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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα έρευνα µελετούµε τη χρήση τεχνικών Ανακάλυψης Γνώσης στην
ανάλυση δεδοµένων που προκύπτουν από έρευνα αξιολόγησης των παρεχόµενων
υπηρεσιών σε Νοσοκοµεία όλης της χώρας. Η πλειονότητα τέτοιων ερευνών διεξάγεται µε
τη χρήση ερωτηµατολογίων που συµπληρώνονται είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε
από ερευνητές µέσα από συνεντεύξεις µε τους ασθενείς, ώστε να συµπληρώσουν τα
απαραίτητα έντυπα. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις έρευνες αυτές, κατά κύριο λόγο
αναλύονται µέσω στατιστικών µεθόδων. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται στη µελέτη µας
αφορά τη χρήση τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης, µέσα από την οποία προσδοκούµε την
ανακάλυψη περισσότερης, κρυµµένης πληροφορίας. Αρχικός µας στόχος είναι λοιπόν, να
εντοπίσουµε µέσα στα δεδοµένα, πρότυπα τα οποία δεν είναι δυνατό να ανιχνεύσουµε µε
τις συνήθεις στατιστικές µεθόδους ή µε επεξεργασία βάσεων δεδοµένων µέσω
ερωτηµάτων (χρήση ερωτηµάτων SQL ή OLAP). Μέσα από την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας αυτής, επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε προτάσεις για
την πιθανή τροποποίηση και βελτίωση του ερωτηµατολογίου ή ακόµη προτάσεις µε σκοπό
την ευκολότερη ανάλυση παρόµοιων συλλογών δεδοµένων στο µέλλον. Στην µελέτη µας
χρησιµοποιήσαµε τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης που αφορούν την ανάλυση συνάφειας, τη
συσταδοποίηση και τη κατηγοριοποίηση βάσει δέντρων απόφασης. Το λογισµικό που
χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και εφαρµογή των διαφόρων τεχνικών
είναι αυτό του IBM DB2 Intelligent Miner for Data και του WEKA του
ΠανεπιστηµίουWaikato της Ν. Ζηλανδίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τα Νοσοκοµεία. Το ενδιαφέρον αυτό απαιτεί την
ύπαρξη διαδικασιών µέτρησης της ικανοποίησης ή µη των «πελατών-ασθενών», οι οποίες
µπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των γενικότερων αντιλήψεων τους και πιο
συγκεκριµένα στον προσδιορισµό και την ανάλυση των αναγκών, των προσδοκιών και
των επιθυµιών τους. Έτσι, εντοπίζονται κρίσιµα σηµεία που χρίζουν βελτίωσης, νέες
ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση
και θα καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. (Παπαδόπουλος 2004).
Στα συστήµατα µέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών ανήκουν και οι έρευνες
µέσω συνεντεύξεων ή συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων από εξωτερικούς ή/και
εσωτερικούς ασθενείς1. Οι έρευνες αυτές διεξάγονται από ειδικούς επιστήµονες και τα
δεδοµένα που προκύπτουν αναλύονται και µελετώνται σχεδόν αποκλειστικά µε
στατιστικές µεθόδους. Οι τελευταίες αναδεικνύουν το κυρίως ζητούµενο: βαθµολογούν τα
επιµέρους, τα οποία αιτιολογούνται και καθοδηγούν/υποδεικνύουν τις διαδικασίες
βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην ανακάλυψη επιπλέον χρήσιµης πληροφορίας σε
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης παρεχοµένων υπηρεσιών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση,
γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουµε µε διαφορετικό τρόπο την ανάλυση των δεδοµένων.
Θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε τη δυνατότητα εφαρµογής τεχνικών ανακάλυψης
γνώσης (knowledge discovery, data mining) ώστε να 'χαρτογραφηθεί' το ερωτηµατολόγιο
αυτό καθεαυτό. Υπάρχουν ερωτήµατα, για τα οποία είναι ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι
επιµέρους τάσεις που εκφράζονται από τη δηµογραφική εικόνα των απαντήσεών τους,
π.χ.:
(α) Πως τείνουν να απαντούν οι ερωτώµενοι σε διάφορες κατηγορίες επιµέρους
ερωτήσεων, σε σχέση µε κάποια από τα δηµογραφικά τους στοιχεία (π.χ. ηλικία,
επάγγελµα, επίπεδο εκπαίδευσης, κλπ.)
(β) Αν και πως συσχετίζονται οι απαντήσεις σε κάποιες «κρίσιµες» οµάδες
ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου (π.χ. ασθενής ο οποίος εµφανίζεται να δυσαρεστείται
από το πρώτο στάδιο της άφιξής του, την εξυπηρέτηση στα Ιατρεία εφηµερίας,
παρουσιάζεται δύσκολος στο να ικανοποιηθεί γενικά, όσο καλές και αν είναι οι υπόλοιπες
υπηρεσίες οι οποίες του παρέχονται στη συνέχεια;
(γ) Στον αντίποδα του παραπάνω (β), πληροφορία µπορεί να αντληθεί και από
περιπτώσεις όπου απουσιάζει µια συσχέτιση, γεγονός το οποίο µόνο ενισχυτικό µπορεί να
καταλήξει να είναι όσον αφορά στη βαρύτητα της αντίστοιχης «θετικής» εκτίµησης. Για
παράδειγµα, ζητούµε να εντοπίσουµε περιπτώσεις τέτοιες όπου οι ερωτώµενοι αξιολογούν
θετικά την ποιότητα της άλφα υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά
δυσαρεστηµένοι από κάτι το οποίο αφορά στον περιβάλλοντα «χώρο» της: π.χ υπάρχουν
ασθενείς που θεωρούν ότι οι ιατροί είναι πολύ καλοί, παρά την τυχόν ανεπάρκεια των
νοσοκόµων και το ανθυγιεινό των χώρων του νοσοκοµείου;

1

Εξωτερικοί λέγονται οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα εξωτερικά ιατρεία. Εσωτερικοί λέγονται
οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές ενός Νοσοκοµείου.

1

Η ανάλυση των δεδοµένων θα γίνει µε τρόπο ώστε να µην αποκλείεται η περίπτωση
να προκύψουν συµπεράσµατα τα οποία να αφορούν στην βελτίωση του ερωτηµατολογίου,
και (πιθανόν) την επιµέρους τροποποίησή του, ανάλογα µε τον πληθυσµό των
ερωτώµενων προς τους οποίους απευθύνεται. Πολύ χρήσιµη συµβολή της εν λόγω
προσέγγισης αναµένεται να αποτελέσει η κριτική τοποθέτηση απέναντι στο είδος της
πληροφορίας την οποία παράγει η επεξεργασία ενός ερωτηµατολογίου µε στατιστικές
µεθόδους, σε σχέση µε εκείνη την οποία παράγει η επεξεργασία τύπου data mining.
Οι τεχνικές data mining θα εφαρµοστούν σε δεδοµένα τα οποία προέκυψαν από
έρευνα που αφορούσε στο βαθµό ικανοποίησης εσωτερικών ασθενών σε διάφορα
Νοσοκοµεία του ΕΣΥ ανά την ελληνική επικράτεια, όσον αφορά στην ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, εκ µέρους του εκάστοτε
ιδρύµατος. Η ταυτότητα της έρευνας και η περιγραφή του ερωτηµατολογίου παρατίθεται
στην ενότητα (4.1)
Η ανάλυση των δεδοµένων και εφαρµογή των τεχνικών data mining έγινε µε τη
χρήση δύο διαφορετικών πακέτων λογισµικού, του Intelligent Miner for Data και του
WEKA, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα (3.5). Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν,
οι αλγόριθµοι που εφαρµόστηκαν καθώς και η διαδικασία που ακολουθήσαµε για την
προετοιµασία των δεδοµένων περιγράφονται στις ενότητες (3.1) - (3.4) και (4.2)-(4.7).
Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που γίνεται στην ενότητα (5), ακολουθεί κυρίως
µια χρονική σειρά εκτέλεσης της επεξεργασίας και ανάλυσης, αν και σε κάποιες
περιπτώσεις παρατίθενται αποτελέσµατα βάσει της λογικής συνέχειας της έρευνας.
Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατα και σκέψεις που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια της έρευνας (ενότητα 6).
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2. Τεχνολογίες ανάλυσης των Ερωτηµατολογίων
Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών παρατηρείται ιδιαίτερα αυξηµένη
διαθεσιµότητα δεδοµένων. Ωστόσο, σ’ αυτόν τον πλεονασµό δεδοµένων (data)
ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της ουσιαστικής πληροφορίας. Όσο περισσότερα
είναι τα δεδοµένα, τόσο λιγότερη πληροφορία βλέπουµε άµεσα. Είναι άµεση και
επιτακτική η ανάγκη επεξεργασίας της πληθώρας δεδοµένων που κατακλύζουν τόσο
τον επιστηµονικό όσο και τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Το ίδιο ισχύει και για τα δεδοµένα που προκύπτουν από έρευνες, σχετικά µε την
αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στο σύστηµα Υγείας, τα οποία µελετώνται
κυρίως µέσω στατιστικών µεθόδων. ∆ιάφορες µέθοδοι µελέτης εφαρµόζονται σε
επιστηµονικές περιοχές, όπου η διαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων παίζει
αποφασιστικό ρόλο, είναι η χρήση ερωτηµάτων SQL, η χρήση εργαλείων OLAP , η
δηµιουργία Data Warehousing και η εφαρµογή τεχνικών Data Mining.

2.1 Χρήση των διαθέσιµων εργαλείων
2.1.1 Εφαρµογές SQL
Με τη χρήση της SQL µπορούµε να δηµιουργήσουµε ερωτήµατα σε ένα
σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) και να ανακτήσουµε πληροφορία
από δεδοµένα κάτω από περιορισµούς, οι οποίοι είναι γνωστοί εξ αρχής. Τα
ερωτήµατα που δηµιουργούµε είναι επακριβώς ορισµένα, µε ακριβή αποτελέσµατα.
Όταν, λοιπόν, είναι γνωστό το αντικείµενο της αναζήτησής µας, ενδείκνυται η
χρήση ερωτηµάτων SQL. Οι χρήστες ενός συστήµατος DBMS γνωρίζουν αν είναι
σωστά τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος που θέτουν. Η γνώση που αναζητούν είναι
«ρηχή», δηλαδή αναφέρεται καθαρά σε γεγονότα και µόνο αυτό µπορεί να τους δώσει
η απάντηση σε ένα ερώτηµα SQL.

2.1.2 Εφαρµογές OLAP
Όταν αναζητούµε πολυδιάστατη γνώση (multidimensional knowledge),
αναφερόµαστε και πάλι µόνο σε γεγονότα, τα οποία µάλιστα είναι αποθηκευµένα µε
πολυδιάστατο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή έχουµε την ανάγκη ενός εργαλείου
OLAP.
Ο όρος OLAP αναφέρεται στην Απευθείας Αναλυτική Επεξεργασία (On Line
Analytical Processing) και αφορά µία κατηγορία εφαρµογών και τεχνολογιών για τη
συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πολυδιάστατων δεδοµένων για
λόγους διοικητικούς-διαχειριστικούς και αναλυτικούς.
Οι τυπικές εφαρµογές OLAP µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διαχείριση και
τη διοίκηση µιας εταιρίας, στο σχεδιασµό του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan)
της, στο σχεδιασµό του marketing plan καθώς και σε διάφορες οικονοµοτεχνικές
µελέτες. Ωστόσο µπορεί να βρουν εφαρµογή και σε άλλα πεδία. Ένα προϊόν OLAP
έχει τη δυνατότητα να παρέχει ταχύτατη ανάλυση διαµοιραζόµενης πολυδιάστατης
πληροφορίας (FASMI – Fast Analysis of Shared Multidimensional Information). Οι
βάσεις που διαµορφώνονται για την εφαρµογή OLAP χρησιµοποιούν ένα µοντέλο
πολυδιάστατων δεδοµένων, που επιτρέπει να διεκπεραιώνονται πολύπλοκα
αναλυτικά και εξειδικευµένα ερωτήµατα µε ταχύτατο χρόνο εκτέλεσης.
3

Ένα εργαλείο OLAP παίρνει ένα σύνολο δεδοµένων και το µετατρέπει σε ένα
κύβο OLAP. Τα ερωτήµατα, πλέον, εφαρµόζονται πάνω στον κύβο και εκτελούνται
σε πολύ µικρότερο χρόνο απ’ ό,τι θα το κάναµε µε τη χρήση εντολών SQL.
Ένας κύβος OLAP είναι ένα πολυδιάστατο αντικείµενο. Μπορεί να θεωρηθεί
ως η γενίκευση ενός δισδιάστατου πίνακα σε λογιστικό φύλλο. Κάθε πεδίο ανάλυσης
είναι µία διάσταση. Για παράδειγµα, µία εταιρία θέλει να αναλύσει τους πίνακες
εσόδων της κατά προϊόν, κατά χρονική περίοδο (τριµηνιαία ανάλυση), κατά περιοχή
και κόστος και να συγκρίνει τους τελικούς πίνακες µε τον αρχικό προϋπολογισµό.
Καθένας από τους παραπάνω τρόπους ανάλυσης συνιστά µία ιδιαίτερη διάσταση. Ο
κύβος δηµιουργείται από ένα σχηµατισµό τύπου αστέρα µεταξύ των πινάκων. Στο
κέντρο τοποθετείται ο πίνακας των γεγονότων (fact table) µε τα κύρια αντικείµενα να
αποτελούν το ερώτηµα. Στον πίνακα αυτό συνδέονται οι πίνακες των διαστάσεων,
όπως αυτές περιγράφηκαν πριν. Αυτοί οι πίνακες δείχνουν πως µπορούν να
αναλυθούν οι συναθροίσεις των συσχετισµένων δεδοµένων.

2.1.3 Εφαρµογές Αποθήκευσης ∆εδοµένων (Data Warehousing)
Η χρήση Αποθήκευσης ∆εδοµένων (Data Warehousing) έχει κυρίως βοηθητικό
ρόλο. Μία αποθήκη δεδοµένων (data warehouse) είναι ένα αντίγραφο δεδοµένων
συναλλαγών κατάλληλα δοµηµένο για την εφαρµογή ερωτηµάτων και την κατάρτιση
εκθέσεων. Είναι µία ιστορική βάση δεδοµένων σχεδιασµένη για την υποστήριξη
λήψης αποφάσεων παρά για επεξεργασία συναλλαγών (Kimball 1996). Οι αποθήκες
δεδοµένων περιέχουν µία µεγάλη ποικιλία δεδοµένων που παρουσιάζουν µια λογική
εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης σε µία συγκεκριµένη στιγµή. Η ανάπτυξη
αποθηκών δεδοµένων περιλαµβάνει την ανάπτυξη συστηµάτων για την εξαγωγή των
δεδοµένων από το λειτουργικό τους περιβάλλον καθώς επίσης και την εγκατάσταση
ενός συστήµατος βάσης αποθήκης που παρέχει στους ενδιαφερόµενους ευέλικτη
πρόσβαση στα δεδοµένα. Η αποθήκευση δεδοµένων (data warehousing) γενικά
αναφέρεται στο συνδυασµό πολλών διαφορετικών βάσεων δεδοµένων απ’ όλο το
εύρος µίας επιχείρησης.
Η µεταφορά των δεδοµένων προς την αποθήκη είναι µία συνεχής διαδικασία
που γίνεται σε καθηµερινή βάση µετά το τέλος της εργάσιµης ηµέρας της
επιχείρησης. Ο τρόπος µε τον οποίο αποθηκεύει τα δεδοµένα µία αποθήκη δεδοµένων
(προσανατολισµένα προς το υποκείµενο και όχι προς τη συναλλαγή) δηµιουργεί
πλεονασµούς στην καταχώρησή τους. Αυτή η περίσσεια χρησιµοποιείται από τις
διαδικασίες data mining για τον εντοπισµό προτύπων και συνδυασµών που δεν
αναγνωρίζονται µε την πρώτη µατιά.

2.1.4 Εφαρµογές Εξόρυξης Γνώσης (Data Mining)
Στις εφαρµογές data mining τα ερωτήµατα είναι συνήθως ασαφή και δε
γνωρίζουµε τι είδους αποτελέσµατα θα προκύψουν τελικά. Οι χρήστες συνήθως δεν
είναι σε θέση να καθορίσουν εκ των προτέρων επακριβώς τι είναι αυτό που
αναζητούν, ούτε βέβαια να διαγνώσουν αν είναι ακριβή και τα αποτελέσµατα που
παίρνουν. Με την επεξεργασία της Εξόρυξης Γνώσης µπορούµε να ανακτήσουµε
πληροφορία σχετική µε απρόσµενες απόψεις πάνω σε πρότυπα και τάσεις
συγκεκριµένων οµάδων δεδοµένων
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2.2 Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων (Knowledge
Discovery from Databases -KDD)
Η Εξόρυξη Γνώσης είναι ένα βήµα µέσα σε µία ευρεία διαδικασία που λέγεται
Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων (Knowledge Discovery from Databases).
Πρόκειται για την εξαγωγή υπονοούµενης, προηγουµένως άγνωστης και πιθανώς
χρήσιµης γνώσης από υπάρχοντα δεδοµένα. Η Γνώση έχει τη µορφή κανόνων,
σχέσεων και προτύπων (patterns) ανάµεσα σε στοιχεία δεδοµένων. Πληροφορία
συνιστά κάθε νέα γνώση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να αποφέρει όφελος
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εξόρυξη γνώσης είναι το στάδιο της ανακάλυψης γνώσης
του KDD, η ανακάλυψη κρυµµένης πληροφορίας µέσα σε µία βάση δεδοµένων. Η
εξόρυξη γνώσης και τα υπόλοιπα εργαλεία που προσφέρονται για τη διαχείριση και
ανάλυση των δεδοµένων δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους αλλά
συµπληρωµατικά, γιατί απλά δεν έχουν τους ίδιους στόχους.
Μία διαδικασία KDD µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα: έναν κανόνα, µία
κατάταξη, µία οµάδα (cluster) (Dunham 2003). Ωστόσο, για να καταλήξει εκεί µία
διαδικασία KDD, δηλαδή στην εφαρµογή των αλγορίθµων data mining, πρέπει να
περάσει από άλλα προηγούµενα βήµατα. Μία διαδικασία KDD περιλαµβάνει αρχικά
τον ορισµό του στόχου της, τη συλλογή των δεδοµένων – αρκετές φορές και από
ετερογενείς βάσεις δεδοµένων, τον καθαρισµό και την προετοιµασία τους, ώστε να
είναι έτοιµα για την επεξεργασία τύπου data mining.
Μπορεί η παραπάνω περιγραφή να δείχνει ότι πρόκειται για µία εύκολη και
απλή διαδικασία, ωστόσο κρύβει αρκετές δυσκολίες. Αρχικά, είναι απαραίτητο να
δούµε τα δεδοµένα συνολικά. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν ότι τα αρχεία
που επεξεργαζόµαστε µπορεί να µην ενηµερώνονται πλέον. Ακόµη, ένα σηµαντικό
µειονέκτηµα που χρίζει µέριµνας είναι τα ελλιπή δεδοµένα ή ακόµη χειρότερα, τα
λανθασµένα δεδοµένα που µπορεί να περιέχονται µέσα στις δοµές της βάσης. Εξ
άλλου, πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα απορρήτου και νοµικούς
περιορισµούς που µπορεί να ανακύψουν κατά την επεξεργασία. Τέτοια θέµατα
µπορεί να κάνουν απαγορευτική τη χρήση κάποιων δεδοµένων. Σε πολλές
περιπτώσεις, προβλήµατα δηµιουργούνται από ασυµβατότητα µορφών ή και
µοντέλων δεδοµένων, όταν έχουµε συλλογή δεδοµένων από διαφορετικά συστήµατα
βάσεων. Ένα αρκετά συχνό πρόβληµα είναι η σηµασιολογική µετάφραση των
δεδοµένων.
Όταν ολοκληρώνονται τα παραπάνω βήµατα προετοιµασίας των δεδοµένων, η
επεξεργασία του KDD µπορεί να περάσει στο στάδιο του data mining. Πρόκειται για
την εξόρυξη χρήσιµης πληροφορίας από σύνολα δεδοµένων. Χρησιµοποιείται για να
ανακαλυφθεί πληροφορία που είναι κρυµµένη µέσα στα διαθέσιµα δεδοµένα. Έχουν
αναπτυχθεί πολλοί αλγόριθµοι για data mining. Μία περίληψη των στρατηγικών που
υπάρχουν παρουσιάζεται σε επόµενη ενότητα.
Ωστόσο, µία διαδικασία KDD δε σταµατά µε την ολοκλήρωση του data mining.
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία αυτή πρέπει να
µεταφραστούν και να εκτιµηθούν. ∆εν είναι πάντα εύκολο να εξηγηθούν οι
συνδυαστικοί κανόνες που προκύπτουν ή τα clusters στα οποία οµαδοποιούνται τα
δεδοµένα. Έτσι, τα αποτελέσµατα στη έξοδο της επεξεργασίας data mining πρέπει να
εξεταστούν για να καταλήξουµε αν έχουν χρησιµότητα ή έστω κάποιο ενδιαφέρον.
Αν τελικά η εκτίµηση των αποτελεσµάτων καταλήξει ότι αυτά είναι ενδιαφέροντα,
σηµαίνει ότι υπάρχει νέα γνώση η οποία πρέπει µε κάποιο τρόπο να χρησιµοποιηθεί
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία KDD.
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2.3 Παραδείγµατα εφαρµογών των διαθέσιµων εργαλείων
Όπως ήδη αναφέραµε, τα εργαλεία που έχουµε για την διαχείριση και ανάλυση
δεδοµένων είναι η στατιστική ανάλυση, τα ερωτήµατα σε µία βάση δεδοµένων, τα
εργαλεία OLAP, το data warehousing και το data mining. Μπορούµε να δούµε
κάποια παραδείγµατα σχετικά µε το πώς θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το
καθένα από τα εργαλεία αυτά στην προκειµένη περίπτωση της ανάλυσης των
δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια της έρευνας.
Στην περίπτωση των ιατρικών δεδοµένων που διαχειριζόµαστε, ένα είδος
στατιστικής ανάλυσης θα µπορούσε να µάς δώσει απάντηση στο ερώτηµα: τι
ποσοστό εσωτερικών ασθενών, οι οποίοι είναι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τη
συµπεριφορά και την εξυπηρέτηση του Νοσηλευτικού προσωπικού, είναι πτυχιούχοι
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Η χρήση της SQL µπορεί να µάς δώσει για τους εσωτερικούς ασθενείς, που
είναι γενικά δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στο Νοσοκοµείο, έναν πίνακα µε
τις απόψεις τους για τις επιµέρους υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Ή ακόµη µπορεί να
δηµιουργήσει έναν πίνακα µε όλους τους εσωτερικούς ασθενείς που έχουν ως επίπεδο
µόρφωσης τουλάχιστον εκείνο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είναι
δυσαρεστηµένοι ή απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στις ∆ιοικητικές
Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου.
Από την άλλη, µε τη χρήση εργαλείων OLAP, µπορούµε να δούµε για τους
νοσηλευόµενους, που είναι πολύ ικανοποιηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή του
Νοσοκοµείου, πόσοι είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πόσοι έχουν
µεταπτυχιακές σπουδές, πόσοι έχουν επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και πόσοι
έχουν µόνο βασική. Στη συνέχεια, µπορούµε να εντοπίσουµε σε δεύτερο επίπεδο για
καθεµία από τις παραπάνω οµάδες, πως κατανέµεται ο αντίστοιχος πληθυσµός στα
διάφορα επαγγέλµατα. Η ανάλυση αυτή µπορεί να συνεχιστεί και σε επόµενα επίπεδα
µε τη χρήση των υπολοίπων γνωρισµάτων (attributes) που χαρακτηρίζουν το κάθε
στιγµιότυπο (instance) του περιεχοµένου της βάσης.
Με τη χρήση του Data Mining µπορούµε να κατασκευάσουµε το προφίλ του
απόλυτα δυσαρεστηµένου ασθενούς. Μπορούµε να δούµε πως κατανέµονται οι
ασθενείς που είναι γενικά δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στο Νοσοκοµείο, σε
σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού. Μπορούµε ακόµη να εντοπίσουµε τις υπηρεσίες,
στις οποίες εµφανίζονται ικανοποιηµένοι οι ασθενείς, που είναι γενικά
δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στο Νοσοκοµείο. Σε κάποιες περιπτώσεις
ακόµη, δε γνωρίζουµε µε ακρίβεια τι ψάχνουµε, παρά έχουµε ένα περίγραµµα του
στόχου και προσδοκούµε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας για να
εξακριβώσουµε ότι η αρχική εικασία έχει βάση.

