό εργαλείο για κάθε διαχειριστή.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ MATLAB
1. Αρχείο main.m
clear all;
close all;
pk = [1 3 5 7 9 2 4 6 8 10];
etoi = [2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017];
errors1 = zeros(7,10);
errors2 = zeros(7,10);
for etos = 7:7
figure;
for minas = 2:11
[yt,yp] = analysis_var(etos,minas);
subplot(5,2,pk(minas-1));
axis([0.5 12.5 10 140]);
hold on;
rectangle('Position',[0.5,0,minas,140],'EdgeColor','yello
w','FaceColor','yellow');
grid on;
plot(1:12,yp(:,1),':k*',1:12,yt(:,1),'-go',1:12,yp(:,2),':r*',1:12,yt(:,2),'--mo');
stem(1:minas,yp(1:minas,1));
stem(1:minas,yp(1:minas,2));
errors1(etos,minas) =
round(sum(abs(yp(minas+1:end,1) - yt(minas+1:end,1))));
errors2(etos,minas) =
round(sum(abs(yp(minas+1:end,2) - yt(minas+1:end,2))));
title([num2str(minas) '/' num2str(etoi(etos)) '
(Απόκλιση:' num2str(errors1(etos,minas)) '/'
num2str(errors2(etos,minas)) ')']);
end
end
figure;
subplot(211);
plot(2:11,errors1(:,2:11)');
grid on;
title('Μηνιαία Απόκλιση ανά Έτος (Μικρά)');
legend('2011','2012','2013','2014','2015','2016','2017');
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subplot(212);
plot(2:11,errors2(:,2:11)');
grid on;
title('Μηνιαία Απόκλιση ανά Έτος (Μεγάλα)');
legend('2011','2012','2013','2014','2015','2016','2017');
2. Αρχείο get_data.m
function [pos,tos,y,t] = get_data()
pos(1,:)
pos(2,:)
pos(3,:)
pos(4,:)
pos(5,:)
pos(6,:)
pos(7,:)
tos = [1
y =
21
31
30
33
38
33
27
14
31
31
37
39

[
43
61
60
42
54
78
48
30
42
62
51
62

= [3:14];
= [1:2 5:14];
= [1:4 7:14];
= [1:6 9:14];
= [1:8 11:14];
= [1:10 13:14];
= [1:12];
2;3 4;5 6;7 8;9 10;11 12;13 14];
32
36
30
27
34
35
35
18
16
20
19
25

64
52
41
35
68
59
51
28
35
31
59
58

t = [
1800000 800000
1214747 994238

24
17
32
17
15
24
18
22
37
27
27
20

65
74
57
52
71
88
64
45
42
59
74
63

22
23
24
20
18
26
23
23
40
20
21
33

71
66
84
51
73
91
65
47
46
93
87
91

37
41
30
29
36
31
30
27
39
28
27
24

66
71
80
75
81
86
81
51
76
81
71
70

27
38
29
27
35
34
31
24
40
39
34
27

81
65
76
80
68
77
68
58
85
92
88
71

31
18
29
31
26
25
17
19
35
32
32
25

76
65
78
60
71
84
65
52
78
74
68
65];

1300000 919287 1197941 2021033 1716647
1300281 1410815 1680950 1397493 1674296]'

3. Αρχείο analysis_var.m
function [yt,yp,ye] = analysis_var(etos,minas)
persistent x;
[pos tos y t] = get_data();
if(minas == 1)
x = 0;
end
if(minas == 7)
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x = input('Δώσε νέο προυπολογισμό (0 για ίδιο):');
end
if (x ~= 0)
t(7,2) = x;
end
for i = 1:7
yn(:,2*i-1:2*i) = y(:,2*i-1:2*i)*t(i,1)/t(i,2);
end
yn = round(yn);
yc = yn(:,pos(etos,:));
yt = yn(:,tos(etos,:));
for i = 1:6
d(i) = norm(yc(1:minas,2*i-1:2*i)-yt(1:minas,1:2),2);
end
c = d/sum(d);
yp = zeros(size(yt));
yp(1:minas,:) = yt(1:minas,:);
for i = 1:6
yp(minas+1:end,:) = yp(minas+1:end,:) +
c(i)*yc(minas+1:end,2*i-1:2*i);
end
yp = round(yp*t(7,2)/t(7,1));
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