2.4 Στόχοι της έρευνας
Επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε την εφαρµογή data mining στην παρούσα
µελέτη, µε σκοπό να διερευνήσουµε τις σχέσεις των απαντήσεών του κάθε ασθενούς
µεταξύ τους, τη συσχέτιση των απαντήσεων του µε τα δηµογραφικά του στοιχεία ή
ακόµη και τις σχέσεις των απαντήσεων όλων των ασθενών µεταξύ τους. Γενικότερος
στόχος µας είναι να ανακαλύψουµε συσχετίσεις που δε φαίνονται µε την πρώτη
µατιά.
Αρχικά, η αναζήτησή µας έχει ως στόχο να εντοπίσει ποιοι παράγοντες οδηγούν
έναν ασθενή στο να χαρακτηρίσει τη συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου ως
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ικανοποιητική ή απογοητευτική, δηλαδή να χαρακτηριστεί ως ικανοποιηµένος ή
δυσαρεστηµένος από την παραµονή του σε αυτό. Για παράδειγµα, θέλουµε να δούµε
αν ένας ασθενής ικανοποιηµένος από τις διοικητικές υπηρεσίες είναι τελικά γενικά
δυσαρεστηµένος ή αν ένας ασθενής δυσαρεστηµένος από την ξενοδοχειακή υποδοµή
έχει τελικά θετική εντύπωση για τη συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου. Στη συνέχεια,
ζητούµε να διερευνήσουµε αν και πως συνδέονται οι παραπάνω παράγοντες µε τα
δηµογραφικά του στοιχεία, αν για παράδειγµα οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι πιο
απαιτητικοί από τους γιατρούς απ’ ό,τι από τις νοσοκόµες. Τέλος, στόχος µας είναι να
εντοπίσουµε ποιες πληθυσµιακές οµάδες έχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις, πχ οι
συνταξιούχοι µε τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι τελικά δυσαρεστηµένοι λόγω της
δυσαρέσκειας τους από τους γιατρούς και την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών
εργασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. Στρατηγικές Data Mining
Οι στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στην περιοχή του data mining µπορούν να χωριστούν
γενικά σε εποπτευόµενες και µη. Η εποπτευόµενη µάθηση δηµιουργεί µοντέλα
χρησιµοποιώντας γνωρίσµατα εισόδου για να προβλέψει τις τιµές ενός γνωρίσµατος εξόδου. Οι
περισσότεροι αλγόριθµοι εποπτευόµενης µάθησης επιτρέπουν µόνο ένα γνώρισµα εξόδου. Τα
γνωρίσµατα εξόδου λέγονται επίσης και εξαρτηµένες µεταβλητές ενώ τα γνωρίσµατα εισόδου
αναφέρονται ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Στη µη εποπτευόµενη µάθηση, δεν υπάρχει
γνώρισµα εξόδου. Συνεπώς, όλες τα γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία του
µοντέλου είναι ανεξάρτητες µεταβλητές (Roiger & Geatz 2003).
Οι τρεις µεγάλες κατηγορίες των στρατηγικών data mining είναι οι εξής:
•

Εποπτευόµενη µάθηση (supervised learning)

•

Μη εποπτευόµενη µάθηση (unsupervised learning)

•

Ανάλυση συνάφειας (affinity analysis)

3.1 Εποπτευόµενη µάθηση (supervised learning)
Στην εποπτευόµενη µάθηση, οι οµάδες διάκρισης των δεδοµένων είναι προκαθορισµένες
εκ των προτέρων (πριν εξεταστούν τα δεδοµένα). Οι τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία της
εποπτευόµενης µάθησης διακρίνονται από το αν το γνώρισµα εξόδου είναι αριθµητικό
(συνεχές) ή κατηγορικό (διακριτό), όπως επίσης και από το αν το µοντέλο που δηµιουργείται,
προορίζεται να διακρίνει µία τρέχουσα ή µελλοντική κατάσταση (αποτέλεσµα).
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εποπτευόµενης µάθησης µε αντίστοιχους αλγορίθµους.
Τέσσερις από αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια

3.1.1 Κατηγοριοποίηση (classification)
Βάσει της τεχνικής αυτής, κάθε στιγµιότυπο αντιστοιχίζεται σε µία από τις διαφορετικές
προκαθορισµένες κατηγορίες ή κλάσεις. Οι αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης απαιτούν τον
καθορισµό των κατηγοριών (κλάσεων) βάσει των τιµών που έχουν κάποια γνωρίσµατα
(attributes) των δεδοµένων και εφαρµόζονται σε κατηγορικά δεδοµένα. Οι αλγόριθµοι αυτοί
έχουν συνήθως µία εξαρτηµένη µεταβλητή οι τιµές της οποίας είναι διακριτές και ορισµένες
(κατηγορική µεταβλητή) και αναζητούν τον καθορισµό µίας τρέχουσας και όχι µίας
µελλοντικής συµπεριφοράς. (Dunham 2003)
Ένας τύπος κατηγοριοποίησης είναι η δηµιουργία δέντρων απόφασης (decision tree) που
χρησιµοποιήσαµε στη µελέτη αυτή και αναλύεται στη συνέχεια.
3.1.1.1 ∆έντρα απόφασης (Decision Trees)
Ένα δέντρο απόφασης είναι ένα δέντρο στο οποίο κάθε εσωτερικός κόµβος αναπαριστά
µία επιλογή µεταξύ ενός πλήθους εναλλακτικών και κάθε φύλλο αναπαριστά µία απόφαση.
Τα δέντρα αποφάσεων χρησιµοποιούν µία τεχνική «διαίρει και βασίλευε» για να
διασπάσουν το αρχικό διάστηµα αναζήτησης του προβλήµατος σε υποσύνολα. Τα δέντρα
αποφάσεων µπορούν να κατηγοριοποιήσουν ένα σύνολο στιγµιότυπων και κατά γενικό κανόνα
χρησιµοποιούνται για να αποκτήσουµε πληροφορία µε σκοπό την λήψη απόφασης.
Ένα δέντρο απόφασης ξεκινά µε έναν κόµβο – ρίζα, απ’ όπου οι χρήστες πρόκειται να
αναλάβουν δράση (κινηθούν). Από τον κόµβο αυτό, οι χρήστες διασπούν κάθε κόµβο
αναδροµικά σύµφωνα µε τον αλγόριθµο µάθησης του δέντρου. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα
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δέντρο απόφασης όπου κάθε κλαδί αναπαριστά ένα πιθανό σενάριο απόφασης και το
αποτέλεσµά του.
Η εκπαίδευση ενός δέντρου απόφασης είναι µία µέθοδος προσέγγισης συνάρτησης
διακριτών τιµών, όπου η προς µάθηση συνάρτηση αναπαρίσταται από ένα δέντρο απόφασης. Η
εκπαίδευση ενός δέντρου απόφασης είναι µία από τις ευρέως χρησιµοποιούµενες πρακτικές
µεθόδους για επαγωγικά συµπεράσµατα. (Mitchell 1997)
Οι αλγόριθµοι εκµάθησης δέντρων αποφάσεων χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία σε
έµπειρα συστήµατα για κατάκτηση – σύλληψη γνώσης. Η κύρια λειτουργία που επιτελείται σε
τέτοια συστήµατα είναι η χρήση επαγωγικών µεθόδων στις γνωστές τιµές γνωρισµάτων ενός
άγνωστου αντικειµένου, για να καθοριστεί κατάλληλη κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε τους
κανόνες του δέντρου απόφασης. Η κατάταξη του κάθε στιγµιότυπου (instance) γίνεται µε
διάσχιση του δέντρου απόφασης από τη ρίζα µέχρι ένα φύλλο. Ξεκινάµε από τη ρίζα του
δέντρου ελέγχοντας το γνώρισµα που ορίζεται από τον κόµβο αυτό και στη συνέχεια
κινούµαστε καθοδικά προς τον κλάδο που ανταποκρίνεται στην συγκεκριµένη τιµή του
γνωρίσµατος. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται στο επίπεδο του υποδέντρου, µέχρι να
φτάσουµε σε κόµβο – φύλλο.
Ένας αλγόριθµος εκπαίδευσης δέντρου απόφασης για κατηγοριοποίηση είναι κατάλληλος
όταν κάθε στιγµιότυπο αποτελείται από γνωρίσµατα µε πεδίο ορισµού διακριτών τιµών και το
γνώρισµα που ορίζεται ως κλάση ή γνώρισµα κατηγορίας (class attribute) έχει επίσης πεδίο
ορισµού διακριτών τιµών. Τα δέντρα αποφάσεων κατασκευάζονται χρησιµοποιώντας µόνο τα
γνωρίσµατα εκείνα που µπορούν να διαφοροποιήσουν καλύτερα τις έννοιες προς εκπαίδευση.

3.1.2 Εκτίµηση (estimation)
Όπως και στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης, ένα µοντέλο εκτίµησης
χρησιµοποιείται για να καθορίσει µία τιµή για ένα άγνωστο γνώρισµα εξόδου. Αντίθετα όµως
µε την κατηγοριοποίηση, εδώ η έξοδος είναι αριθµητική και όχι κατηγορική (Roiger & Geatz
2002).

3.1.3 Πρόβλεψη (prediction)
Η τεχνική της πρόβλεψης, αν και δύσκολα ορίζεται η διαφοροποίησή της από τις δύο
προηγούµενες, έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός µοντέλου για τον καθορισµό ενός
µελλοντικού αποτελέσµατος και όχι παρούσας συµπεριφοράς. Τα γνωρίσµατα εξόδου ενός
τέτοιου µοντέλου µπορούν να είναι είτε κατηγορικά είτε αριθµητικά.
Γενικά, οι περισσότερες τεχνικές κατηγοριοποίησης και εκτίµησης µπορούν να
δηµιουργήσουν και µοντέλα πρόβλεψης. Ωστόσο, είναι η φύση των δεδοµένων που καθορίζει
αν ένα µοντέλο είναι κατάλληλο για κατηγοριοποίηση, εκτίµηση ή πρόβλεψη (Roiger & Geatz
2002).

3.1.4 Παλινδρόµηση (regression)
Η παλινδρόµηση είναι µία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές στατιστικές µεθόδους
που χρησιµοποιεί η κοινότητα του data mining. Είναι τεχνική εποπτευόµενης µάθησης και
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός µαθηµατικού τύπου που να περιγράφει ένα δοσµένο
σύνολο δεδοµένων. Ο βασικός περιορισµός (µειονέκτηµα) της µεθόδου αυτής είναι ότι
αποδίδει καλά µόνο µε συνεχή ποσοτικά δεδοµένα, όχι µε διακριτές τιµές (Dunham 2003).
Ένα µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης χαρακτηρίζεται από ένα γνώρισµα εξόδου του
οποίου η τιµή καθορίζεται από το γραµµικό άθροισµα τιµών ζυγισµένων (weighted)
γνωρισµάτων εισόδου (Roiger & Geatz 2002).
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3.2 Μη εποπτευόµενη µάθηση (unsupervised learning)
Σε αντίθεση µε τις τεχνικές που προαναφέρθηκαν, η µη εποπτευόµενη µάθηση εκτελεί τη
λειτουργία του data mining χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τις οµάδες που θα προκύψουν,
οι οποίες καθορίζονται από τα ίδια τα δεδοµένα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Η
εποπτευόµενη µάθηση εφαρµόζεται µε τη συσταδοποίηση.
Συσταδοποίηση (clustering)
Η συσταδοποίηση είναι µία από τις θεµελιώδεις και ουσιαστικές τεχνικές ανάλυσης
δεδοµένων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σαν εργασία ανεξάρτητης αναζήτησης δεδοµένων
για να διακρίνουµε ενδογενή χαρακτηριστικά των δεδοµένων, είτε σαν βήµα προεπεξεργασίας,
όπου τα αποτελέσµατα της οµαδοποίησης χρησιµοποιούνται για ταξινόµηση, ανάλυση
συσχετίσεων ή ανίχνευση ανωµαλιών.
Μπορούµε να θεωρήσουµε τη συσταδοποίηση ως διαµερισµό ή τµηµατοποίηση των
δεδοµένων σε οµάδες που έχουν ή δεν έχουν κοινά στοιχεία. Αυτό σηµαίνει πως η τοµή των
clusters ανά δύο µπορεί να είναι ένα σύνολο που περιέχει τα κοινά τους στοιχεία, δηλαδή
υπάρχει επικάλυψη (soft clustering) ή να είναι το κενό σύνολο (hard clustering), αντίστοιχα. Η
συσταδοποίηση συνήθως εκτελείται µε τον καθορισµό της οµοιότητας µεταξύ των δεδοµένων
ως προς συγκεκριµένα γνωρίσµατα. Τα δεδοµένα µε τη µεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ τους
κατατάσσονται σε ίδιες οµάδες. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι από το ίδιο σύνολο δεδοµένων
µπορεί να προκύψει διαφορετική συσταδοποίηση για διαφορετικά γνωρίσµατα. Οι οµάδες
αναφέρονται ως clusters. Τα στοιχεία που βρίσκονται µέσα στο ίδιο cluster είναι όµοια µεταξύ
τους, δηλαδή έχουν σχετικά µικρότερη «απόσταση» µεταξύ τους, σε σχέση µε τα στοιχεία που
βρίσκονται σε άλλα clusters, µε τα οποία θεωρούνται ανόµοια. Στη συγκεκριµένη έρευνα
χρησιµοποιήσαµε συσταδοποίηση των δεδοµένων σε clusters, χωρίς επικάλυψη.
Οι αλγόριθµοι που εκτελούν συσταδοποίηση, χρειάζονται κάποια µέτρηση της
οµοιότητας για να καθορίσουν ποια στιγµιότυπα είναι όµοια και ποια ανόµοια µεταξύ τους,
ώστε να διαιρέσουν το σύνολο σε clusters. Για να ορίσουµε το πρόβληµα της συσταδοποίησης
αναφερόµαστε σε ένα πεπερασµένο σύνολο Ο, n αντικειµένων (στιγµιότυπα), τα οποία συχνά
αναφέρονται ως πληθυσµός, και ένα πεπερασµένο σύνολο V, m µεταβλητών (γνωρίσµατα) που
περιγράφουν τις ιδιότητες ενός αντικειµένου x∈Ο µε µία τιµή υ(x), ή xj, αν υ είναι η j-οστή
µεταβλητή, σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα Rυ της µεταβλητής υ∈V. Το σύνολο ισχύος του Ο,
P(O), είναι το σύνολο όλων των δυνατών υποσυνόλων του Ο. Η λύση του προβλήµατος είναι ο
t

καθορισµός ενός υποσυνόλου C={C1,C2,..,Ct} του Ρ(Ο), τέτοιο ώστε

UC

a

= O µε Cα∩Cb= ∅

a =1

για όλα τα α≠b, όπου τα αντικείµενα που βρίσκονται µέσα σε κάθε σύνολο C (cluster), έχουν
µεταξύ τους µικρότερη απόσταση σε σχέση µε αντικείµενα που ανήκουν σε άλλα σύνολα
(Grabmeier & Rudolph 2001)

3.3 Ανάλυση συνάφειας (affinity analysis)
Η ανάλυση συνάφειας ή ανάλυση καλαθιού αγορών (market basket analysis), όπως
εναλλακτικά αναφέρεται, αφορά στην τεχνική ανακάλυψης σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων.
Το καλύτερο παράδειγµα εφαρµογής είναι ο καθορισµός συνδυαστικών κανόνων (κανόνων
συσχέτισης – association rules) (Dunham 2003). Οι συνδυαστικοί κανόνες µπορούν να έχουν
ένα ή και περισσότερα γνωρίσµατα εξόδου (output attributes). Ακόµη, το γνώρισµα εξόδου
ενός κανόνα µπορεί να αποτελέσει γνώρισµα εισόδου για κάποιον άλλο κανόνα (Roiger &
Geatz 2002).
Ένας συνδυαστικός κανόνας είναι ένα µοντέλο που προσδιορίζει συγκεκριµένους τύπους
συσχετίσεων των δεδοµένων. Αυτές οι συσχετίσεις χρησιµοποιούνται συνήθως στην εµπορική
κοινότητα για τον προσδιορισµό αντικειµένων που αγοράζονται συχνά µαζί. Αυτή τη µέθοδο
θα χρησιµοποιήσουµε και εµείς για να δούµε τις επιλογές που κάνουν µαζί οι ασθενείς.
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3.3.1 Συνδυαστικοί κανόνες
Αν έχουµε ένα σύνολο συναλλαγών (transactions) σε καθεµία από τις οποίες
παρουσιάζονται συγκεκριµένα αντικείµενα (items), µπορούµε να εντοπίσουµε ποια αντικείµενα
παρουσιάζονται µαζί στις συναλλαγές και να καθορίσουµε αν η εµφάνιση ενός αντικειµένου σε
µία συναλλαγή συνεπάγεται την εµφάνιση και κάποιου άλλου. Οι παράµετροι που παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγή συνδυαστικών κανόνων από ένα τέτοιο σύνολο συναλλαγών
είναι η υποστήριξη (support), η εµπιστοσύνη (confidence) και η ανύψωση (lift) ενός συνόλου
αντικειµένων.
Έστω ότι έχουµε ένα σύνολο από αντικείµενα I = {i1 , i2 ,..., im } και ένα σύνολο από
συναλλαγές D = {T1 , T2 ,..., TN } µε την κάθε συναλλαγή Τ να έχει ένα σύνολο από αντικείµενα
που ανήκουν στο Ι. Ως στοιχειοσύνολο ή πλειάδα ορίζουµε κάθε υποσύνολο του Ι.
Υποστήριξη (support) ενός στοιχειοσύνολου Χ ορίζεται το πλήθος εµφάνισης του Χ στο
σύνολο των συναλλαγών προς το πλήθος των συναλλαγών. Η τιµή του support ενός κανόνα
απεικονίζει τη συχνότητά του.
Εµπιστοσύνη (confidence) δύο στοιχειοσύνολων Χ και Υ ορίζεται το πλήθος εµφάνισης
των Χ και Υ προς το πλήθος εµφάνισης του Χ, στο σύνολο των συναλλαγών. Η τιµή του
confidence ενός κανόνα είναι µία ένδειξη της ισχύος του κανόνα.
Ανύψωση (lift) δύο στοιχειοσύνολων Χ και Υ ορίζεται η εµπιστοσύνη των Χ και Υ προς
την υποστήριξη του Υ. Η τιµή του lift ενός κανόνα δείχνει τη σηµαντικότητα του κανόνα και
τη σχέση των στοιχειοσύνολων µεταξύ τους. Έτσι, ένας κανόνας µε τιµή lift=1 δείχνει πως τα
στοιχειοσύνολα που συνδέει είναι στατιστικά ανεξάρτητα (Dunham 2003).
Μέσα σε ένα σύνολο συναλλαγών υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυαστικοί κανόνες.
Ωστόσο, δεν έχουν όλοι ιδιαίτερη αξία. Έτσι, καθορίζουµε κάποιες τιµές ορίων (κατωφλίου)
για το support και το confidence, απορρίπτοντας τους κανόνες που βρίσκονται κάτω από αυτές.

3.4 Περιγραφή των διαδικασιών για KDD που ακολουθήσαµε στη
συγκεκριµένη έρευνα
Στη µελέτη που διεξαγάγαµε, δεν συναντήσαµε την ανάγκη να συλλέξουµε στοιχεία από
ετερογενείς βάσεις δεδοµένων. Το σύνολο των στοιχείων ήταν αρχικά σε µορφή αρχείων SPSS
(.sav) και στη συνέχεια µετετράπη σε πίνακα βάσης δεδοµένων, για να περάσουµε στην
προετοιµασία των δεδοµένων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των τεχνικών data mining.
Μετά την προετοιµασία των δεδοµένων, η οποία θα περιγραφεί σε επόµενες ενότητες (4.2-4.7),
περάσαµε στην επεξεργασία τους. Η επεξεργασία περιελάµβανε την εξαγωγή κανόνων
συσχέτισης στο αρχικό σύνολο και σε υποσύνολά του (ενότητα 5.1), την εφαρµογή
οµαδοποίησης σε υποσύνολο των δεδοµένων (ενότητα 5.2), το οποίο καθορίστηκε από την
πρώτη φάση της µελέτης και την δηµιουργία δέντρων απόφασης από υποσύνολα των
δεδοµένων (ενότητα 5.3), όπως αυτά καθορίστηκαν κατά τη δεύτερη φάση της µελέτης.

3.5 Περιγραφή του λογισµικού
Τα πακέτα λογισµικού που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση αυτής της
έρευνας είναι:
•

Intelligent Miner for Data της IBM (http://www-306.ibm.com/software/data/iminer/).

•

WEKA του Πανεπιστηµίου Waikato της Ν. Ζηλανδίας (Witten & Frank 2005).

3.5.1 Intelligent Miner for Data της IBM
Ο Intelligent Miner for Data είναι ένα σύνολο λειτουργιών για στατιστική επεξεργασία,
προεπεξεργασία και εξόρυξη δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση
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µεγάλων βάσεων δεδοµένων. Παρέχει, επίσης, εργαλεία οπτικοποίησης ώστε ο χρήστης να έχει
τη δυνατότητα να δει και να µεταφράσει τα αποτελέσµατα της εξόρυξης (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1 - Intelligent Miner for Data

Ο Intelligent Miner υποστηρίζει δύο δυνατότητες για τη δηµιουργία συνόλων δεδοµένων.
Η πρώτη αναφέρεται σε εισαγωγή δεδοµένων από πίνακες ή όψεις βάσεων και η δεύτερη σε
εισαγωγή «επίπεδων» αρχείων (Εικόνα 3.2). Στην περίπτωση των «επίπεδων» αρχείων πρέπει
να ορίσουµε τα διαστήµατα µεταξύ των οποίων βρίσκεται το κάθε πεδίο.
Στην πρώτη περίπτωση (εισαγωγή δεδοµένων από πίνακες ή όψεις βάσεων), την οποία
και επιλέξαµε, τα δεδοµένα λαµβάνονται από µία βάση δεδοµένων, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, την DB2 της IBM, όπου εισήχθησαν όντας σε κατάλληλη µορφή για την
επεξεργασία που έπεται. Έτσι, ακολουθώντας τα βήµατα που ορίζει ο οδηγός δηµιουργίας
δεδοµένων του Intelligent Miner, κατασκευάζουµε τα datasets για την εφαρµογή των τεχνικών
data mining που επιλέξαµε.
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∆ιαθέσιµες
δεδοµένων

µορφοποιήσεις

Εικόνα 3.2- ∆ηµιουργία συνόλου δεδοµένων

Μετά τη δηµιουργία του συνόλου δεδοµένων, έχουµε τη δυνατότητα επεξεργασίας τους
µέσα από τον Intelligent Miner, ακόµη και µέσω εκτέλεσης εντολών SQL. Ωστόσο, στην
παρούσα περίπτωση, η όλη διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων έλαβε χώρα πριν από την
είσοδό τους στον Intelligent Miner, µέσα από την DB2. Συνεπώς, τα δεδοµένα βρίσκονται
πλέον στην τελική τους µορφή και έτοιµα για εφαρµογή data mining όταν εισάγονται στον
Intelligent Miner.
Ένας από τους λόγους που ακολουθήσαµε τη διαδικασία αυτή ήταν η ανάγκη να
παρακολουθούµε την προεπεξεργασία σε κάθε βήµα και να την κάνουµε πολύ αναλυτικά και
προσεκτικά, γιατί όταν χρησιµοποιούµε έτοιµες λειτουργίες, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν
µετατροπές µη επιθυµητές χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να τις διαγνώσουµε εκ των
υστέρων. Επιπλέον, κάποια από τα βήµατα της προεπεξεργασίας που ακολουθήσαµε, είναι
πολύ εξειδικευµένα για να υπάρχουν στον κατάλογο των λειτουργιών που προσφέρει ο
Intelligent Miner, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.3.

13

∆ιαθέσιµες λειτουργίες για
προεπεξεργασία των δεδοµένων

Εικόνα 3.3 – Επιλογές προεπεξεργασίας

Στη συνέχεια µπορούµε να περάσουµε στην εφαρµογή των λειτουργιών mining που
προσφέρει ο Intelligent Miner, µέσα από τη χρήση κατάλληλων οδηγών. Κάθε τέτοιος οδηγός
ζητά, µεταξύ άλλων, τον καθορισµό των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν, όπως αυτά
ορίστηκαν στο αρχικό βήµα της εισαγωγής, τον καθορισµό των παραµέτρων που αφορούν σε
κάθε λειτουργία mining και των τιµών τους, την επιλογή των γνωρισµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν στο data mining, τον καθορισµό αρχείων εξόδου, αν είναι απαραίτητο και
τέλος την ονοµασία του αποτελέσµατος.
Στην προκειµένη περίπτωση, οι λειτουργίες που χρησιµοποιήσαµε είναι:
•

Η εύρεση συνδυαστικών κανόνων µέσω των Associations (Εικόνα 3.4), όπου
εφαρµόζεται ο κανόνας Apriori, ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια.

•

Η συσταδοποίηση µέσω του Clustering (Εικόνα 3.5), όπου από τις δύο επιλογές που
υπάρχουν, το Demographic Clustering και το Neural Clustering, χρησιµοποιήσαµε το
πρώτο, ο αλγόριθµος του οποίου θα παρουσιαστεί ακολούθως.
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Εικόνα 3.4 -Οδηγός εύρεσης συνδυαστικών κανόνων

Εικόνα 3.5 -Οδηγός Συσταδοποίησης
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Περιγραφή του Αλγορίθµου Apriori για την εξαγωγή συνδυαστικών κανόνων
Για την εύρεση συνδυαστικών κανόνων πρέπει:
1.

Να βρούµε τα στοιχειοσύνολα που έχουν support και confidence πάνω από ένα όριο που
έχουµε ορίσει εκ των προτέρων.

2.

Να δηµιουργήσουµε κανόνες από τα στοιχειοσύνολα που ήδη εντοπίσαµε.

Ο αλγόριθµος για τον εντοπισµό των συχνών στοιχειοσυνόλων (αυτών που υπερβαίνουν
το ελάχιστο όριο υποστήριξης που ετέθη, minimum support) βασίζεται στην εξής ιδιότητα:
Οποιοδήποτε υποσύνολο ενός συχνού στοιχειοσυνόλου πρέπει να είναι συχνό.
Τα συχνά στοιχειοσύνολα ονοµάζονται επίσης και κλειστά προς τα κάτω επειδή αν ένα
στοιχειοσύνολο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του minimum support, αυτό θα ισχύει και για όλα τα
υποσύνολά του. Συνεπώς, δε χρειάζεται να δηµιουργήσουµε κανένα υπερσύνολο ενός µη
συχνού στοιχειοσυνόλου, εφόσον αποκλείεται να είναι συχνό.
Ο αλγόριθµος Apriori βασίζεται στη δηµιουργία υποψηφίων στοιχειοσυνόλων ενός
συγκεκριµένου µεγέθους και, στη συνέχεια, στη σάρωση της βάσης δεδοµένων για τον έλεγχο
της συχνότητάς τους. Κατά τη διάρκεια της i –οστής σάρωσης, καταµετρώνται τα υποψήφια
στοιχειοσύνολα µεγέθους i. Μόνο οι υποψήφιοι που είναι συχνοί χρησιµοποιούνται για τη
δηµιουργία υποψηφίων για την επόµενη σάρωση. Ένα στοιχειοσύνολο θεωρείται υποψήφιο
µόνο όταν όλα τα υποσύνολά του είναι συχνά. Για τη δηµιουργία υποψηφίων µεγέθους i+1,
γίνονται συνενώσεις συχνών στοιχειοσυνόλων που εντοπίστηκαν στην προηγούµενη σάρωση
(Dunham 2003).
Περιγραφή του Demographic Clustering
Ο αλγόριθµος του Demographic Clustering που εφαρµόζεται από το λογισµικό του
Intelligent Miner στηρίζεται στο κριτήριο του Condorcet. Ο µαρκήσιος του Condorcet, εξέχων
γάλλος διανοούµενος, οπαδός του ∆ιαφωτισµού την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, έγραψε
µεταξύ άλλων σηµαντικών µελετών για τα Μαθηµατικά, τα Οικονοµικά και την
Κοινωνιολογία, ένα δοκίµιο περί της εφαρµογής της Ανάλυσης στην πιθανότητα των επιλογών
της πλειοψηφίας (Essay on the Application of Analysis to the Probability of Majority
Decisions, 1785). Το δοκίµιο αυτό είναι γνωστό και ως το Παράδοξο ή το Επακόλουθο του
Condorcet και αναφέρεται στο αµετάβατο της προτίµησης της πλειοψηφίας
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet).
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε n υποψηφίους x(i) για µία πολιτική θέση και m ψηφοφόρους
υk, οι οποίοι κατατάσσουν τους υποψηφίους µε τη σειρά της προσωπικής τους προτίµησης. Η
κατάταξη αυτή κωδικοποιείται από ένα συνδυασµό (permutation) πk της συµµετρικής οµάδας
Sn, δηλαδή, ο ψηφοφόρος uk προτιµά τον υποψήφιο x (π k (i )) από τον υποψήφιο x (π k ( j )) για κάθε
1≤i≤j≤n, δηλαδή ο ii-οστός κατεταγµένος υποψήφιος είναι ο x (π k (i )) . Για την επίλυση του
προβλήµατος της συνολικής κατάταξης, δηλαδή της κατάταξης που ταιριάζει περισσότερο
στην πλειοψηφία των ατοµικών κατατάξεων, ο Condorcet πρότεινε τη χρήση ενός κανόνα
πλειοψηφίας σε ζεύγη (paired majority rule) για την επιλογή του λ ∈ Sn, το οποίο καθορίζει την
συνολική κατάταξη
x ( λ (1)) < x ( λ ( 2)) < ...

µε τέτοιο τρόπο ώστε ο αριθµός των ψήφων

∑ # {k | π (λ (i )) < π (λ ( j ))}
−1
k

−1
k

1≤i ≤ j ≤ n
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που τοποθετούν τον υποψήφιο x (π k (i )) πριν από τον υποψήφιο x (π k ( j )) , για όλα τα
n
  ζεύγη (λ(i), λ(j)), να µεγιστοποιείται.
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Τώρα, αντί της κατάταξης των υποψηφίων, οι µεταβλητές υ θεωρούνται ψηφοφόροι, που
ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον της οµοιότητας των αντικειµένων x και y. Για να γίνει πιο ακριβές
το παραπάνω, οι τιµές υ(x) και υ(y) συγκρίνονται και χρησιµοποιούνται για την απάντηση της
ερώτησης σχετικά µε το αν τα x και y θεωρούνται όµοια ή ανόµοια, δηλαδή αν η µεταβλητή υ
«ψηφίζει» υπέρ της τοποθέτησης και των δύο αντικειµένων στο ίδιο cluster ή σε δύο
διαφορετικά clusters (Grabmeier & Rudolph 2001).

3.5.2 WEKA
Το λογισµικό αυτό δηµιουργήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Waikato της Ν. Ζηλανδίας.
Πρόκειται για µία συλλογή αλγορίθµων µηχανικής µάθησης (machine learning) για εργασίες
Εξόρυξης ∆εδοµένων (data mining). Οι αλγόριθµοι µπορούν είτε να εφαρµοστούν άµεσα σε
ένα σύνολο δεδοµένων είτε να κληθούν µέσω κώδικα γραµµένου σε Java από τον εκάστοτε
χρήστη/ προγραµµατιστή. Το Weka περιέχει εργαλεία για προεπεξεργασία δεδοµένων, για
κατάταξη (classification), παλινδρόµηση (regression), οµαδοποίηση (clustering), κανόνες
συσχέτισης (association rules) και οπτικοποίηση (visualization) των αποτελεσµάτων. Είναι
λογισµικό ανοιχτού κώδικα (open source) που έχει εκδοθεί κάτω από το GNU General Public
License.
Το σύνολο των δεδοµένων πρέπει να µετατραπεί σε αρχείο τύπου arff, για την
επεξεργασία του µε το Weka (Witten & Frank 2005). Ένα αρχείο τέτοιου τύπου είναι ένα
αρχείο κειµένου όπου για κάθε εγγραφή – στιγµιότυπο παρατίθενται οι τιµές των γνωρισµάτων
σε µία γραµµή, διαχωρισµένες µε κόµµα. Ακόµη, στην αρχή του αρχείου, πριν την παράθεση
των στιγµιοτύπων, υπάρχουν στοιχεία που περιγράφουν το είδος τιµών κάθε γνωρίσµατος
(πεδίο τιµών) και άλλα που οριοθετούν τους παραπάνω ορισµούς καθώς και τα δεδοµένα
(Εικόνα 3.6).
Οριοθέτηση περιγραφής
πεδίων τιµών των ορισµάτων

Οριοθέτηση
δεδοµένων

των

Στιγµιότυπα

Εικόνα 3.6 – Παράδειγµα αρχείου τύπου arff
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Όταν το σύνολο δεδοµένων προς επεξεργασία έχει µετατραπεί σε αναλόγου τύπου
αρχείο, µπορούµε να το ανοίξουµε µέσα από το Weka και να εφαρµόσουµε διάφορες
λειτουργίες προεπεξεργασίας (φίλτρα), όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.7. Οι λόγοι που δε
χρησιµοποιήσαµε την αυτόµατη αυτή λειτουργία, αλλά προτιµήσαµε την βηµατική «δια
χειρός» προεπεξεργασία, αναφέρθηκαν ήδη κατά την περιγραφή του Intelligent Miner.
∆ιαθέσιµα φίλτρα για προεπεξεργασία
των δεδοµένων

Γνωρίσµατα των στιγµιοτύπων

Γνώρισµα
κατηγοριοποίησης

Εικόνα 3.7 - Άνοιγµα αρχείου µέσα από το Weka

Στη συνέχεια, µπορούµε να επιλέξουµε µία κλάση για να εφαρµόσουµε κάποιον
αλγόριθµο κατηγοριοποίησης µε σκοπό τη δηµιουργία ενός δέντρου απόφασης. Το Weka
λαµβάνει, εξ ορισµού, ως γνώρισµα κατηγοριοποίησης (class attribute) το γνώρισµα που είναι
τελευταίο σε κάθε στιγµιότυπο (instance). Ωστόσο, έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε
κάποιο άλλο για το ρόλο αυτό.
Οι κλάσεις που χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία δέντρων απόφασης για
κατηγοριοποίηση µε το λογισµικό του WEKA είναι οι ID3 και J48, που αντιστοιχούν σε δύο
από τους πιο δηµοφιλείς αλγορίθµους µάθησης δέντρων απόφασης, τον id3 και τον c4.5,
αντίστοιχα.
Περιγραφή του αλγορίθµου id3
Η βασική ιδέα του αλγορίθµου id3 εντοπίζεται στη θεωρία της πληροφορίας (information
theory). Η στρατηγική του αλγορίθµου αυτού αφορά στην επιλογή χαρακτηριστικών
διάσπασης µε το υψηλότερο κέρδος πληροφορίας. Το ποσό της πληροφορίας σχετίζεται µε την
πιθανότητα εµφάνισής του. Για να µετρηθεί η ποσότητα της πληροφορίας, εισάγεται η έννοια
της εντροπίας. Η εντροπία µετρά σε bits την ποσότητα της αβεβαιότητας σε ένα σύνολο
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δεδοµένων. Η εντροπία είναι ίση µε µηδέν όταν υπάρχει µόνον βεβαιότητα για την κατάταξη
ενός συνόλου δεδοµένων και υπολογίζεται ως εξής:
s 
s
 1 
H ( p1 , p2 ,..., p s ) = ∑  pi log   = −∑ ( pi log pi ) ,
i =1 
i =1
 pi  

όπου p1 , p 2 ,..., p s είναι οι πιθανότητες των διαφορετικών καταστάσεων που µπορεί να
προκύψουν. Η µέγιστη τιµή της είναι 1 και προκύπτει όταν όλες οι πιθανότητες είναι ίδιες. Το
κέρδος µία πιθανής διάσπασης δίνεται από τον τύπο:
s

Gain( D, S ) = H ( D) − ∑ P( Di ) H ( Di )
i =1

όπου D είναι µία κατάσταση του συνόλου δεδοµένων και S = D1 , D2 ,..., Ds το σύνολο των
νέων καταστάσεων στις οποίες διαιρείται µετά από µία διάσπαση
Τα βήµατα για τη δηµιουργία του δέντρου είναι:
1. Το δέντρο ξεκινά µε ένα µόνο κόµβο που αντιπροσωπεύει ολόκληρο το σύνολο των
δεδοµένων εκπαίδευσης.
2. Αν τα στιγµιότυπα ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία, τότε ο κόµβος γίνεται φύλλο και
προστίθεται η ετικέτα της κατηγορίας.
3. Επιλέγεται το γνώρισµα διάσπασης µε το µεγαλύτερο κέρδος (η µεγαλύτερη διαφορά
εντροπίας του αρχικού συνόλου δεδοµένων και του σταθµισµένου αθροίσµατος των
εντροπιών από καθένα από τα σύνολα δεδοµένων που προκύπτουν µετά τη διάσπαση).
4. Ένας κόµβος δηµιουργείται και ορίζεται ως γνώρισµα ελέγχου (test attribute), όσο
δηµιουργούνται κλαδιά για κάθε τιµή του. Στη συνέχεια, το δείγµα δεδοµένων
διαχωρίζεται αναλόγως.
5. Επιστρέφουµε στο βήµα 1, εκτός αν ικανοποιείται κάποια από τις παρακάτω συνθήκες:

•

Όλα τα στιγµιότυπα του συγκεκριµένου κόµβου ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

•

∆εν υπάρχουν άλλα γνωρίσµατα, βάσει των οποίων τα στιγµιότυπα θα µπορούσαν να
διαχωριστούν περαιτέρω.

•

∆εν υπάρχουν µη κατηγοριοποιηµένα στιγµιότυπα για το κλαδί του γνωρίσµατος
ελέγχου.

Βασικό χαρακτηριστικό του αλγορίθµου αυτού είναι ότι δε µπορεί να χειριστεί ελλιπή
δεδοµένα (Dunham 2003).
Περιγραφή του αλγορίθµου c4.5
Ο αλγόριθµος c4.5 βελτιώνει τον id3 ως προς τα εξής θέµατα:
 Ελλιπή δεδοµένα:

Απλά αγνοούνται κατά την κατασκευή του δέντρου. Συνεπώς, ο
λόγος κέρδους υπολογίζεται µόνο επί των στιγµιότυπων που έχουν
τιµές σε κάθε γνώρισµα.

 Συνεχή δεδοµένα: ∆ιαιρεί τα δεδοµένα σε διαστήµατα, ώστε να καλύπτει όλες τις τιµές

που εµφανίζονται στο σύνολο εκπαίδευσης.
 Κλάδεµα:

Το κλάδεµα γίνεται στο τέλος, σε αντίθεση µε τον id3 που κλαδεύει
κατά τη διάρκεια κατασκευής του δέντρου. Υπάρχουν δύο βασικές
στρατηγικές: η αντικατάσταση υποδέντρου και η ανύψωση
υποδέντρου.
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 ∆ιάσπαση:

Ο αλγόριθµος id3 επιλέγει τα γνωρίσµατα που προκαλούν πολλές
διαιρέσεις. Έτσι, ένα γνώρισµα που έχει µοναδική τιµή για κάθε
στιγµιότυπο στο σύνολο εκπαίδευσης είναι ιδανικό εφόσον θα
δηµιουργούνταν µια κατηγορία για κάθε διαίρεση. Η βελτίωση που
επιφέρει εδώ ο c4.5 είναι ότι εκτός από το κέρδος (Gain) λαµβάνει
υπόψη και τον πληθικό αριθµό της κάθε διαίρεσης µε τη χρήση του
µεγαλύτερου GainRatio, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
GainRation( D, S ) =

Gain( D, S )
D
D
H  1 ,..., s
D
 D






,

όπου D είναι ο πληθικός αριθµός της αρχικής κατάστασης D και

Dι ο πληθικός αριθµός της νέας κατάστασης Dι (Dunham 2003).
Ένα κριτήριο για να ελέγξουµε το µοντέλο που δηµιουργείται µε την κατασκευή ενός
δέντρου
απόφασης
για
κατηγορικά
δεδοµένα
είναι
ο
συντελεστής
Κ
(http://grb.mnsu.edu/grbts/doc/manual/Learner_Models.html)
Ένας συντελεστής Κ ίσος µε 1 δείχνει µία στατιστικά τέλεια αναπαράσταση
(µοντελοποίηση), ενώ όταν είναι ίσος µε 0 σηµαίνει πως κάθε τιµή του µοντέλου ήταν
διαφορετική από την τρέχουσα – πραγµατική τιµή. Μία τιµή από 0,7 και πάνω θεωρείται
γενικά ως µία καλή στατιστική συσχέτιση, εννοώντας φυσικά ότι όσο υψηλότερη είναι η τιµή
τόσο καλύτερη είναι η συσχέτιση, δηλαδή τόσο καλύτερη είναι η µοντελοποίηση που
προκύπτει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4. Τα δεδοµένα της Εφαρµογής
4.1 Περιγραφή ερωτηµατολογίου
Τα αρχικά δεδοµένα προήλθαν από µία έρευνα του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου σε 118 Γενικά Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, για την αξιολόγηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε εσωτερικούς ασθενείς, που διεξήχθη από τους Νιάκα ∆. και
Γναρδέλη Χ. το 2004 (Gnardellis & Niakas 2005). Το ερωτηµατολόγιο εστάλη
ταχυδροµικά στους ασθενείς, µετά την έξοδό τους από το Νοσοκοµείο στο οποίο
νοσηλεύτηκαν, µαζί µε ένα φάκελο επιστροφής µε πληρωµένα τέλη για την αποστολή της
απάντησής τους. Από ένα σύνολο 15215 ασθενών, απάντησαν οι 4209, από τα
ερωτηµατολόγια των οποίων ελήφθησαν και τα δεδοµένα της έρευνας.
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε – ένα αντίγραφο του οποίου παρατίθεται
στο παράρτηµα – περιέχει ερωτήσεις που αφορούν σε δηµογραφικά στοιχεία του
νοσηλευθέντος καθώς και ερωτήσεις που αφορούν στη νοσηλεία του.
Τα δηµογραφικά στοιχεία περιλαµβάνουν:
•

Φύλο

•

Ηλικία

•

Οικογενειακή κατάσταση

•

Επάγγελµα

•

Επίπεδο εκπαίδευσης

•

Υπηκοότητα

•

Ταµείο ασφάλισης

•

Ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης

•

Νοµός

•

Νοσοκοµείο

Τα δύο τελευταία πεδία εξαιρέθηκαν εξ αρχής, γιατί τότε θα προέκυπταν πολλά και
πολύ µικρά υποσύνολα δεδοµένων, τα οποία δε θα έδιναν αξιόπιστα στοιχεία, κατά την
ανάλυση. Η υπηκοότητα επίσης εξαιρέθηκε γιατί η συντριπτική πλειοψηφία (97%) είναι
Έλληνες. Τα δεδοµένα στα υπόλοιπα πεδία ήταν αρχικά κωδικοποιηµένα όπως φαίνονται
στον Πίνακα 4.1. Η ηλικία είχε συνεχείς τιµές, αλλά για λόγους που αναφέρονται στη
συνέχεια, έγινε µετατροπή σε διαστήµατα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2.
Οι ερωτήσεις οι σχετικές µε τη νοσηλεία του ασθενούς αφορούν:
1. Την προσέλευση στο Νοσοκοµείο (ερωτήσεις 1.1 ως και 1.3)
2. Το Ιατρικό & Νοσηλευτικό έργο (ερωτήσεις 2.1 ως και 2.7)
3. Την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου (ερωτήσεις 3.1 ως και 3.6)
4. Τις διαδικασίες διαχείρισης των ασθενών (ερωτήσεις 4.1 ως και 4.3)
5. Την ατοµική εκτίµηση κάθε Νοσηλευοµένου για την κατάσταση της υγείας του
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη νοσηλεία του (ερωτήσεις 5.α ως και 5.γ)
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Κωδικοποίηση
Γνώρισµα
Φύλο (sex)

Οικογενειακή κατάσταση (fam_sit)

Επάγγελµα (job)

Επίπεδο εκπαίδευσης (education)

Υπηκοότητα (nation)

Ταµείο ασφάλισης (insurance)

Ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης (priv_ins)

Τιµή
(1) Άνδρας
(2) Γυναίκα
(1) Έγγαµος
(2) Άγαµος
(3) Χήρος
(4) ∆ιαζευγµένος
(1) Συνταξιούχοι
(2) Οικιακά
(3) Ιδιωτικοί υπάλληλοι
(4) ∆ηµόσιοι υπάλληλοι
(5) Αγρότες
(6) Εκπαιδευτικοί
(7) Ελ. Επαγγελµατίες/ Επιστήµονες
(8) Έµποροι/ Βιοτέχνες
(9) Ναυτικοί
(10) Φοιτητές/ Μαθητές
(11) Άνεργοι
(1) Βασική εκπαίδευση
(2) ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
(3) Τριτοβάθµια εκπαίδευση
(4) Μεταπτυχιακές σπουδές
(1) Ελληνική
(2) Μη ελληνική
(1) ΙΚΑ
(2) ΟΓΑ
(3) ∆ηµόσιο
(4) ΤΕΒΕ-ΤΑΕ
(5) Οργ. Κοινής Ωφελείας
(6) Οίκος Ναύτου
(7) ΤΣΜΕ∆Ε-ΤΣΑΥ
(8) Λοιπά
(9) Άποροι
(1) Ναι
(2) Όχι

Πίνακας 4.1 – ∆ηµογραφικά στοιχεία -1

Ηλικία-διάστηµα (age)

(1) 0-14
(2) 15-24
(3) 25-34
(4) 35-44
(5) 45-54
(6) 55-64
(7) 65-74
(8) 75 και άνω
Πίνακας 4.2 –∆ηµογραφικά στοιχεία -2
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Από τις προαναφερθείσες οµάδες ερωτήσεων, τις σχετικές µε τη νοσηλεία του
ασθενούς, οι ερωτήσεις, που αφορούν στην άποψή του για την εξυπηρέτηση σε διάφορες
παροχές-υπηρεσίες του νοσοκοµείου όπου νοσηλεύτηκε, εντοπίζονται στην πρώτη οµάδα
(ερώτηση 1.3), στη δεύτερη (ερωτήσεις 2.1 ως και 2.5), στην τρίτη (ερωτήσεις 3.1 ως και
3.6) και στην τέταρτη (ερωτήσεις 4.1 ως και 4.3).
Οι ερωτήσεις που αφορούν στη νοσηλεία του ασθενούς είναι ερωτήσεις κλειστού
τύπου και είναι 23 στο σύνολο. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου παρέχουν στους
ερωτώµενους ένα πλήθος προκαθορισµένων απαντήσεων µέσα από το οποίο καλούνται να
επιλέξουν τη δική τους. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις έχουν επίσης το πλεονέκτηµα, το
οποίο και χρησιµοποιήσαµε, να επιτρέπουν την κωδικοποίηση των απαντήσεων σε
αριθµητικές τιµές, όπως θα δούµε στη συνέχεια (Krowinski & Steiber 1996).
Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου, που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο µας και
αφορούν στην ικανοποίηση από τις παροχές και υπηρεσίες του νοσοκοµείου, έχουν
απαντήσεις σε κλίµακα έντασης (intensity scale). Στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, η
ένταση µετράται µε:
 5-βαθµη κλίµακα ικανοποίησης (satisfaction scale) συµπληρωµένη από την επιλογή

«∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ» (Αλετράς 2005). Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται σε
αριθµητικές τιµές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3:
1→ Πολύ ικανοποιηµένος/η
2→ Ικανοποιηµένος/η
3→Ούτε ικανοποιηµένος/η ούτε δυσαρεστηµένος/η
4→∆υσαρεστηµένος/η
5→Πολύ δυσαρεστηµένος/η
6→∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ
Πίνακας 4.3 – Κωδικοποίηση απαντήσεων στις ερωτήσεις ικανοποίησης

 5-βαθµη κλίµακα ποιότητας (quality scale) συµπληρωµένη από την επιλογή «∆εν

ξέρω/ ∆εν απαντώ» (Αλετράς 2005). Οι απαντήσεις έχουν ανάλογη κωδικοποίηση,
όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια (Πίνακας 4.4):
1→Πολύ καλός/η/ο
2→Καλός/η/ο
3→Ούτε καλός/η/ο ούτε κακός/η/ο
4→Κακός/η/ο
5→Πολύ κακός/η/ο
6→∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ
Πίνακας 4.4 – Κωδικοποίηση απαντήσεων στις ερωτήσεις ποιότητας

Στη µελέτη µας χρησιµοποιήσαµε την κωδικοποίηση των απαντήσεων, όπως
φαίνεται στους Πίνακες 4.5 και 4.6, που ακολουθούν
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0→∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ
1→Πολύ δυσαρεστηµένος/η
2→∆υσαρεστηµένος/η
3→Ούτε ικανοποιηµένος/η ούτε δυσαρεστηµένος/η
4→Ικανοποιηµένος/η
5→Πολύ ικανοποιηµένος/η
Πίνακας 4.5 – Κλίµακα ικανοποίησης

0→∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ
1→Πολύ κακός/η/ο
2→Κακός/η/ο
3→Ούτε καλός/η/ο ούτε κακός/η/ο
4→Καλός/η/ο
5→Πολύ καλός/η/ο
Πίνακας 4.6 – Κλίµακα ποιότητας

Αυτό έγινε, ώστε η απάντηση «∆εν ξέρω/ δεν απαντώ» να αντιστοιχεί στο µηδέν
(ουδέτερο) και η ικανοποίηση ή η ποιότητα να βαθµολογούνται σε αυξητική κλίµακα.

4.2 Καθαρισµός και προετοιµασία
Οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων αρχικά καταχωρήθηκαν σε SPSS, όπου κάθε
ερωτηµατολόγιο αποτέλεσε µία εγγραφή και κάθε ερώτηση ένα πεδίο.
Αρκετοί από τους ερωτηθέντες παρέλειψαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, µε
αποτέλεσµα αρκετά πεδία να παραµένουν κενά. Η αντιµετώπιση των ελλιπών τιµών
(missing values) στο χώρου του KDD µπορεί να γίνει µε τρεις προσεγγίσεις (Dunham
2003):
•

Αγνόηση των ελλιπών τιµών, άρα και των εγγραφών που τις περιέχουν.

•

Συµπλήρωση µε υποθετικές τιµές, που προκύπτουν από διαδικασία πρόβλεψης του τι
θα µπορούσε να είναι η τιµή που λείπει.

•

Συµπλήρωση µε συγκεκριµένη τιµή, που είναι ενδεικτική ότι πρόκειται για ελλιπή
τιµή.

Σε πρώτη φάση προτιµήθηκε η τελευταία προσέγγιση. Έτσι, τα κενά πεδία
συµπληρώθηκαν µε την τιµή –1, που θα είναι ενδεικτική ότι υπάρχει έλλειψη τιµής στο
συγκεκριµένο πεδίο. Ακόµη, µε την τιµή –1 συµπληρώθηκαν και τα πεδία εκείνα, που
περιείχαν τιµές εκτός της αντίστοιχης κωδικοποίησης τους.
Ωστόσο σε κάποιες µεθόδους data mining, όπως στη δηµιουργία δέντρων απόφασης,
καταφύγαµε στην αγνόηση των εγγραφών που περιέχουν την τιµή –1 σε ένα τουλάχιστον
πεδίο τους, δηλαδή εφαρµόσαµε την πρώτη από τις παραπάνω µεθόδους.
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4.3 Ορισµός οµάδων

1.3 Από τις Ιατρικές υπηρεσίες που λάβατε στο ιατρεία της
εφηµερίας, είστε:
2.1 Από την επιστηµονική και επαγγελµατική δεξιότητα ιατρικού
προσωπικού (δηλαδή διάγνωση- θεραπεία) είστε:
2.2 Από την ενηµέρωση, τις οδηγίες και τον τρόπο αντιµετώπισης
της ασθένειάς σας είστε:
2.3 Από την συµπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις του
Ιατρικού προσωπικού σε σχέση µε το άτοµό σας είστε:
2.4 Από την επαγγελµατική ικανότητα, ανταπόκριση και
φροντίδα του Νοσηλευτικού προσωπικού είστε:
2.5 Από την συµπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις του
Νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση µε το άτοµό σας είστε:

Κλίµακα ικανοποίησης

Στη συνέχεια, επικεντρώσαµε την προσοχή µας στις απαντήσεις των ερωτήσεων
εκείνων που αφορούν στην ικανοποίηση των ασθενών. Οι απαντήσεις στις υπόλοιπες
ερωτήσεις, δεν εξέφραζαν απόψεις των ασθενών (π.χ τρόπος µεταφοράς στο Νοσοκοµείο)
ή δεν είχαν σχέση µε την άποψη τους για τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου (π.χ προσωπική
άποψη του ασθενούς για την ατοµική του υγεία). Οι ερωτήσεις µε τις οποίες
ασχοληθήκαµε είναι οι 15 που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.7 ως και 4.9, οι οποίες
οµαδοποιούνται βάσει περιεχοµένου.

Πως κρίνετε την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου όσον
αφορά:
3.1 Την καθαριότητα των θαλάµων, των διαδρόµων και του
Νοσοκοµείου γενικότερα.
3.2 Τους χώρους υγιεινής (λουτρά, τουαλέτες).
3.3 Την οργάνωση της ηµέρας (επισκεπτήριο- θόρυβος κλπ).
3.4 Το φαγητό (πρόγευµα, γεύµα, δείπνο).
3.5 Τη συµπεριφορά του προσωπικού που παρείχε υπηρεσίες
διατροφής.
3.6 Τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσα στο Νοσοκοµείο (σαλόνια,
τηλεόραση, τηλέφωνο).

Κλίµακα ποιότητας

Πίνακας 4.7

Πόσο ικανοποιηµένος είστε από τον µηχανισµό
εξυπηρέτησης όσον αφορά τη διεκπεραίωση ιατρικών
αναγκών σας (προγραµµατισµός εργασιών, περαιτέρω
εξετάσεις, ραντεβού µε άλλα τµήµατα, κλινικές, εργαστήρια
κτλ);
4.2 Σε περίπτωση που ήρθατε σε επαφή µε τις διοικητικές
υπηρεσίες (γραφεία εισαγωγών, νοσηλίων, γραµµατεία
κτλ), πόσο ικανοποιηµένος είστε από αυτές;
4.3 Γενικά από την παραµονή σας στο Νοσοκοµείο είστε:
4.1

Πίνακας 4.9
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Κλίµακα ικανοποίησης

Πίνακας 4.8

Καταλήξαµε στην οµαδοποίηση για λόγους γενίκευσης (generalization), ώστε να
µην αναλωθεί η έρευνα στις λεπτοµέρειες, δηλαδή σε χαµηλές τιµές support και
confidence στους συνδυαστικούς κανόνες, σε πολλά και µικρά clusters ή µεγάλα και
ανοµοιογενή στη συσταδοποίηση και πολλές διαιρέσεις και «ψηλά» δέντρα στην
κατηγοριοποίηση. Έτσι, δηµιουργήσαµε 6 οµάδες απαντήσεων, καθεµία από τις οποίες
περιείχε τις απαντήσεις σε µία ή και περισσότερες ερωτήσεις του συγκεκριµένου
ερωτηµατολογίου, βάσει του κοινού θέµατος στο οποίο αναφέρονται. Επιγραµµατικά, τα
αντικείµενα που αντιπροσωπεύουν οι οµάδες αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10:
Αντικείµενο
Εξυπηρέτηση στα ιατρεία εφηµερίας
Το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκοµείου
Το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκοµείου
Η ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου
Οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών εργασιών
∆ιοικητικές υπηρεσίες
Η συνολική εντύπωση για το Νοσοκοµείο

Κωδικός
ΟΜ3
ΟΜ4
ΟΜ5
ΟΜ7
ΟΜ8
ΟΜ9
ΟΜ10

Ερωτήσεις
1.3
2.1 – 2.3
2.4 – 2.5
3.1 – 3.6
4.1
4.2
4.3

Πίνακας 4.10 – Περιγραφή των οµάδων ερωτήσεων-γνωρισµάτων

Για καθεµία από τις παραπάνω οµάδες υπολογίσαµε τους µέσους όρους µε την εξής
διαδικασία:
 Όπου η οµάδα αποτελείται από 1 µόνο ερώτηση (ΟΜ3, ΟΜ8, ΟΜ9, ΟΜ10), µέσος

όρος είναι η τιµή της µοναδικής απάντησης.
 Όπου η οµάδα αποτελείται από 2 ή και περισσότερες ερωτήσεις, ο µέσος όρος είναι

ο µέσος όρος των απαντήσεων που είναι διάφορες του 0 (∆ε γνωρίζω/ ∆εν απαντώ)
και του –1 (ελλιπής τιµή).
Οι τιµές που προκύπτουν είναι πραγµατικές, στο διάστηµα [1,5] µε το 1 να
αντιστοιχεί στην απόλυτη δυσαρέσκεια και το 5 στην απόλυτη ικανοποίηση. Έτσι, αν µία
εγγραφή (ασθενής) έχει µέσο όρο 1 σε µία οµάδα, ο συγκεκριµένος ασθενής θα θεωρείται
απόλυτα δυσαρεστηµένος από τις υπηρεσίες της εν λόγω οµάδας.

4.4 Μετατροπή τιµών
Ωστόσο, η επεξεργασία που έπεται, σε όλες τις διαδικασίες data mining που
χρησιµοποιήσαµε, απαιτεί πεδία ποιοτικά (qualitative) – categorical ή αλλιώς nominal.
Έτσι, προκύπτει η ανάγκη για µετατροπή των πραγµατικών (συνεχών) τιµών σε ακέραιες
(διακριτές), ώστε να τις αντιµετωπίζουµε ως κατηγορικές (categorical). Για το λόγο αυτό
έγινε η ακόλουθη αντιστοίχιση (Πίνακας 4.11) από τις τιµές των µέσων όρων σε ακέραιες
– κατηγορικές τιµές:
∆ιάστηµα
συνεχών τιµών
[1,2]
(2,4)
[4,5]

Κατηγορική
τιµή
1
2
3

Ικανοποίηση
Απόλυτα δυσαρεστηµένος
Σχετικά δυσαρεστηµένος
Απόλυτα ικανοποιηµένος

Πίνακας 4.11 – Αντιστοίχιση πραγµατικών σε κατηγορικές τιµές

Σηµασιολογικά, η κατηγορική τιµή 1 αναφέρεται σε ασθενείς απόλυτα
δυσαρεστηµένους, η κατηγορική τιµή 2 αναφέρεται σε ασθενείς σχετικά δυσαρεστηµένους
και η τιµή 3 αναφέρεται σε ασθενείς απόλυτα ικανοποιηµένους.
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4.5 Τα δεδοµένα στην είσοδο της συσταδοποίησης (clustering)
Στη φάση αυτή, έχουµε το σύνολο των αρχικών εγγραφών µε τα δηµογραφικά τους
στοιχεία και τα πεδία που περιγράφηκαν προηγουµένως, τώρα πλέον µε κατηγορικές τιµές.
Τα δεδοµένα µε τη µορφή αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή
clustering. Σε κάθε περίπτωση µε τις απαραίτητες εντολές SQL, χωρίζουµε το αρχικό
σύνολο σε υποσύνολα, για εκ νέου εφαρµογές clustering, όπως θα δούµε σε επόµενη
ενότητα.

4.6 Τα δεδοµένα στην είσοδο των συνδυαστικών κανόνων (association
rules)
Ωστόσο, για την εξαγωγή συνδυαστικών κανόνων είναι απαραίτητη περαιτέρω
επεξεργασία. Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα σύνολο συναλλαγών όπου κάθε
συναλλαγή θα αφορά την «αγορά» ικανοποίησης ή µη, ως προς µία συγκεκριµένη
υπηρεσία από τον εκάστοτε «καταναλωτή»-ασθενή. Όταν µία συγκεκριµένη υπηρεσία έχει
την τιµή 0 ή –1, τότε δεν υπάρχει «αγορά» της υπηρεσίας αυτής από τον ασθενή. Στη
µορφή αυτή, αρχικά, δε συµµετέχουν τα δηµογραφικά στοιχεία. Έτσι, κάθε
«καταναλωτής»-ασθενής έχει αγοράσει το πολύ 7 προϊόντα (βλέπε Πίνακα 4.10). Η
µετατροπή αυτή έγινε από το αρχικό σύνολο δεδοµένων, µε µετατροπή της τιµής κάθε
πεδίου από τα ΟΜ1 ως ΟΜ10, σε ένα αλφαριθµητικό τύπου «αριθµός οµάδας».«τιµή
πεδίου». Παραδείγµατος χάριν, αν ένας ασθενής είναι σχετικά δυσαρεστηµένος ως προς
την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου, η εγγραφή που αναφέρεται σ’ αυτόν, θα
έχει τιµή 2 στο πεδίο OM7 και η µετατροπή θα δηµιουργήσει το λεκτικό 7.2, δηλαδή ο
«καταναλωτής»-ασθενής θα έχει αγοράσει το προϊόν 7.2

4.7 Τα δεδοµένα στην είσοδο του δέντρου απόφασης (decision tree)
Για τη δηµιουργία των δέντρων απόφασης (decision trees), το σύνολο των
δεδοµένων πρέπει να απαλλαγεί από τις εγγραφές εκείνες που έχουν έστω σε ένα πεδίο την
τιµή 0 ή –1, όπως ορίζουν οι κανόνες κατασκευής του δέντρου. Πρέπει, ακόµη, να
ορίσουµε ποιο γνώρισµα (attribute) θα αποτελέσει το γνώρισµα διάκρισης (class attribute).
Οπότε, σε κάθε περίπτωση κατασκευής δέντρων απόφασης µε διαφορετικό γνώρισµα
διάκρισης κάθε φορά, πρέπει να δηµιουργούµε ένα νέο αρχείο δεδοµένων. Ακόµη, τα
αρχεία δεδοµένων πρέπει να είναι κατάλληλα για εισαγωγή στο WEKA, όπως
περιγράψαµε στην ενότητα 3.5.2. Αρχικά είναι απαραίτητη η µετατροπή του συνόλου
δεδοµένων σε αρχείο κειµένου, όπου τα πεδία είναι διαχωρισµένα µε κόµµα (αρχείο τύπου
csv). Αυτό το βήµα εκτελείται αυτόµατα µέσα από ένα λογιστικό φύλλο Excel όπου
έχουµε περάσει τα δεδοµένα. Ωστόσο, το αρχείο που προκύπτει, διαχωρίζει τις τιµές των
γνωρισµάτων µε ελληνικό ερωτηµατικό (semicolon). Η αντικατάσταση γίνεται επίσης
εύκολα και αυτόµατα. Στη συνέχεια, προστίθενται οι γραµµές µε τις απαραίτητες
πληροφορίες (στο κεφάλαιο 3 η περιγραφή της διαδικασίας) και το αρχείο αποθηκεύεται
ως αρχείο arff. Σε κάθε νέα κατασκευή δέντρου απόφασης µε διαφορετικό υποσύνολο
δεδοµένων επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5. Αποτελέσµατα
5.1 Ανάλυση συνάφειας
Στην πρώτη φάση της επεξεργασίας του συνόλου των δεδοµένων (δεδοµένα από όλα τα
ερωτηµατολόγια), εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας στην εφαρµογή αλγορίθµων για την εύρεση
συνδυαστικών κανόνων, ώστε να εντοπίσουµε ποια είναι εκείνα τα γνωρίσµατα (attributes) που
τυχόν επηρεάζουν τους ασθενείς ως προς τη γενική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια από τη
συνολική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
Για την εξαγωγή αυτών των κανόνων συσχετισµού (association rules) χρησιµοποιήσαµε
τον Intelligent Miner, η λειτουργία του οποίου περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα.

5.1.1 Εύρεση συνδυαστικών κανόνων στο σύνολο των δεδοµένων
Το πρώτο βήµα αφορά στην επιλογή της διαδικασίας mining, που στην προκειµένη
περίπτωση είναι οι συσχετίσεις (associations). Οι παράµετροι που µάς ενδιαφέρουν και παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία είναι η ελάχιστη υποστήριξη (minimum support) και η
ελάχιστη εµπιστοσύνη (minimum confidence) που θέτουµε ως κάτω όρια (lower bounds) για
την επιλογή ισχυρών κανόνων συσχετισµού:
Παράµετρος

Τιµή

Minimum support

5%

Minimum confidence

25%

Στη συγκεκριµένη περίπτωση δε θέτουµε περιορισµούς για το µήκος των κανόνων.
Ορίζοντας, λοιπόν, τις παραπάνω τιµές για τις σχετικές παραµέτρους, προκύπτει το
πρώτο σύνολο που αριθµεί 808 κανόνες. Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες που δε δίνουν ουσιαστική
πληροφορία. Προσπαθούµε να εντοπίσουµε τους κανόνες εκείνους, στους οποίους τα σύνολα
αντικειµένων (itemsets) στην κεφαλή (head) και στο σώµα (body) του κανόνα δεν είναι
στατιστικά ανεξάρτητα. Όπως περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα, αυτό συµβαίνει όταν η
τιµή του lift είναι µεγαλύτερη της µονάδας (lift>1). Για το λόγο αυτό, εξαιρούµε από το σύνολο
τους κανόνες που δεν ικανοποιούν την παραπάνω συνθήκη, οπότε προκύπτουν 678 κανόνες.
Στο σηµείο αυτό θέλουµε να ελέγξουµε πως συµβάλλει το κάθε πεδίο, ξεχωριστά, στην
γενική άποψη του ασθενούς. Γι’ αυτό και θέτουµε ακόµη έναν περιορισµό: φιλτράρουµε τους
κανόνες ώστε να προκύψουν στην έξοδο µόνο εκείνοι που έχουν στο σώµα τους µόνο ένα
στοιχειοσύνολο. Τώρα, οι κανόνες που αποµένουν είναι πολύ λιγότεροι (79) και έχουµε τη
δυνατότητα να τους επεξεργαστούµε. Θέλουµε να διαχωρίσουµε τους κανόνες που αφορούν
τους γενικά ικανοποιηµένους από τους γενικά µη ικανοποιηµένους. Προκειµένου να βρούµε το
σύνολο των κανόνων που αφορά στην πρώτη οµάδα, αναζητούµε τους κανόνες που οδηγούν σε
γενική απόλυτη ικανοποίηση.
Όλοι οι κανόνες, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1, έχουν την ίδια κεφαλή (head):
είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ασθενών όταν είναι ικανοποιηµένοι
από µία υπηρεσία του Νοσοκοµείου, φέρονται να είναι ικανοποιηµένοι και από τη γενική
εικόνα της εξυπηρέτησης στο Νοσοκοµείο.
Ωστόσο, παρατηρώντας τον Πίνακα 5.1, βλέπουµε ότι σε όλους τους κανόνες η τιµή του
lift είναι πολύ κοντά στο 1, πράγµα που σηµαίνει ότι τα σύνολα σώµατος και κεφαλής του κάθε
κανόνα τείνουν να είναι στατιστικά ανεξάρτητα µεταξύ τους. Συνεπώς, οι ασθενείς οι οποίοι
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δηλώνουν γενικά ικανοποιηµένοι διαπιστώνεται ότι τείνουν να συµπληρώνουν βιαστικά το
ερωτηµατολόγιο, επιλέγοντας απαντήσεις µε (σχεδόν) τυχαίο τρόπο, πράγµα το οποίο
αντανακλάται στο γεγονός ότι οι τιµές lift των κανόνων προκύπτουν να είναι πολύ κοντά στην
τιµή «1».
RULE

SUPPORT CONFIDENCE

Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την ξενοδοχειακή
υποδοµή,
είναι
τελικά
και
γενικά
απόλυτα
ικανοποιηµένοι
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εργασιών, είναι τελικά και γενικά
απόλυτα ικανοποιηµένοι
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού, είναι τελικά και γενικά
απόλυτα ικανοποιηµένοι
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του
Ιατρικού προσωπικού, είναι τελικά και γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τις ∆ιοικητικές
υπηρεσίες, είναι τελικά και γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα
Ιατρεία εφηµερίας, είναι τελικά και γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι

LIFT

46,26%

95,81%

1,2789

61,93%

91,26%

1,2182

68,22%

87,53%

1,1684

69,25%

87,04%

1,1618

63,51%

86,42%

1,1535

60,81%

85,33%

1,139

Πίνακας 5.1 – Κανόνες που αφορούν στους γενικά απόλυτα ικανοποιηµένους ασθενείς

Στη συνέχεια προσπαθούµε να εντοπίσουµε τους κανόνες που οδηγούν σε σχεδόν µη
ικανοποίηση ή απόλυτη δυσαρέσκεια, δηλαδή τους κανόνες εκείνους που δείχνουν ασθενείς να
καταλήγουν τελικά σχεδόν ή απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τη συνολική εξυπηρέτηση κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους.
Στην αναζήτηση αυτή, η πρώτη παρατήρηση αφορά στην έλλειψη κανόνων που να
αφορούν σε απόλυτη δυσαρέσκεια και αυτό µπορεί να αποδοθεί στο σχετικά µικρό ποσοστό
των γενικά δυσαρεστηµένων ασθενών. Αυτό συνεπάγεται ότι αν προκύπτουν αρχικά τέτοιοι
κανόνες δεν θα είναι ισχυροί βάσει των ορίων που θέσαµε για τις παραµέτρους της
υποστήριξης (support) και της εµπιστοσύνης (confidence). Οι κανόνες που προκύπτουν τελικά,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.
Στους κανόνες του Πίνακα 5.2 παρατηρούµε ότι οι τιµές των παραµέτρων support και
confidence είναι αρκετά µικρές – ιδιαίτερα του support, ενώ, αντιθέτως µε τους κανόνες του
προηγούµενου πίνακα οι τιµές του lift είναι αρκετά υψηλές (σχεδόν όλες πάνω από 2). Ακόµη,
παρατηρούµε πως σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου υπάρχουν ασθενείς που
εµφανίζονται σχεδόν δυσαρεστηµένοι και αυτή τους η δυσαρέσκεια τους οδηγεί σε γενική
δυσαρέσκεια από τη συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου.
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RULE

SUPPORT

Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από τη εξυπηρέτηση στα
Ιατρεία εφηµερίας καταλήγουν να είναι σχεδόν
δυσαρεστηµένοι από τη συνολική εξυπηρέτηση
Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
Ιατρικού προσωπικού καταλήγουν να είναι σχεδόν
δυσαρεστηµένοι από τη συνολική εξυπηρέτηση
Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού καταλήγουν να είναι
σχεδόν
δυσαρεστηµένοι
από
τη
συνολική
εξυπηρέτηση
Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων καταλήγουν να είναι
σχεδόν
δυσαρεστηµένοι
από
τη
συνολική
εξυπηρέτηση
Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από τις ∆ιοικητικές
υπηρεσίες
καταλήγουν
να
είναι
σχεδόν
δυσαρεστηµένοι από τη συνολική εξυπηρέτηση
Οι σχεδόν δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή
υποδοµή του Νοσοκοµείου καταλήγουν να είναι
σχεδόν
δυσαρεστηµένοι
από
τη
συνολική
εξυπηρέτηση

CONFIDENCE

LIFT

5,50%

52,14%

3,3417

7,98%

45,64%

2,9251

7,22%

45,29%

2,9027

6,50%

43,13%

2,7643

5,17%

40,04%

2,5662

13,22%

28,58%

1,8317

Πίνακας 5.2 – Κανόνες που αφορούν στους σχεδόν δυσαρεστηµένους ασθενείς

Πέρα από τα παραπάνω, αν δούµε τους κανόνες στο αρχικό τους σύνολο (χωρίς τους
κανόνες µε lift<=1), µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η πλειοψηφία των κανόνων (612) έχουν
σχετικά µικρό lift (<1.54), στα όρια του στατιστικώς ανεξάρτητου και ένα βασικό κοινό
χαρακτηριστικό: όλοι οι κανόνες αφορούν σε ασθενείς που είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από
µία ή και περισσότερες παροχές του Νοσοκοµείου, οπότε καταλήγουν να είναι απόλυτα
ικανοποιηµένοι και από µία ακόµη υπηρεσία, όποια κι αν είναι αυτή.
Οι υπόλοιποι κανόνες (62) µε µεγαλύτερο lift, περιέχουν συνδυασµούς στοιχειοσυνόλων
που αφορούν και δυσαρέσκεια από κάποια υπηρεσία. Όσο µεγαλώνει το lift, δεν απαντώνται
πλέον, κανόνες που να αφορούν ασθενείς απόλυτα ικανοποιηµένους από ένα σύνολο
υπηρεσιών. Αξίζει ωστόσο να παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει κανόνας που να περιέχει
απόλυτη δυσαρέσκεια από κάποια υπηρεσία.

5.1.2 Εξαγωγή κανόνων
νοσηλευοµένων

συσχέτισης

από

τις

δύο

βασικές

οµάδες

Στη συνέχεια, αφού χωρίσουµε τον πληθυσµό σε δύο σύνολα, βάσει της γενικής
ικανοποίησης (ικανοποιηµένοι και µη ικανοποιηµένοι), επανερχόµαστε µε µια εκ νέου
ανάλυση µέσω της µεθόδου των συνδυαστικών κανόνων.
Τώρα, στόχος µας είναι να εντοπίσουµε τους κανόνες που οδηγούν σε απόλυτη
ικανοποίηση, µέσα από το σύνολο των εγγραφών που αφορούν στους απόλυτα
ικανοποιηµένους ασθενείς, Οι κανόνες που προκύπτουν από την εφαρµογής της διαδικασίας
αυτής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.
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RULE

SUPPORT CONFIDENCE LIFT

Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του Ιατρικού
προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά και γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά και γενικά
απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες,
τείνουν να είναι τελικά και γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εργασιών, τείνουν να είναι τελικά και
γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα Ιατρεία
εφηµερίας, τείνουν να είναι τελικά και γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή,
τείνουν να είναι και γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι µερικώς δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή,
τείνουν να είναι γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι µερικώς δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων, τείνουν να είναι τελικά γενικά
απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι µερικώς δυσαρεστηµένοι από τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες,
τείνουν να είναι τελικά γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι µερικώς δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά γενικά
απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Οι µερικώς δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του Ιατρικού
προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά γενικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι.

92,43%

100,00%

1

91,07%

100,00%

1

84,77%

100,00%

1

82,67%

100,00%

1

81,18%

100,00%

1

61,75%

100,00%

1

37,49%

100,00%

1

9,13%

100,00%

1

7,82%

100,00%

1

7,69%

100,00%

1

7,09%

100,00%

1

Πίνακας 5.3 –Κανόνες που οδηγούν σε απόλυτη ικανοποίηση (σύνολο εγγραφών των απόλυτα
ικανοποιηµένων ασθενών)

Το βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει όλους τους κανόνες είναι η τιµή του lift, που
είναι ίση µε τη µονάδα. Συνεπώς, επαληθεύεται η αρχική υπόθεση που είχε σηµειωθεί στην
προηγούµενη διαδικασία, δηλαδή τα στοιχεία στο σώµα και στην κεφαλή του κανόνα είναι
στατιστικά ανεξάρτητα µεταξύ τους, πράγµα που σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι ασθενείς
(ικανοποιηµένοι) επιλέγουν σχεδόν τυχαία τις απαντήσεις τους.
Ακόµη, από την τιµή του support στους παραπάνω κανόνες, παρατηρούµε ότι οι πέντε (5)
πρώτοι κανόνες, οι οποίοι αφορούν σε απόλυτη ικανοποίηση από κάποια υπηρεσία,
γειτνιάζουν. Το ίδιο ισχύει και για τους τέσσερις (4) τελευταίους, οι οποίοι αφορούν σε µερική
δυσαρέσκεια από κάποια υπηρεσία. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε, ότι η µερική
δυσαρέσκεια των ασθενών ως προς κάποια από τις παροχές – υπηρεσίες του Νοσοκοµείου δεν
επηρεάζει τη γενική εντύπωσή τους για το Νοσοκοµείο, η οποία παραµένει θετική. Ακόµη,
βάσει και της προηγούµενης παρατήρησης, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι οι
ασθενείς που δηλώνουν γενικά ικανοποιηµένοι τείνουν να επιλέγουν ‘τυφλά’ ικανοποίηση στις
περισσότερες των επιµέρους παροχών.
Επίσης, αν δούµε το σύνολο των κανόνων (ανεξαρτήτως lift και πλήθους
στοιχειοσυνόλων στο σώµα του κανόνα) που οδηγούν σε τελική απόλυτη ικανοποίηση, έχουν
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όλοι εµπιστοσύνη (confidence) 100%, ανεξάρτητα από το συνδυασµό στοιχειοσυνόλων στο
σώµα του κανόνα. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο, εφόσον ο πληθυσµός που µελετάµε
αποτελείται µόνο από ασθενείς τελικά απόλυτα ικανοποιηµένους. Εποµένως, όλοι οι κανόνες
που οδηγούν σε απόλυτη ικανοποίηση θα έχουν εµπιστοσύνη (confidence) 100%.
Περνώντας στο δεύτερο σύνολο δεδοµένων µε τους σχετικά µη ικανοποιηµένους ή
απόλυτα δυσαρεστηµένους ασθενείς, αναζητούµε τους κανόνες που οδηγούν σε σχετική ή
απόλυτη δυσαρέσκεια. Έτσι, προκύπτουν οι κανόνες του Πίνακα 5.4, όπου πρώτα παρατίθενται
οι κανόνες που οδηγούν σε σχετική δυσαρέσκεια (από 1 ως και 10) και κατόπιν οι κανόνες που
οδηγούν σε απόλυτη δυσαρέσκεια (από 11 ως και 17).
Αρχικά, παρατηρούµε ότι οι κανόνες που οδηγούν σε µερική µη ικανοποίηση (οι πρώτοι
δέκα κανόνες) έχουν lift πολύ κοντά στο 1 (σχεδόν όλοι κάτω από 1,2), γεγονός που σηµαίνει
ότι ενυπάρχει ο παράγοντας της τυχαιότητας σ’ αυτές τις επιλογές. Ακόµη, ο κανόνας του
οποίου η τιµή υπερβαίνει το 1,2, έχει ως σώµα (body) ένα «προϊόν» ικανοποίησης
(συγκεκριµένα από τους γιατρούς). Στο σηµείο αυτό, το γεγονός ότι η απόλυτη ικανοποίηση
από µία υπηρεσία µπορεί να οδηγεί σε σχετική δυσαρέσκεια, φαντάζει παράδοξο. Ωστόσο, θα
ερµηνευτεί σε επόµενη φάση της µελέτης.
Ακόµη, βάσει της τιµής του support, υπάρχει µία ιεράρχηση των υπηρεσιών ως προς τη
δυσαρέσκεια των ασθενών προς αυτές. Έτσι, παρατηρούµε ότι η σχετική δυσαρέσκεια από την
ξενοδοχειακή υποδοµή του νοσοκοµείου έρχεται πρώτη µε support 57,04%, ακολουθεί η
σχετική δυσαρέσκεια από τη συµπεριφορά του Νοσηλευτικού προσωπικού, µε support 31,14%
και η σχετική δυσαρέσκεια από τα Ιατρεία εφηµερίας και τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες µε support
23,74% και 22,30% αντίστοιχα.
Σε δεύτερο επίπεδο, παρατηρούµε ότι οι κανόνες που οδηγούν σε γενική απόλυτη
δυσαρέσκεια, αφορούν γενικά σε απόλυτη δυσαρέσκεια ως προς µία υπηρεσία-παροχή του
Νοσοκοµείου. Μεταξύ των κανόνων αυτών, ιεράρχηση υπάρχει βάσει της τιµής του
cofindence, όπου πρώτη έρχεται η απόλυτη δυσαρέσκεια από τη συµπεριφορά του Ιατρικού
προσωπικού (82%), έπεται η απόλυτη δυσαρέσκεια από την εξυπηρέτηση στα Ιατρεία
εφηµερίας (68,39%) και ακολουθούν η απόλυτη δυσαρέσκεια από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού και την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου µε confidence
63,11% και 61,66%, αντίστοιχα.
Αν δούµε, στο σύνολό τους, τους κανόνες που οδηγούν σε γενική µερική δυσαρέσκεια µε
lift>1, παρατηρούµε πως όλοι τους (161) έχουν αρκετά χαµηλό lift<1.42. Ακόµη, στους
περισσότερους απ’ αυτούς, υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση από κάποια υπηρεσία και καθώς και
µερική δυσαρέσκεια από κάποια άλλη υπηρεσία. Συνεπώς ένας ασθενής µπορεί να καταλήγει
σχετικά δυσαρεστηµένος από τη νοσηλεία του, ωστόσο δεν είναι δυσαρεστηµένος απ’ όλες τις
υπηρεσίες που έλαβε κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο Νοσοκοµείο. Αυτό θα το
επιβεβαιώσουµε στη συνέχεια, σε επόµενη φάση της ανάλυσης, µέσω της µεθόδου της
συσταδοποίησης.
Από την άλλη, οι κανόνες που οδηγούν σε τελική απόλυτη δυσαρέσκεια, µε lift>1,
περιλαµβάνουν στο σώµα τους µόνο µερική ή/και απόλυτη δυσαρέσκεια από κάποιες
υπηρεσίες.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RULE
SUPPORT CONFIDENCE
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του
30,73%
81,25%
Ιατρικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά σχετικά
δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των
28,06%
79,36%
ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων, τείνουν να είναι τελικά
σχετικά δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά του
28,06%
78,90%
Νοσηλευτικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά
σχετικά δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων, τείνουν να είναι τελικά
18,81%
78,21%
σχετικά δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή
57,04%
74,90%
υποδοµή, τείνουν να είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στα
23,74%
74,76%
Ιατρεία εφηµερίας, τείνουν να είναι τελικά σχετικά
δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τις ∆ιοικητικές
22,30%
74,57%
υπηρεσίες, τείνουν να είναι τελικά σχετικά
δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα
29,39%
74,09%
Ιατρεία εφηµερίας, τείνουν να είναι τελικά σχετικά
δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
72,84%
31,14%
Νοσηλευτικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά
σχετικά δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τις ∆ιοικητικές
υπηρεσίες, τείνουν να είναι τελικά σχετικά
70,72%
29,29%
δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
8,43%
Ιατρικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά απόλυτα
82,00%
δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την εξυπηρέτηση στα
Ιατρεία εφηµερίας, τείνουν να είναι τελικά απόλυτα
12,23%
68,39%
δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά
13,36%
63,11%
απόλυτα δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή
υποδοµή, τείνουν να είναι τελικά απόλυτα
12,23%
61,66%
δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των
18,50%
53,10%
ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων, τείνουν να είναι τελικά
απόλυτα δυσαρεστηµένοι.
Οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τις ∆ιοικητικές
10,89%
49,07%
υπηρεσίες, τείνουν να είναι τελικά απόλυτα
δυσαρεστηµένοι.
Οι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τη συµπεριφορά του
17,06%
33,13%
Ιατρικού προσωπικού, τείνουν να είναι τελικά απόλυτα
δυσαρεστηµένοι.

LIFT
1,207

1,1789

1,1721

1,1618
1,1126
1,1106

1,1077

1,1006

1,082

1,0505

2,509

2,0926

1,931

1,8866

1,6247

1,5014

1,0137

Πίνακας 5.4 –Κανόνες που οδηγούν σε σχετική ή απόλυτη δυσαρέσκεια (σύνολο εγγραφών των
σχετικά ή απόλυτα δυσαρεστηµένων ασθενών)
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5.1.3 Συµπεράσµατα
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο πληθυσµός που
καταλήγει γενικά ικανοποιηµένος, δε δίνει στοιχεία για το τι είναι αυτό που τον οδηγεί σ’ αυτό
το αίσθηµα. Όπως φάνηκε από τους αντίστοιχους κανόνες συσχέτισης, οι επιλογές αυτές
γίνονται ίσως µε βάση τη γενική εντύπωση που έχουν από το Νοσοκοµείο οι ασθενείς, και
εφόσον είναι γενικά απόλυτα ικανοποιηµένοι, δεν αναλύουν τις επιµέρους εντυπώσεις τους και
συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο µε ένα γρήγορο και κάπως βιαστικό πέρασµα, χωρίς να
δώσουν ιδιαίτερη σηµασία στις ερωτήσεις. Η µόνη υπηρεσία που τους έχει αφήσει µη θετική
εντύπωση είναι η ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου και είναι η µόνη περίπτωση στην
οποία στέκονται και αναφέρουν τη δυσαρέσκεια τους. Από τη γενική τους εικόνα, δεν έχει
νόηµα η περαιτέρω µελέτη αυτού του συνόλου.
Για το λόγο αυτό θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο δεύτερο σύνολο του
πληθυσµού, τους ασθενείς που καταλήγουν γενικά µη ικανοποιηµένοι (µερικώς
δυσαρεστηµένοι) ή γενικά απόλυτα δυσαρεστηµένοι. Ο πληθυσµός αυτός δείχνει να
συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο µε µεγαλύτερη προσοχή. Ακόµη όµως και στο σύνολο αυτό,
οι µερικώς δυσαρεστηµένοι δεν είναι δυσαρεστηµένοι από το σύνολο των υπηρεσιών. Πιθανώς
να είναι δυσαρεστηµένοι από ένα µέρος και αυτό τους οδηγεί σε γενική δυσαρέσκεια. Αυτοί
που εκφράζονται πιο ξεκάθαρα είναι οι απόλυτα δυσαρεστηµένοι, εφόσον στους κανόνες που
τους αφορούν, δεν καταγράφεται απόλυτη ικανοποίηση από µία έστω υπηρεσία. Πάντως, οι
υπηρεσίες που συγκεντρώνουν τα αρνητικά σχόλια και των σχετικά και των απόλυτα
δυσαρεστηµένων ασθενών, είναι η ξενοδοχειακή υποδοµή, η συµπεριφορά του Νοσηλευτικού
προσωπικού και τα Ιατρεία εφηµερίας.
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5.2 Συσταδοποίηση (clustering)
Η επόµενη φάση αφορά στην αναζήτηση γνώσης µε την τεχνική της
συσταδοποίησης (clustering). Στη φάση αυτή, δεν ασχολούµαστε πλέον µε το σύνολο του
πληθυσµού, εφόσον για ένα µεγάλο µέρος του, τους ασθενείς που εµφανίζονται απόλυτα
ικανοποιηµένοι από την γενική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους, προκύπτει
πως κάνει (σχετικά) τυχαίες επιλογές και µάλλον αντιµετωπίζει επιφανειακά την επιλογή
των απαντήσεων του. Για το λόγο αυτό επικεντρώνουµε την προσοχή µας στη µελέτη του
πληθυσµού των µη ικανοποιηµένων ασθενών από τη γενική εικόνα του Νοσοκοµείου. Το
υποσύνολο αυτό µετρά 973 στιγµιότυπα.
Για την υλοποίηση της συσταδοποίησης χρησιµοποιήθηκε και πάλι ο Intelligent
Miner for Data. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε και εφαρµόστηκε η λειτουργία της
δηµογραφικής συσταδοποίησης (demographic clustering), η οποία έχει ήδη περιγραφεί.
Στον ορισµό των παραµέτρων για την συσταδοποίηση, όπου ζητείται ο καθορισµός του
πλήθους των clusters που θα δηµιουργηθούν, θέσαµε την παράµετρο στο 6, έτσι ώστε να
µη δηµιουργηθούν πολύ µεγάλα clusters µε αρκετές πιθανότητες ανοµοιογένειας ή πολύ
µικρά, οπότε θα εκφυλίζεται η έννοια της συστάδας (cluster).
Θεωρούµε ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιµεύσει ώστε να εντοπίσουµε ποια είναι τα
δηµογραφικά στοιχεία που πιθανώς να καθορίζουν τον τρόπο κρίσης των ασθενών, καθώς
επίσης και ποιες είναι οι παροχές-υπηρεσίες που κρίνονται ως οι πιο σηµαντικές από
διάφορες οµάδες πληθυσµού.

5.2.1 Συσταδοποίηση µε το σύνολο των δηµογραφικών στοιχείων
Η διαδικασία της συσταδοποίηση διεξήχθη σε 3 φάσεις. Σε πρώτη φάση
εφαρµόζουµε τη συσταδοποίηση στο υποσύνολο των µη ικανοποιηµένων,
χρησιµοποιώντας τα πεδία των δηµογραφικών στοιχείων που καθορίσαµε στο 4ο
κεφάλαιο. Επιγραµµατικά, τα πεδία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5, ενώ οι τιµές
της κωδικοποίησης τους αναφέρονται αναλυτικά στους Πίνακες 4.1 και 4.2.
Φύλο (sex)
Οικογενειακή κατάσταση (fam_sit)
Επάγγελµα (job)
Επίπεδο εκπαίδευσης (educ))
Ταµείο ασφάλισης (insurance)
Ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης (priv_ins)
Ηλικία (age)
Πίνακας 5.5 – ∆ηµογραφικά στοιχεία

Η ανάλυση αυτή έγινε µε στόχο να εντοπίσουµε τα γνωρίσµατα εκείνα που παίζουν
καθοριστικό ρόλο στο σχηµατισµό της τελικής άποψης του ασθενούς για τη συνολική
εικόνα του Νοσοκοµείου.
Στις εικόνες 5.1 ως και 5.6 παρατίθενται τα clusters που δηµιουργούνται µε τα 7
δηµογραφικά στοιχεία.
Μετά από διαδοχικές εφαρµογές της συσταδοποίησης – όπως παρουσιάζουµε στη
συνέχεια – επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τα γνωρίσµατα που έχουν σχέση µε το
επίπεδο µόρφωσης και το επάγγελµα του ασθενούς, θεωρώντας ότι είναι αυτά που
διαφοροποιούν καλύτερα τις οµάδες πληθυσµού µεταξύ τους.
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Πρέπει να επισηµάνουµε ότι δύο από τα πεδία που χρησιµοποιήθηκαν, το φύλο και η
ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης έχουν µόνο δύο διαφορετικές τιµές.
Το φύλο (sex) έχει τις τιµές άνδρας (1)/ γυναίκα (2) και ο συνολικός πληθυσµός
είναι ισόποσα κατανεµηµένος. Οπότε, σε κάθε cluster ή θα έχουν τη µία από τις δύο τιµές
µόνο ή θα έχουν την κατανοµή του πληθυσµού. Σε κάποια clusters (3ο και 5ο – Εικόνες 5.3
και 5.5 αντίστοιχα), η κατανοµή του φύλου (το εσωτερικό µέρος του γραφήµατος της
πίτας) είναι ανάλογη αυτής του συνολικού πληθυσµού (εξωτερικός δακτύλιος), ενώ σε
άλλα είναι πολωµένη, δηλαδή έχει τη µία ή την άλλη τιµή. Στις περιπτώσεις αυτές,
µπορούµε να πούµε πως αυτό οφείλεται κυρίως στην συσταδοποίηση βάσει του
επαγγέλµατος. Έτσι, για παράδειγµα, στο 1ο cluster (Εικόνα 5.1), κατατάσσονται οι άνδρες
συνταξιούχοι (το επάγγελµα έχει κυρίως την τιµή 1), ενώ στο 2ο cluster (Εικόνα 5.2)
κατατάσσονται οι γυναίκες συνταξιούχοι και νοικοκυρές.

Εικόνα 5.1 - 1ο cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία

Εικόνα 5.2 - 2ο cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία
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Εικόνα 5.3 - 3o cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία

Εικόνα 5.4 - 4ο cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία

Η ιδιωτική ασφάλιση από την άλλη, έχει µόνο τις τιµές Ναι (1)/ Όχι (2), µε το Ναι
να εµφανίζεται στο 10% του πληθυσµού. Είναι φυσικό λοιπόν, στα περισσότερα clusters
να έχει την τιµή 1 κατά κύριο λόγο. Το συγκεκριµένο πεδίο θα παρουσίαζε ενδιαφέρον, αν
δηµιουργούσε ένα cluster ως κυρίαρχο γνώρισµα, δηλαδή αν υπήρχε cluster όπου η τιµή
του γνωρίσµατος αυτού θα ήταν αποκλειστικά Ναι (1). Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να
θεωρήσουµε ότι ο πληθυσµός διαφοροποιείται σηµαντικά από το γνώρισµα αυτό και να το
λάβουµε υπόψη µας στην τελική επιλογή, πράγµα που δε συµβαίνει εδώ.
Η ηλικία εµφανίζεται επίσης ως συνάρτηση του επαγγέλµατος, πχ οι συνταξιούχοι
συγκεντρώνονται στα διαστήµατα 6, 7 και 8, δηλαδή στις ηλικίες από 55 και πάνω
(Πίνακας 4.2). ∆εν υπάρχει κάτι το περίεργο, εφόσον σ’ αυτές τις ηλικίες συνήθως
συνταξιοδοτούνται οι εργαζόµενοι.
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Εικόνα 5.5 - 5o cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία

Εικόνα 5.6 - 6o cluster από τη συσταδοποίηση µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία

Τελικά, µετά από διαδοχικές εφαρµογές µε διάφορους συνδυασµούς των 7 αρχικών
πεδίων, καταλήξαµε σε δύο µόνο πεδία, όπως ειπώθηκε αρχικά, ως τα πιο καθοριστικά: το
επίπεδο εκπαίδευσης του νοσηλευοµένου και το επάγγελµά του.
Στις Εικόνες 5.7 και 5.8, παρουσιάζονται τα clusters που δηµιουργούνται βάσει των
πεδίων-γνωρισµάτων της µόρφωσης και του επαγγέλµατος. Στη συγκεκριµένη
συσταδοποίηση προτιµήσαµε να επιλέξουµε τη δηµιουργία 4 clusters, για να µην έχουµε
υπερβολική ανάλυση των συστάδων. Στο πρώτο cluster, που φαίνεται στην Εικόνα 5.7
βασικό στοιχείο συσταδοποίησης είναι η εκπαίδευση, όπου το σύνολο του πληθυσµού στο
cluster αυτό έχει αποκλειστικά επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατανοµή του
πληθυσµού στα διάφορα επαγγέλµατα µπορούµε να πούµε ότι ακολουθεί τη γενική
κατανοµή.
Στο 2ο cluster (Εικόνα 5.7) υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη οµοιογένεια. Έχουµε
αποκλειστικά συνταξιούχους ασθενείς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει βασική
εκπαίδευση.
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Εικόνα 5.7 – Συσταδοποίηση µε βάση το επίπεδο µόρφωσης και το επάγγελµα –τα πρώτα 2 από
4 clusters

Το 3ο cluster που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.8 και περιλαµβάνει περίπου το 22%
του πληθυσµού, οµαδοποιεί κυρίως νοικοκυρές µε βασική εκπαίδευση, ενώ το 4ο cluster
(Εικόνα 5.8) περιέχει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού που έχει πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (117 από τους 139 του συνόλου|). Στο cluster αυτό τοποθετούνται και τα
άτοµα για τα οποία δεν έχουµε στοιχεία για τη µόρφωσή τους (educ=-1).

Εικόνα 5.8 – Συσταδοποίηση µε βάση το επίπεδο µόρφωσης και το επάγγελµα – τα επόµενα 2
από 4 clusters

5.2.2 Συσταδοποίηση µε το σύνολο των γνωρισµάτων – παροχών
Στη δεύτερη φάση της επεξεργασίας µε συσταδοποίηση, εφαρµόσαµε clustering στο
σύνολο των γνωρισµάτων – παροχών, ώστε να εντοπίσουµε ενδιαφέροντες συνδυασµούς.
Έτσι, προέκυψαν τα clusters που παρουσιάζονται στις Εικόνες 5.9 ως και 5.14, που
ακολουθούν. Σε κάθε cluster βλέπουµε το µέγεθός του σε σχέση µε το σύνολο του
πληθυσµού, καθώς επίσης και τη σχετική σειρά σηµαντικότητας του κάθε γνωρίσµατος ως
προς το σχηµατισµό του cluster, δηλαδή πόσο καθορίζει το κάθε γνώρισµα, τη σύγκλιση
των ερωτώµενων που ανήκουν στην ίδια οµάδα.
Καταρχήν, παρατηρώντας συνολικά τα clusters που σχηµατίστηκαν, µπορούµε να
δούµε πως στα 3 από αυτά (Εικόνες 5.9, 5.10 και 5.12), τα γνωρίσµατα ΟΜ3, ΟΜ4 και
ΟΜ5 (εξυπηρέτηση από τα Ιατρεία εφηµερίας, εξυπηρέτηση από το Ιατρικό και
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Νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχα – βλέπε Πίνακα 4.10) εµφανίζονται πρώτα στη σειρά,
ανεξάρτητα από τη µεταξύ τους ιεράρχηση, µε τα γνωρίσµατα ΟΜ7, ΟΜ8 και ΟΜ9
(ξενοδοχειακή υποδοµή, οργάνωση ενδονοσοκοµειακών εργασιών, εξυπηρέτηση από τις
∆ιοικητικές υπηρεσίες, αντίστοιχα) να ακολουθούν. Και στα 3 αυτά clusters (Εικόνες 5.9,
5.10 και 5.12), η κατανοµή του πληθυσµού (εσωτερικό µέρος του γραφήµατος της πίτας)
στα 3 πρώτα γνωρίσµατα που εµφανίζονται (ΟΜ3, ΟΜ4 και ΟΜ5) διαφέρει σηµαντικά
από την κατανοµή του συνολικού πληθυσµού που εξετάζουµε (εξωτερικός δακτύλιος).
Επίσης, ένα ακόµη cluster, αυτό της Εικόνας 5.13, παρουσιάζει µία ιεράρχηση των
γνωρισµάτων ανάλογη µ’ αυτή που έχουν τα παραπάνω clusters, έχοντας ωστόσο πρώτα
σε σειρά τα γνωρίσµατα ΟΜ7, ΟΜ8 και ΟΜ9 (ξενοδοχειακή υποδοµή, οργάνωση
ενδονοσοκοµειακών εργασιών, εξυπηρέτηση από τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες, αντίστοιχα).

Εικόνα 5.9 – Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 1

Έτσι, στο 1ο cluster (Εικόνα 5.9), που αποτελείται και από το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού (30,11%), βλέπουµε ότι οι ασθενείς αυτοί θεωρούν σηµαντικότερα τα ιατρικά
θέµατα. Έτσι, εκφράζουν αρχικά, κατά το κύριο µέρος τους, τη δυσαρέσκεια τους από το
Νοσηλευτικό και το Ιατρικό προσωπικό (ΟΜ5 και ΟΜ4 αντίστοιχα – βλέπε Πίνακα 4.10)
καθώς επίσης και από τα Ιατρεία εφηµερίας (ΟΜ3). ∆ευτερευόντως δεν είναι
ικανοποιηµένοι ούτε από τα λειτουργικά θέµατα, καθώς φέρονται δυσαρεστηµένοι από τις
∆ιοικητικές υπηρεσίες (ΟΜ9), την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών εργασιών (ΟΜ8)
και την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου (ΟΜ7). Πρόκειται για ένα cluster που
συγκεντρώνει τους ασθενείς που είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι απ’ όλες τις
προσφερόµενες υπηρεσίες.
Αντίθετα, στο 2ο cluster (Εικόνα 5.10) της ίδιας διαδικασίας, το οποίο αποτελεί
επίσης ένα µεγάλο µέρος του συνολικού πληθυσµού (28,37%), οι ασθενείς είναι απόλυτα
ικανοποιηµένοι από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και τα Ιατρεία εφηµερίας
(οµάδες ΟΜ4, ΟΜ5 και ΟΜ3 αντίστοιχα), καθώς και από τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες
(ΟΜ9), ωστόσο δεν έχουν την ίδια στάση ως προς την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών
εργασιών (ΟΜ8) και την ξενοδοχειακή υποδοµή (ΟΜ7). Πρόκειται για ένα cluster που
συγκεντρώνει τους γενικά δυσαρεστηµένους ασθενείς, που είναι ευχαριστηµένοι από τις
παρεχόµενες ιατρικές υπηρεσίες. Συνεπώς, η γενική δυσαρέσκεια που εκφράζουν,
οφείλεται σε δυσαρέσκεια από µία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες υπηρεσίες.
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Εικόνα 5.10 – Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 2

Εικόνα 5.11 – Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 3

Το τρίτο cluster που παρουσιάζει οµοιότητες στη σειρά εµφάνισης των γνωρισµάτων
µε τα δύο προηγούµενα είναι αυτό της Εικόνας 12 (4ο cluster σε τάξη µεγέθους), το οποίο
περιλαµβάνει το 11% περίπου του πληθυσµού που µελετάµε. Οι ασθενείς που ανήκουν
στο cluster αυτό φαίνονται να εκφράζουν την απόλυτη δυσαρέσκεια τους ως προς όλες
σχεδόν τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, µε
πρώτες στη σειρά αυτές που αφορούν τα ιατρικά θέµατα (OM3, OM4 και ΟΜ5).
Ωστόσο, στο cluster – του οποίου τα χαρακτηριστικά βλέπουµε στην Εικόνα 13
(περίπου 10%) – πρώτα έρχονται τα γνωρίσµατα ΟΜ7, ΟΜ8 και ΟΜ9, που αφορούν τα
Λειτουργικά θέµατα (ξενοδοχειακή υποδοµή, οργάνωση ενδονοσοκοµειακών εργασιών,
εξυπηρέτηση από ∆ιοικητικές υπηρεσίες, αντίστοιχα), όπου η κατανοµή του πληθυσµού
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που ανήκει στο cluster (εσωτερικό τµήµα του γραφήµατος της πίτας) διαφοροποιείται
σηµαντικά από την κατανοµή του συνολικού πληθυσµού που εξετάζουµε (εξωτερικός
δακτύλιος).
Οι ασθενείς που ανήκουν στο cluster αυτό εµφανίζονται απόλυτα
δυσαρεστηµένοι από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες και σε αυτή τους τη δυσαρέσκεια
προφανώς αποδίδεται η γενική δυσαρέσκεια που εκφράζουν για τη συνολική εξυπηρέτηση
στο Νοσοκοµείο.
Στα υπόλοιπα 2 clusters που σχηµατίστηκαν (Εικόνες 5.11 και 5.14),
συγκεντρώνονται οι ασθενείς που είναι δυσαρεστηµένοι από κάποιες ιατρικές και
λειτουργικές υπηρεσίες και ευχαριστηµένοι από κάποιες άλλες.

Εικόνα 5.12 – Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 4

Εικόνα 5.13 – Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 5
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Εικόνα 5.14– Συσταδοποίηση µε βάση τα γνωρίσµατα που αφορούν στις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου – cluster 6

Μπορούµε, λοιπόν, να καταλήξουµε, µέσα από τη σειρά εµφάνισης των
γνωρισµάτων σε κάθε cluster και την κατανοµή των πληθυσµών σε αυτά, στο συµπέρασµα
πως οι νοσηλευόµενοι οµαδοποιούν τις υπηρεσίες σε δύο κατηγορίες:
 Τα ιατρικά θέµατα
 Εξυπηρέτηση από το Ιατρικό προσωπικό.
 Εξυπηρέτηση από τα Ιατρεία εφηµερίας.
 Εξυπηρέτηση από το Νοσηλευτικό προσωπικό.

 Τα λειτουργικά θέµατα
 Ξενοδοχειακή υποδοµή.
 Οργάνωση ενδονοσοκοµειακών εργασιών.
 Εξυπηρέτηση από τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες.

Μετά από το παραπάνω, προχωρήσαµε στην τρίτη φάση της επεξεργασίας µε
συσταδοποίηση, µε δύο διαφορετικές διαδικασίες συσταδοποίησης (clustering):
a. Μία διαδικασία, όπου ενεργά γνωρίσµατα είναι αυτά που αφορούν
στα ιατρικά θέµατα (ΟΜ3, ΟΜ4 και ΟΜ5) καθώς και τα
δηµογραφικά στοιχεία που ξεχωρίσαµε (επίπεδο εκπαίδευσης,
επάγγελµα).
b. Μια δεύτερη διαδικασία, όπου ενεργά πεδία είναι αυτά που αφορούν
στα λειτουργικά θέµατα (ΟΜ7, ΟΜ8 και ΟΜ9) µαζί µε τα ίδια
δηµογραφικά στοιχεία. Σκοπός της φάσης αυτής είναι να δούµε αν
κάποιες συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες δίνουν βαρύτητα σε µία
συγκεκριµένη κατηγορία υπηρεσιών-παροχών.

Ο πληθυσµός στον οποίο αναφερόµαστε, ήδη από την αρχή της επεξεργασίας µέσω
της συσταδοποίησης, είναι οι µη ικανοποιηµένοι ασθενείς.
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5.2.3 Συσταδοποίηση στα ιατρικά και στα λειτουργικά θέµατα
5.2.3.1 Συσταδοποίηση στις ιατρικές υπηρεσίες και στα δηµογραφικά στοιχεία του
επιπέδου µόρφωσης και του επαγγέλµατος

Στο πρώτο µέρος της τρίτης φάσης, όπου ορίσαµε ως ενεργά γνωρίσµατα τα 3
γνωρίσµατα που αφορούν στις ιατρικές υπηρεσίες (ΟΜ3, ΟΜ4, ΟΜ5) µαζί µε τα 2
γνωρίσµατα που αφορούν στα δηµογραφικά στοιχεία (educ, job), προέκυψαν τα clusters,
των οποίων τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στις Εικόνες 5.15 ως και 5.20.
Από τα clusters αυτά εντοπίζουµε ενδιαφέρουσα πληροφορία στο 4ο (Εικόνα 5.18)
και στο 6ο cluster (Εικόνα 5.20).
Στο 1ο cluster (Εικόνα 5.15), που αποτελείται από το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού (Εικόνα 15), συγκεντρώνεται η µερίδα των γενικά δυσαρεστηµένων ασθενών
που δεν είναι ικανοποιηµένοι απ’ όλες τις Ιατρικές παροχές του Νοσοκοµείου. Όπως
φαίνεται στα γνωρίσµατα του επιπέδου µόρφωσης (educ) και επαγγέλµατος (job), η
κατανοµή του πληθυσµού που εντάσσεται στο cluster (εσωτερικό µέρος του γραφήµατος
της πίτας) δε διαφοροποιείται από την κατανοµή του πληθυσµού που µελετάµε
(εξωτερικός δακτύλιος).

Εικόνα 5.15 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 1

Στο 2ο και το 3ο cluster (Εικόνες 5.16 και 5.17) συγκεντρώνονται κυρίως
συνταξιούχοι (στο ραβδόγραµµα job, η πορτοκαλί ράβδος – κατανοµή εντός του cluster –
στην τιµή 1 – συνταξιούχοι – διαφοροποιείται σηµαντικά από την γκρι ράβδο – κατανοµή
του συνολικού πληθυσµού) µε βασική εκπαίδευση (εσωτερικό µέρος της πίτας στο
γράφηµα educ), οι οποίοι αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού πληθυσµού.
Το 2ο cluster συγκεντρώνει όσους είναι ικανοποιηµένοι από τις ιατρικές παροχές, ενώ το
3ο συγκεντρώνει όσους είναι δυσαρεστηµένοι από τις ίδιες παροχές.
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Εικόνα 5.16 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 2

Εικόνα 5.17 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 3

Στο 4ο και το 6ο cluster (Εικόνες 5.18 και Εικόνες 5.20) κατατάσσονται το 14,39%
και το 10,79% του πληθυσµού των δυσαρεστηµένων ασθενών, αντίστοιχα, που είναι
άτοµα µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση (στο γράφηµα educ κυριαρχεί η τιµή 2 – βλέπε
Πίνακα 4.1), µε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους να υπερέχουν σε σχέση µε τη συνολική
κατανοµή (στο ραβδόγραµµα job, η πορτοκαλί ράβδος διαφοροποιείται αρκετά από την
γκρι ράβδο που αναπαριστά την κατανοµή του συνολικού πληθυσµού). Και στα 2 clusters,
ο πληθυσµός εκφράζει ικανοποίηση από τη συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού
(ΟΜ4), αλλά διαφοροποιείται ως προς την ικανοποίηση από τη συµπεριφορά του
Νοσηλευτικού προσωπικού (ΟΜ5). Ωστόσο, µπορούµε να πούµε πως στα δύο αυτά
clusters εντοπίσαµε µία οµάδα πληθυσµού που είναι ικανοποιηµένη γενικά από τις
Ιατρικές παροχές, ενώ εκφράζει γενική δυσαρέσκεια από τη συνολική εξυπηρέτηση στο
Νοσοκοµείο. Συνεπώς, η δυσαρέσκεια αυτή µπορεί να πηγάζει από τη δυσαρέσκεια από
µία ή περισσότερες από τις Λειτουργικές υπηρεσίες, όπως διαπιστώσαµε στη δεύτερη
φάση της ανάλυσης.
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Εικόνα 5.18 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 4

Εικόνα 5.19 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 5

Στο 5ο cluster (Εικόνα 5.19), τα δηµογραφικά στοιχεία δε µάς δίνουν πληροφορία
για τη σύνθεση του cluster, γιατί κυριαρχεί η τιµή –1 που αντιστοιχεί σε ελλιπή
πληροφορία, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.
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Εικόνα 5.20 – Συσταδοποίηση µε βάση τις ιατρικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία της
εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 6

5.2.3.2 Συσταδοποίηση στις λειτουργικές υπηρεσίες και στα δηµογραφικά στοιχεία του
επιπέδου µόρφωσης και του επαγγέλµατος

Το δεύτερο µέρος της τρίτης φάσης της συσταδοποίησης είναι η εφαρµογή
συσταδοποίησης µε ενεργά πεδία τα 3 γνωρίσµατα που αφορούν στις λειτουργικές
υπηρεσίες (ΟΜ7, ΟΜ8, ΟΜ9), µαζί µε τα 2 γνωρίσµατα που αφορούν στα δηµογραφικά
στοιχεία (educ, job). Τα clusters που προκύπτουν µέσα από τη διαδικασία αυτή,
παρουσιάζονται στις Εικόνες 5.21 ως και 5.26.

Εικόνα 5.21 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 1

Στα clusters αυτά αναζητούµε να εντοπίσουµε τον πληθυσµό εκείνο των ιδιωτικών
υπαλλήλων που µέσα από το πρώτο µέρος της τρίτης φάσης, έδειξε ικανοποίηση ως προς
τις ιατρικές υπηρεσίες, άρα θα αποδώσει την τελική του δυσαρέσκεια στις λειτουργικές
υπηρεσίες.
Ένα τέτοιο cluster είναι αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 5.22, όπου βλέπουµε ότι
πρόκειται για ιδιωτικούς υπαλλήλους (στο ραβδόγραµµα job, η πορτοκαλί ράβδος στην
47

τιµή 3 – βλέπε Πίνακα 4.1 – υπερέχει κατά πολύ, της γκρι ράβδο, που αναπαριστά την
κατανοµή του συνολικού πληθυσµού) µε επίπεδο µόρφωσης αυτό της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (το γράφηµα educ έχει την τιµή 2 – βλέπε Πίνακα 4.1). Οι ασθενείς, που
κατατάσσονται στο cluster αυτό και αποτελούν το 22,82% του συνολικού πληθυσµού,
έχουν αρνητική άποψη για την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου (ΟΜ7) καθώς και
για την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών εργασιών (ΟΜ8). Ωστόσο, κάποιοι από τους
ιδιωτικούς υπαλλήλους µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση µπορεί να έχουν καταταχθεί στο
cluster που φαίνεται στην Εικόνα 5.25 και εκπροσωπεί το 11,51% του συνολικού
πληθυσµού. Στο cluster αυτό, το γράφηµα του επαγγέλµατος είναι ανάλογο µε αυτό του
cluster της Εικόνας 5.22 και η άποψη των ασθενών είναι αρνητική για όλες τις
λειτουργικές υπηρεσίες.

Εικόνα 5.22 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 2

Εικόνα 5.23 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 3

Στα υπόλοιπα clusters που παρουσιάζονται στις Εικόνες 5.21, 5.23, 5.24 και 5.26,
είτε η κατανοµή των δηµογραφικών στοιχείων είναι αυτή του συνολικού πληθυσµού
(Εικόνα 26), είτε υπερισχύει ο πληθυσµός των συνταξιούχων που είναι, ούτως ή άλλως, ο
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πολυπληθέστερος (Εικόνες 21, 23), είτε δεν µπορούµε να πάρουµε πληροφορία από τα
δηµογραφικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (υπερισχύει η τιµή –1, Εικόνα 24).

Εικόνα 5.24 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 4

Εικόνα 5.25 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 5
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Εικόνα 5.26 – Συσταδοποίηση µε βάση τις λειτουργικές υπηρεσίες και τα δηµογραφικά στοιχεία
της εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος – cluster 6

5.2.4 Σχολιασµός αποτελεσµάτων
Από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις επί της σύνθεσης των συστάδων (clusters) που
προέκυψαν από τις προηγούµενες διαδικασίες clustering, οδηγούµαστε στα παρακάτω
συµπεράσµατα:


Στο σύνολο των ασθενών που είναι γενικά δυσαρεστηµένοι από τις υπηρεσίες παροχές του Νοσοκοµείου, όταν εξετάζονται ως προς τις ιατρικές παροχές του
Ιδρύµατος, προκύπτουν οµάδες που είναι γενικά δυσαρεστηµένες από τις παροχές
αυτές. ∆ηµογραφικά υπερέχουν οι συνταξιούχοι µε βασική εκπαίδευση, οι οποίοι
ωστόσο είναι και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.



Υπάρχουν ασθενείς που είναι ευχαριστηµένοι από τις παρεχόµενες ιατρικές
υπηρεσίες, καίτοι ανήκουν στο σύνολο του πληθυσµού που εκφράζει γενική
δυσαρέσκεια από τη συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου. Συνεπώς, η τελική αυτή
άποψη αποδίδεται στη δυσαρέσκεια τους από µία ή περισσότερες από τις
λειτουργικές υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
τους. Πρόκειται κυρίως για ιδιωτικούς υπαλλήλους µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση.



Όταν το ίδιο σύνολο πληθυσµού (γενικά δυσαρεστηµένοι) εξετάζονται ως προς τις
λειτουργικές παροχές-υπηρεσίες, δεν προκύπτουν οµάδες µε πληθυσµό
ικανοποιηµένο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Σε όλα τα clusters υπάρχει
τουλάχιστον ένα πεδίο όπου οι ασθενείς εκφράζουν δυσαρέσκεια.



Υπάρχουν clusters στον πληθυσµό των οποίων εντοπίζουµε τους ασθενείς εκείνους
που εξέφρασαν θετική άποψη για τις ιατρικές υπηρεσίες που έλαβαν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους. Στα clusters αυτά, οι ασθενείς εκφράζονται αρνητικά
για τις λειτουργικές υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν και πιθανώς σ’ αυτή την
αρνητική άποψη οφείλεται η γενική αρνητική εικόνα που έχουν από τη συνολική
εξυπηρέτηση στο Νοσοκοµείο.

Στην επόµενη φάση προσπαθούµε να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα της µέχρι
τώρα επεξεργασίας µε τη χρήση δέντρων αποφάσεων.
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5.3 ∆έντρα απόφασης (Decision trees)
Στην τελευταία φάση της µελέτης µας χρησιµοποιήσαµε την τεχνική κατασκευής
δέντρων απόφασης για κατηγοριοποίηση (classification). Στόχος µας είναι να
επαληθεύσουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις διαδικασίες της ανάλυσης
συνάφειας και της συσταδοποίησης
Για την εφαρµογή των τεχνικών αυτών χρησιµοποιούµε ένα άλλο πακέτο
λογισµικού, αυτό του Πανεπιστηµίου Waikato της Ν. Ζηλανδίας που περιγράφηκε στο 3ο
κεφάλαιο. Τα δεδοµένα έχουν ήδη µετατραπεί σε µορφή κατάλληλη για εισαγωγή στο
WEKA (αρχεία τύπου arff), όπως περιγράψαµε στην ενότητα 3.5.2.

5.3.1 ∆ηµιουργία δέντρων απόφασης
αποτελεσµάτων της συσταδοποίησης

προς

επαλήθευση

των

Στη φάση αυτή προσπαθήσαµε να επαληθεύσουµε τα συµπεράσµατα-εικασίες που
προέκυψαν µέσα από την εφαρµογή της συσταδοποίησης στο σύνολο των γενικά
δυσαρεστηµένων (σχετικά ή απόλυτα) ασθενών.
Οι εικασίες που στοχεύουµε να επιβεβαιώσουµε είναι οι εξής:
i.

Οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές, µε βασική εκπαίδευση όλοι τους,
εµφανίζονται τελικά να είναι δυσαρεστηµένοι λόγω της δυσαρέσκειάς τους από
την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου;

ii.

Ισχύει το ίδιο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση;

Θα εφαρµόσουµε τεχνικές κατασκευής δέντρων απόφασης στο σύνολο των
δεδοµένων, που αφορούν τους µη ικανοποιηµένους ασθενείς. Από το σύνολο αυτό έχουν
αφαιρεθεί όλες οι εγγραφές που έχουν έστω και ένα πεδίο µε ελλιπή τιµή (missing value).
Αυτή η στρατηγική αγνόησης των εγγραφών µε ελλιπείς τιµές, είναι ένας άλλος τρόπος για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ελλιπών τιµών, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3.
Τα γνωρίσµατα (attributes) που περιέχει κάθε εγγραφή αφορούν το επάγγελµα και το
επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενούς, καθώς και την άποψή του για την εξυπηρέτηση στα
Ιατρεία εφηµερίας (ΟΜ3), την εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά του Ιατρικού
προσωπικού (ΟΜ4), την εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά του Νοσηλευτικού
προσωπικού (ΟΜ5), την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου (ΟΜ7), την οργάνωση
των ενδονοσοκοµειακών εξετάσεων (ΟΜ8) και την εξυπηρέτηση από τις ∆ιοικητικές
υπηρεσίες του Νοσοκοµείου (ΟΜ9).
Η διαδικασία της κατασκευής του δέντρου απόφασης επαναλήφθηκε αρκετές φορές:
1. Στο σύνολο των δυσαρεστηµένων ασθενών, αφού προηγήθηκε γενίκευση ως
προς τα γνωρίσµατα του επαγγέλµατος και του επιπέδου µόρφωσης. Αυτό έγινε,
αντικαθιστώντας µε 1 τις τιµές που µας ενδιαφέρουν και µε 2 όλες τις άλλες
τιµές σε καθένα από τα δύο γνωρίσµατα.
2. Στο σύνολο των δυσαρεστηµένων ασθενών, αφού προηγήθηκε γενίκευση – µία
φορά για το κάθε γνώρισµα – ως προς ένα µόνο από τα δύο δηµογραφικά
γνωρίσµατα, µε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω.
3. Στο σύνολο των δυσαρεστηµένων ασθενών, χωρίς να συµµετέχει στα
στιγµιότυπα το γνώρισµα του επαγγέλµατος τη µία φορά ή το γνώρισµα του
επιπέδου µόρφωσης την άλλη φορά.
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Και οι τρεις παραπάνω εκδοχές εκτελέστηκαν για την επαλήθευση και των 2
εικασιών που αναφέραµε. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιήσαµε για την κατασκευή του
δέντρου απόφασης, είναι αυτοί που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3. Ωστόσο, σε καµία
περίπτωση δεν προέκυψε µοντέλο µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σε όλες τις
περιπτώσεις, ο συντελεστής Κ του µοντέλου ήταν σηµαντικά µικρότερος του 0.7, που –
όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3 – είναι κριτήριο της ποιότητας του µοντέλου που
κατασκευάζεται. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση των συµπερασµάτων στα οποία
καταλήξαµε στην προηγούµενη φάση της συσταδοποίησης.

5.3.2 ∆ηµιουργία δέντρων
συνδυαστικών κανόνων

απόφασης

προς

επαλήθευση

των

Ως τελευταίο µέρος της φάσης της κατηγοριοποίησης, που είναι και το τελευταίο
όλης της έρευνας, αφήσαµε τις διαδικασίες επαλήθευσης των αποτελεσµάτων από την
ανάλυση συνάφειας. Επιχειρήσαµε λοιπόν, τη δηµιουργία δέντρου απόφασης από το
γενικό σύνολο των δεδοµένων (ικανοποιηµένοι και µη). Στόχος µας είναι να
επαληθεύσουµε τους συνδυαστικούς κανόνες που προέκυψαν κατά την ανάλυση
συνάφειας της 1ης φάσης. Η κατασκευή του δέντρου έγινε µετά την αφαίρεση των
στιγµιότυπων µε ελλιπή δεδοµένα από το σύνολο. Έτσι, προέκυψε ένα σύνολο 3256
στιγµιότυπων.
Κατόπιν προχωρήσαµε στη δηµιουργία του δέντρου απόφασης µε την γενική
ικανοποίηση να αποτελεί γνώρισµα κατηγοριοποίησης. Το γνώρισµα αυτό έχει 3 τιµές (1,
2, 3 για τον απόλυτα δυσαρεστηµένο, τον σχετικά δυσαρεστηµένο και τον απόλυτα
ικανοποιηµένο, αντίστοιχα). Για να περιορίσουµε το µέγεθος του δέντρου, κάναµε ένα
ακόµη βήµα γενίκευσης: µετατρέποντας όλες τις εγγραφές-στιγµιότυπα (instances), που
αφορούν στους σχετικά δυσαρεστηµένους και απόλυτα δυσαρεστηµένους ασθενείς, σε
εγγραφές µε γενικά δυσαρεστηµένους ασθενείς. Έτσι, σε όλα τα στιγµιότυπα, η τιµή του
γνωρίσµατος που αφορά στην γενική ικανοποίηση από το Νοσοκοµείο, που είναι πλέον
και το γνώρισµα κλάσης-κατηγοριοποίησης, είναι «y» για τους ικανοποιηµένους ασθενείς
και «n» για τους δυσαρεστηµένους ασθενείς. Το δέντρο κατασκευάστηκε από το σύνολο
των δεδοµένων, όπου κάθε στιγµιότυπο έχει ως γνωρίσµατα τα πεδία που αφορούν στην
άποψη του κάθε ασθενούς για καθεµία από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου (ΟΜ3 ως και
ΟΜ9, βλέπε Πίνακα 4.10). Στόχος µας είναι να βρούµε τους κανόνες εκείνους που
οδηγούν σε ικανοποίηση ή µη και να διαπιστώσουµε αν οι συνδυαστικοί κανόνες που
προέκυψαν από τη ανάλυση συνάφειας περιέχονται στο δέντρο αυτό. Αναζητούµε, λοιπόν,
τις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη γενική εντύπωση του ασθενούς από το Νοσοκοµείο.
Κατά την κατασκευή του δέντρου το 55% των στιγµιότυπων αποτέλεσε το σύνολο
εκπαίδευσης και το 45% κατετάγη στο σύνολο δοκιµής. Τα στατιστικά αποτελέσµατα της
κατασκευής είναι σχετικά ικανοποιητικά, δηλαδή έχουµε Κ>0.7, όπως φαίνεται παρακάτω,
και το δέντρο που προκύπτει έχει 31 φύλλα, αριθµηµένα από τα αριστερά προς τα δεξιά
(Εικόνα 5.27):
∆έντρο απόφασης µε χρήση των απόψεων των ασθενών
Στατιστικά στοιχεία
Correctly Classified Instances
1314 89.6317%
Incorrectly Classified Instances
152
10.3683%
Kappa statistic
0.7122
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Confusion matix
y
n
y
1045
58
n
94
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16
15
14
9
8

13
12
11
6
5

7

27
26
25
23
21
17
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22

31
30
28 29
20

24
19
10
4
3

Εικόνα 5.27 – ∆έντρο απόφασης στο σύνολο των εγγραφών µετά τη γενίκευση

1

Αν διασχίσουµε το δέντρο από τη ρίζα προς κάθε φύλλο, σχηµατίζεται ένας
αντίστοιχος κανόνας παραγωγής (production rule). Συνεπώς, έχουµε 31 κανόνες
παραγωγής, έναν για κάθε φύλλο. Κάθε εσωτερικός κόµβος του δέντρου έχει ως ετικέτα
µία από τις οµάδες υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 4.10. Οι γραµµές
που ξεκινούν από τη ρίζα και τους εσωτερικούς κόµβους έχουν για ετικέτα µία από τις
τιµές της αντίστοιχης οµάδας απαντήσεων (βλέπε Πίνακα 4.11).
Κάθε φύλλο έχει ως ετικέτα την τιµή «y» ή «n», που αντιστοιχούν σε γενικά
ευχαριστηµένο και γενικά δυσαρεστηµένο ασθενή. Σε κάθε φύλλο, υπάρχουν δύο αριθµοί
µέσα σε παρένθεση: ο πρώτος αφορά το σύνολο των στιγµιοτύπων που συµφωνούν µε την
τιµή του φύλλου και ο δεύτερος αφορά το σύνολο των στιγµιοτύπων που δεν είχαν τη
συγκεκριµένη τιµή. Για παράδειγµα, η διαδροµή από τη ρίζα στο πιο αριστερό φύλλο του
δέντρου αντιστοιχεί σε έναν κανόνα παραγωγής που αναφέρει ότι οι ασθενείς που είναι
απόλυτα δυσαρεστηµένοι (το κατηγόρηµα της γραµµής είναι 1) από τη συµπεριφορά του
Ιατρικού προσωπικού (OM4), τείνουν να εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια (το φύλλο έχει
την τιµή «n»). Σε ένα σύνολο 95+6=101 στιγµιοτύπων που κατηγοριοποιήθηκαν σ’ αυτή
την κατηγορία, τα 95 αφορούν ασθενείς που εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια ενώ τα 6
αφορούν ασθενείς που εκφράζουν γενική ικανοποίηση. Ωστόσο, όταν στην παρένθεση
υπάρχει ένας µόνο αριθµός, αυτός αφορά το σύνολο των στιγµιοτύπων που συµφωνούν µε
την τιµή του φύλλου, ενώ ο αριθµός που αφορά το σύνολο των στιγµιοτύπων που δεν
είχαν τη συγκεκριµένη τιµή, είναι 0 και δεν αναφέρεται, όπως στην περίπτωση των
φύλλων 10, 11, 14-16, 23, 25 και 28.
Οι κανόνες παραγωγής που προκύπτουν από το δέντρο απόφασης, ελέγχθηκαν σε
σχέση µε την έξοδο της φάσης της ανάλυσης συνάφειας. Ωστόσο, για λόγους σύγκρισης,
επαναλάβαµε τη διαδικασία της ανάλυσης συνάφειας (εύρεση συνδυαστικών κανόνων)
στο ίδιο σύνολο δεδοµένων, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι µικρότερο από το
αρχικό, εφόσον λείπουν οι εγγραφές µε ελλιπή δεδοµένα. Ακόµη, εφαρµόσαµε την ίδια
διαδικασία γενίκευσης των τιµών του γνωρίσµατος της γενικής ικανοποίησης από τη
συνολική εικόνα του Νοσοκοµείου, ώστε οι ασθενείς που είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι,
να «αγοράζουν» το προϊόν «y», ενώ όσοι είναι µερικώς ή απόλυτα δυσαρεστηµένοι να
«αγοράζουν» το προϊόν «n». Επίσης, χρησιµοποιήσαµε µικρότερα όρια Υποστήριξης και
Εµπιστοσύνης, ώστε να εντοπίσουµε και κανόνες που εµπεριέχουν απόλυτα
δυσαρεστηµένους ασθενείς, λόγω του µικρού ποσοστού των απόλυτα δυσαρεστηµένων
ασθενών.
Οι κανόνες παραγωγής για τους οποίους βρέθηκαν αντίστοιχοι συνδυαστικοί
κανόνες, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6 Παρατηρώντας τον Πίνακα 5.6, µπορούµε να
δούµε ότι οι τέσσερις πρώτοι κανόνες που καταλήγουν σε γενική δυσαρέσκεια, έχουν πολύ
χαµηλές τιµές support και υψηλές τιµές lift, ενώ αντίθετα, οι υπόλοιποι κανόνες που
καταλήγουν σε γενική ικανοποίηση, έχουν υψηλές τιµές support και χαµηλές τιµές lift,
όπως αναλύθηκε και κατά τη φάση της ανάλυσης συνάφειας. Αυτό επαληθεύεται και από
τους αριθµούς που υπάρχουν στις παρενθέσεις σε κάθε φύλλο, στην αναπαράσταση του
δέντρου απόφασης (Εικόνα 5.27). Όπως µπορούµε να δούµε στην Εικόνα 5.27, οι
εγγραφές που κατηγοριοποιούνται στα φύλλα αυτά (1 ως και 4) είναι πολύ λίγες σε σχέση
µε το σύνολο των εγγραφών που εξετάζουµε.
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Leaf
No

Production rule
Όταν οι ασθενείς είναι απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την
εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά του Ιατρικού
προσωπικού, τείνουν να εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια.
Όταν οι ασθενείς είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τη
συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού και απόλυτα
δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή, τείνουν να
εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια.

Association Rule
Sup

Conf

Lift

1

2,73% 93,68% 3,9256

2

2,15% 97,22% 4,074

Όταν οι ασθενείς είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τη
συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού, από την
ξενοδοχειακή υποδοµή και απόλυτα δυσαρεστηµένοι από
την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών εργασιών, τείνουν
να εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια.

3

3,59% 87,31% 3,6587

Όταν οι ασθενείς είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι από τη
συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού, από την
ξενοδοχειακή υποδοµή και από την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εργασιών, τείνουν να εκφράζουν γενική
δυσαρέσκεια.

4

4,05% 79,04% 3,3122

Όταν οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη
συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού, από την οργάνωση
των
ενδονοσοκοµειακών
εργασιών
και
σχετικά 30 18,98% 89,05% 1,1696
δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή, τείνουν να
εκφράζουν γενική ικανοποίηση.
Όταν οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τη
συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού, από την οργάνωση
των ενδονοσοκοµειακών εργασιών και από την 31 44,20% 99,65% 1,3088
ξενοδοχειακή υποδοµή, τείνουν να εκφράζουν γενική
ικανοποίηση.
Πίνακας 5.6 – Κανόνες παραγωγής και οι αντίστοιχοι συνδυαστικοί κανόνες

Στη συνέχεια έγινε µία προσπάθεια γενίκευσης δύο ή περισσότερων κανόνων
παραγωγής (µε χαµηλές τιµές support), ώστε να «κατασκευάσουµε» έναν συνδυαστικό
κανόνα µε τιµή support αρκετή, ώστε να περάσει το κατώτατο όριο που ετέθη κατά την
ανάλυση συνάφειας. Οι συνδυαστικοί κανόνες που προέκυψαν είναι τρεις και
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7. Οι κανόνες αυτοί προέκυψαν από την οµαδοποίηση των
φύλλων 5 ως και 9, 19 ως και 33 και 25 ως και 26. Ακόµη και µετά τη γενίκευση
µπορούµε να παρατηρήσουµε στον Πίνακα 2 πως η τιµή του support είναι ακόµη πολύ
χαµηλή.
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Association rule

Leaf No

Όταν οι ασθενείς είναι σχετικά δυσαρεστηµένοι από
τη συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού, από την
ξενοδοχειακή υποδοµή και απόλυτα ικανοποιηµένοι
από την οργάνωση των ενδονοσοκοµειακών
εργασιών,
τείνουν
να
εκφράζουν
γενική
δυσαρέσκεια.

5-9

Sup

Conf

Lift

2,2113% 53,73% 2,2515

Όταν οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από
τη συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού και
απόλυτα δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των 19-33 2,027% 55,46%
ενδονοσοκοµειακών
εργασιών,
τείνουν
να
εκφράζουν γενική δυσαρέσκεια.

2,324

Όταν οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από
τη συµπεριφορά του Ιατρικού προσωπικού και
σχετικά δυσαρεστηµένοι από την οργάνωση των
25-26 3,0405% 41,95% 1,7579
ενδονοσοκοµειακών
εργασιών
και
την
ξενοδοχειακή υποδοµή, τείνουν να εκφράζουν
γενική δυσαρέσκεια.
Πίνακας 5.7 – Γενικευµένοι κανόνες παραγωγής και αντίστοιχοι συνδυαστικοί κανόνες

Τέλος, για τους κανόνες παραγωγής που αντιστοιχούν στα φύλλα 10-18, 24, 28 και
29, δε βρέθηκαν αντίστοιχοι συνδυαστικοί κανόνες µέσα από την ανάλυση συνάφειας. Το
γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στο µικρό αριθµό των εγγραφών που κατατάσσονται σε
καθένα από τα φύλλα αυτά, δηλαδή στη χαµηλή τιµή support που θα είχε ένας αντίστοιχος
συνδυαστικός κανόνας. Για τους κανόνες αυτούς δεν υπήρχε η δυνατότητα γενίκευσης,
λόγω της ανοµοιογένειας των τιµών των αντίστοιχων φύλλων.

5.3.3 Σχολιασµός των αποτελεσµάτων
Από τα δύο µέρη της φάσης της κατηγοριοποίησης µε την κατασκευή δέντρου
απόφασης, καταλήξαµε ότι δεν είχαµε τη δυνατότητα να επαληθεύσουµε τα αποτελέσµατα
της διαδικασίας της συσταδοποίησης, ωστόσο είχαµε µία αρκετά ικανοποιητική
επαλήθευση και διασταύρωση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης συνάφειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6. Συµπεράσµατα
Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των διαδικασιών
data mining που επιλέξαµε να εφαρµόσουµε στο σύνολο των δεδοµένων µας για να
αναζητήσουµε γνώση πέραν αυτής που έδωσε η στατιστική ανάλυση που ήδη προηγήθηκε,
όπως αναφέρθηκε στην ταυτότητα της έρευνας (Κεφάλαιο 4).
Στην ενότητα αυτή ανακεφαλαιώνουµε τα σχόλια που παρατέθηκαν κατά την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων για να καταλήξουµε στα τελικά συµπεράσµατα.

6.1 ∆ιαχωρισµός του πληθυσµού βάσει της γενικής ικανοποίησης
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 5.1, µπορούµε να πούµε πλέον ότι
ουσιαστική πληροφορία από τα δεδοµένα της έρευνας µπορεί να προέλθει µόνο από τους
ασθενείς εκείνους που δηλώνουν µερικώς ή απόλυτα δυσαρεστηµένοι ως προς τη γενική
εικόνα του Νοσοκοµείου. Για τους ασθενείς των οποίων η άποψη για τις συνολικές
παροχές του Νοσοκοµείου είναι απόλυτα θετική, διαφάνηκε ότι µπορεί να έγινε µία
«µηχανική» συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, εφόσον οι επιλογές τους στις ερωτήσεις
που τους τέθηκαν, είναι στατιστικά ανεξάρτητες. ∆ηλαδή, οι ασθενείς επιλέγουν παντού
την απάντηση «Πολύ ικανοποιηµένος» ή «Πολύ καλός», χωρίς ίσως να µελετούν την
ερώτηση, οπότε δεν εκφράζουν την πραγµατική τους άποψη.
Ακόµη, µπορούµε να τονίσουµε το γεγονός ότι ακόµη και οι τελικά απόλυτα
ικανοποιηµένοι ασθενείς δεν είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από όλες τις υπηρεσίες που
δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, και είναι αυτές οι περιπτώσεις που οι
απαντήσεις τους ξεφεύγουν από τη στατιστική ανεξαρτησία.
Μέριµνα που µπορεί να ληφθεί επί του προβλήµατος αυτού, είναι µία τέτοια δόµηση
του ερωτηµατολογίου, ώστε ο ερωτώµενος να µη µπορεί να επιλέξει τις απαντήσεις
«µηχανικά», χωρίς αυτό να διαγνωστεί στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. Μία λύση θα
ήταν η προσθήκη «διαγνωστικών» ερωτήσεων-παγίδων, ώστε ο ασθενής που επιλέγει
βιαστικά τις απαντήσεις του, χωρίς να κατανοεί το αντικείµενο της ερώτησης, να
εντοπίζεται, σχετικά εύκολα, στην αρχή της επεξεργασίας των δεδοµένων. Για
παράδειγµα, έστω η υποθετική ερώτηση:
Από την αργοπορία που πιθανώς να συναντήσατε στην εξυπηρέτησή σας κατά το
σερβίρισµα του µεσηµεριανού γεύµατος, είστε:
1. Πολύ δυσαρεστηµένος
2. ∆υσαρεστηµένος
3. Ούτε δυσαρεστηµένος/ ούτε ικανοποιηµένος
4. Ικανοποιηµένος
5. Πολύ ικανοποιηµένος
0. ∆εν ξέρω/ δεν απαντώ

Αν, σε µία τέτοιου είδους ερώτηση, ο ερωτώµενος επιλέξει µία από τις δύο
τελευταίες απαντήσεις (4 ή 5), τη στιγµή κατά την οποία σε όλες τις άλλες ερωτήσεις, τα
«4» και «5» δηλώνουν ικανοποίηση από την αντίστοιχη παρεχόµενη υπηρεσία, αυτό το
γεγονός δηµιουργεί βάσιµες υποψίες ότι ο ασθενής δεν διάβαζε τα κείµενα των ερωτήσεων
που απαντούσε, απλά απαντούσε µηχανικά.
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6.2 Οι επιλογές των γενικώς δυσαρεστηµένων
Όπως διαφάνηκε στην πρώτη φάση της ανάλυσης µέσω της εύρεσης συνδυαστικών
κανόνων, δεν υπάρχει υπηρεσία του Νοσοκοµείου που να µην έχει µερικώς ή απόλυτα
δυσαρεστηµένους ασθενείς. Ωστόσο, οι ασθενείς που καταλήγουν να είναι µερικώς ή
απόλυτα δυσαρεστηµένοι από τη γενική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους,
δεν είναι δυσαρεστηµένοι από το σύνολο των παροχών του Νοσοκοµείου. Αυτό προέκυψε
από την ανάλυση της συσταδοποίησης, όπου το σύνολο των γενικώς δυσαρεστηµένων
χωρίζεται σε δύο οµάδες: τους ασθενείς που επικεντρώνουν την προσοχή τους στις
ιατρικές υπηρεσίες και στους ασθενείς που ενδιαφέρονται για τις λειτουργικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, ακόµη και οι ασθενείς που παρουσιάζονται δυσαρεστηµένοι κυρίως από τις
ιατρικές υπηρεσίες, δίνουν βαρύτητα και στην ξενοδοχειακή υποδοµή, από την οποία είναι
απογοητευµένοι. Γενικά µπορούµε να πούµε πως η πλειοψηφία των δυσαρεστηµένων
ασθενών, είναι δυσαρεστηµένοι από την ξενοδοχειακή υποδοµή του Νοσοκοµείου.
Για τους ασθενείς που προκύπτουν δυσαρεστηµένοι λόγω της αρνητικής εικόνας που
έχουν για τις ιατρικές υπηρεσίες, δεν είναι τόσο η συµπεριφορά και η εξυπηρέτηση του
Ιατρικού προσωπικού που δηµιουργεί δυσαρέσκεια (χωρίς ωστόσο να λείπει κι αυτή), όσο
η συµπεριφορά και η εξυπηρέτηση του Νοσηλευτικού προσωπικού. ∆ηµιουργούνται,
δηλαδή clusters (συστάδες), στα οποία η άποψη για το Νοσηλευτικό προσωπικό είναι
αρνητική ή απόλυτα αρνητική.
Για τους ασθενείς που καταλήγουν να είναι γενικώς δυσαρεστηµένοι, βάσει των
λειτουργικών υπηρεσιών, σηµαντικό ρόλο παίζει η εντύπωση για την ξενοδοχειακή
υποδοµή του Νοσοκοµείου, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, και η οργάνωση
των ενδονοσοκοµειακών εργασιών συγκεντρώνει αρκετές αρνητικές γνώµες και µάλιστα
ακραίες, πολλές φορές. Από την άλλη, η εικόνα των ∆ιοικητικών υπηρεσιών δεν είναι
τόσο αρνητική για τους περισσότερους ασθενείς. Έτσι, στα clusters, όπου η πλειοψηφία
των ασθενών είναι δυσαρεστηµένοι από τις λειτουργικές υπηρεσίες, η άποψή τους για τις
∆ιοικητικές υπηρεσίες δεν είναι ακραία αρνητική, όπως πχ για την οργάνωση των
ενδονοσοκοµειακών εργασιών.
Για τη δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας ως προς την ξενοδοχειακή υποδοµή,
προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε ποιες οµάδες του πληθυσµού (µε συγκεκριµένα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά) δίνουν µεγάλη σηµασία στην υπηρεσία αυτή, ώστε να
καταλήγουν τελικά δυσαρεστηµένοι λόγω της αρνητικής εντύπωσης για την ξενοδοχειακή
υποδοµή του Ιδρύµατος.
Για τον εντοπισµό των παραπάνω οµάδων χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της
κατηγοριοποίησης µέσω της κατασκευής δέντρου αποφάσεων, ώστε να επιβεβαιώσουµε,
αν είναι δυνατόν, κάποιες αρχικές εικασίες που έγιναν βάσει των αποτελεσµάτων της
συσταδοποίησης. Οι εικασίες αυτές αφορούσαν στην συσχέτιση του επαγγέλµατος και του
επιπέδου εκπαίδευσης των ασθενών µε τη δυσαρέσκεια τους ή µη από την ξενοδοχειακή
υποδοµή του Νοσοκοµείου.
Η επιβεβαίωση δεν επετεύχθη, γεγονός που µπορεί να οφείλεται:
(α) στην λανθασµένη εικασία
(β) στο µικρό µέγεθος του συνόλου στιγµιότυπων

Αν ισχύει ο πρώτος από τους παραπάνω λόγους, δεν έχει τόπο η αρχική µας υπόθεση
ότι οι συνταξιούχοι ασθενείς µε βασική εκπαίδευση και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι µε µέση
εκπαίδευση δυσαρεστούνται κυρίως λόγω της ελλιπούς ξενοδοχειακής υποδοµής. Ωστόσο,
τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συσταδοποίηση δείχνουν το αντίθετο. Συνεπώς,
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µάλλον ισχύει το δεύτερο. Πρέπει να τονίσουµε εδώ, πως ενώ το αρχικό σύνολο
στιγµιότυπων που αφορούν στους γενικώς δυσαρεστηµένους ασθενείς ήταν ούτως ή
άλλως µικρό (973 εγγραφές), συρρικνώθηκε ακόµη περισσότερο(670 εγγραφές), καθώς
αφαιρέθηκαν τα στιγµιότυπα εκείνα, των οποίων ένα τουλάχιστον γνώρισµα δεν είχε τιµή
(ελλιπής τιµή) ή είχε τιµή 0, δηλαδή αφορούσε ασθενή που δεν είχε απαντήσει στη
συγκεκριµένη οµάδα ερωτήσεων.
Εξάλλου, µε την τεχνική της κατηγοριοποίησης, επιχειρήσαµε να επαληθεύσουµε
τους συνδυαστικούς κανόνες που προέκυψαν από το ευρύ σύνολο των στιγµιότυπων µέσω
της κατασκευής δέντρου απόφασης. Η διαδικασία αυτή έδειξε ότι οι ισχυρότεροι
συνδυαστικοί κανόνες περιέχουν γνωρίσµατα που έχουν αρκετά υψηλή θέση στο δέντρο,
γεγονός που αποτελεί επαλήθευση για τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την ανάλυση
συνάφειας.

6.3 Εξέταση των αρχικών µας στόχων
Σε σχέση µε τους αρχικούς µας στόχους, εντοπίσαµε πως επηρεάζεται ένας ασθενής
από µία ή περισσότερες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, ώστε να καταλήξει γενικά
ικανοποιηµένος ή δυσαρεστηµένος. Επίσης, διερευνήσαµε πως συσχετίζονται οι απόψεις
του κάθε ασθενούς ως προς τις διάφορες παροχές µέσα στο χώρο του Νοσοκοµείου, καθώς
καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως οι περισσότεροι δυσαρεστηµένοι ασθενείς δεν είναι
δυσαρεστηµένοι από όλες τις υπηρεσίες που δέχθηκαν αλλά από ένα υποσύνολο, µε
αποτέλεσµα να χωρίζεται το σύνολο των δυσαρεστηµένων σ’ αυτούς που απογοητεύτηκαν
κυρίως από τις Ιατρικές υπηρεσίες που δέχθηκαν, και σ’ αυτούς που απογοητεύτηκαν από
τις λειτουργικές παροχές του Νοσοκοµείου.
Ακόµη, προσπαθήσαµε να περιγράψουµε το δηµογραφικό προφίλ του
δυσαρεστηµένου από συγκεκριµένες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, όπως αυτή της
ξενοδοχειακής υποδοµής, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση της αρχικής υπόθεσης,
κυρίως λόγω του µικρού συνόλου δεδοµένων στο οποίο περιοριζόταν η µελέτη, καθώς και
στην αρχική σύνθεση του συνόλου των εγγραφών, που περιείχε κυρίως συνταξιούχους και
νοικοκυρές. Ένα άλλο πιο ισορροπηµένο δείγµα, ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία, ίσως
να µάς έδινε τη δυνατότητα περισσότερων συσχετίσεων.

6.4 Προτάσεις
Ως προς τη δοµή και το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου, ήδη αναφέρθηκε µία
πιθανή τροποποίηση, η ενσωµάτωση της οποίας, ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί και να
µελετηθεί από ειδικούς επιστήµονες, ώστε να µην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και το
αντικείµενο του ερωτηµατολογίου.
Μία πρόταση για µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να έχει σχέση µε την επαλήθευση
των αποτελεσµάτων των δέντρων απόφασης που θα κατασκευάζονται από τα δεδοµένα
της έρευνας, καθώς θα χρησιµοποιούνται εξ ολοκλήρου στο σύνολο εκπαίδευσης των
δέντρων. Έτσι, επόµενη έρευνα µε άλλο σύνολο ασθενών, µε αντίστοιχη δηµογραφική
σύνθεση, στο ίδιο ερωτηµατολόγιο, θα µπορεί να δώσει δεδοµένα που θα
χρησιµοποιηθούν ως σύνολο δοκιµής του αρχικού δέντρου.
Επίσης, ενδιαφέρον µπορεί να παρουσιάσει η προσπάθεια εφαρµογής της τεχνικής
της γραµµικής παλινδρόµησης, αλλά µε µεθόδους data mining, ώστε να διερευνηθεί η
δυνατότητα περιγραφής του προφίλ του δυσαρεστηµένου ασθενούς µε µαθηµατικές
εκφράσεις.
.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7. Επίλογος
Με τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας προσβλέπαµε στην ανακάλυψη γνώσης
µέσα από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από ερωτηµατολόγια αξιολόγησης παρεχόµενων
υπηρεσιών στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ ανά την επικράτεια. Σκοπός µας ήταν η προσέγγιση
και µελέτη των δεδοµένων µέσα από τεχνικές data mining, ώστε να προκύψει, αν είναι
δυνατόν, νέα γνώση διαφορετική απ’ αυτή που δίνει η ενδεδειγµένη και επικρατούσα
στατιστική ανάλυση.
Μέσα από τη διαδικασία εφαρµογής των διαφόρων τεχνικών data mining,
αναζητήσαµε:
1. Τις διαφορετικές απόψεις των ασθενών επί της ποιότητας των διαφόρων παροχών
που λαµβάνουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ώστε να καταλήξουν µετά την
έξοδό τους από το Νοσοκοµείο, γενικά ικανοποιηµένοι ή δυσαρεστηµένοι από τη
γενική εικόνα του Ιδρύµατος.
2. Την επίδραση της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας ως προς την ποιότητα κάθε
παροχής ή υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, ώστε να δηµιουργήσουν θετική η αρνητική
εικόνα για τη συνολική εξυπηρέτηση που έλαβαν.
3. Τους συνδυασµούς υπηρεσιών που θεωρούν ως σηµαίνοντες για την τελική τους
κρίση ως προς την εξυπηρέτηση στο χώρο του Νοσοκοµείου.
4. Τον εντοπισµό των δηµογραφικών χαρακτηριστικών οµάδων, των οποίων ο
πληθυσµός είναι δυσαρεστηµένος από τη γενική εικόνα του Νοσοκοµείου καθώς και
από µία συγκεκριµένη υπηρεσία.
5. Την επαλήθευση των συµπερασµάτων που προκύπτουν µε την εφαρµογή µίας
τεχνικής data mining, µε τη χρήση µίας άλλης τεχνικής.

Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι:
1.

Οι ασθενείς που δηλώνουν γενικά ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στο
Νοσοκοµείο, συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο σχεδόν µε τυχαίο τρόπο, µε
αποτέλεσµα να µην προσφέρονται για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών
σχετικά µε τις επιλογές τους.

2.

Για τους ασθενείς που δηλώνουν γενικά δυσαρεστηµένοι (σχετικά ή απόλυτα),
υπάρχει µία µερίδα πληθυσµού που εκφράζει δυσαρέσκεια απ’ όλες τις παρεχόµενες
υπηρεσίες.

3.

Εντοπίστηκαν οµάδες γενικά δυσαρεστηµένων ασθενών που εκφράζουν
ικανοποίηση από υπηρεσίες που έχουν σχέση µε τις Ιατρικές παροχές του
Νοσοκοµείου (εξυπηρέτηση από τα Ιατρεία εφηµερίας, συµπεριφορά του Ιατρικού
και Νοσηλευτικού προσωπικού), αποδίδοντας έτσι την τελική τους εντύπωση στη
δυσαρέσκεια από µία ή περισσότερες υπηρεσίες που αφορούν στις Λειτουργικές
παροχές του Νοσοκοµείου.

4.

Για τις παραπάνω οµάδες, η πλειοψηφία των µελών είναι: α) συνταξιούχοι µε βασική
εκπαίδευση, β) ιδιωτικοί υπάλληλοι µε µέση εκπαίδευση.

Το όχι ιδιαίτερα µεγάλο πλήθος ασθενών ίσως ήταν περιορισµός για κάποιες
τεχνικές ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, όπως επίσης και το ακόµα
µικρότερο πλήθος δυσαρεστηµένων ασθενών. Μελλοντικά, ίσως να είναι δυνατή η
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αναθεώρηση και συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα
όπως αυτά που παρατηρήθηκαν µε τις επιλογές των ικανοποιηµένων ασθενών, έτσι ώστε,
σε επόµενες έρευνες, µε ευρύτερα δείγµατα, να έχουµε τη δυνατότητα:
 Να διερευνήσουµε τις συνειδητές επιλογές και του ικανοποιηµένου ασθενούς.
 Να σκιαγραφήσουµε, µε περισσότερες λεπτοµέρειες, το προφίλ του ικανοποιηµένου

και του δυσαρεστηµένου ασθενούς.
 Να δηµιουργήσουµε, βάσει των προφίλ που δηµιουργήθηκαν, νέα πιο εξειδικευµένα

ερωτηµατολόγια.
 Να σχεδιάσουµε δοµές data mining που θα χρησιµοποιούνται αυτοµατοποιηµένα για

την επεξεργασία δεδοµένων παρόµοιων ερευνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει απλές ερωτήσεις που αφορούν:

1. ∆ηµογραφικά και Κοινωνικά στοιχεία Νοσηλευθέντος
2. Ερωτήσεις που αφορούν την προσέλευση στο Νοσοκοµείο
3. Ερωτήσεις που αφορούν το Ιατρικό & Νοσηλευτικό έργο
4. Ερωτήσεις που αφορούν την ξενοδοχειακή υποδοµή του νοσηλευτικού
5. Ερωτήσεις που αφορούν διαδικασίες διαχείρισης Νοσηλευοµένων
6. Ερωτήσεις σχετικά µε την ατοµική εκτίµηση της υγείας του Νοσηλευοµένου

Γι’αυτό σε παρακαλούµε όπως αφιερώσεις λίγα λεπτά από τον πολύτιµό σου
χρόνο και απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο το οποίο είναι ανώνυµο. ∆εν χρειάζεται
να γράψεις πουθενά το όνοµά σου. Όταν απαντήσεις στις ερωτήσεις, βάλε το
στο φάκελο και ταχυδρόµησέ το. ∆εν χρειάζεται γραµµατόσηµο. Η δική σου
άποψη είναι για µας πολύτιµη. Μας βοηθά να σχεδιάσουµε καλύτερα την πολιτική
µας στο τοµέα της υγείας, να θέσουµε σωστούς στόχους και προτεραιότητες.

Γι’αυτό σε παρακαλούµε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Σε περίπτωση που δυσκολευτείς µπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια συγγενικού
ή φιλικού σου προσώπου.
Με τις καλύτερες ευχές µας για γρήγορη ανάρρωση
Σε ευχαριστούµε πολύ
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΟΣ
Συµπληρώστε µε ένα Χ το τετραγωνίδιο που ταιριάζει στα στοιχεία σας.

Ηλικία

: .........................................................................................................

Φύλο

: Άνδρας

Γυναίκα

Οικογ.Κατάσταση: Παντρεµένη/ος
Χήρα/ος

Ανύπαντρη/ος
∆ιαζευγµένη-ος/ Χωρισµένη-ος

Υπηκοότητα

: Ελληνική

Όχι Ελληνική

Επάγγελµα

: .........................................................................................................

Ασφαλιστικό Ταµείο: ..................................................................................................
Έχετε Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γραµµατικές γνώσεις: .................................................................................................
Πόλη-Περιοχή που διαµένετε: ....................................................................................
Νοµός : ......................................................................................................................
Αριθµός Ατόµων
που ζουν µαζί σας: Κανένα

Ένα

∆ύο

Περισσότερα

Νοσοκοµείο που Νοσηλευτήκατε: ..............................................................................
Τµήµα που Νοσηλευτήκατε: .......................................................................................
Πόσες µέρες µείνατε στο Νοσοκοµείο: ......................................................................
Ποια η ηµεροµηνία εξόδου από το Νοσοκοµείο: .......................................................
Έχετε Νοσηλευτεί ξανά στο Νοσοκοµείο µας: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ πόσες φορές: Μία

Περισσότερες

∆ύο

Τρεις
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Παρακαλούµε βάλτε σε κύκλο τον αριθµό της απάντησης που εκφράζει
την προσωπική σας γνώµη/ εκτίµηση.
1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1.1. Η Εισαγωγή σας στο Νοσοκοµείο ήταν:

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2.1. Από την επιστηµονική και επαγγελµατική δεξιότητα ιατρικού
προσωπικού (δηλαδή διάγνωση- Θεραπεία) είστε:

Επείγουσα: ..........................................................................................

1

Πολύ ικανοποιηµένος................................................................................ 1

Προγραµµατισµένη:.............................................................................

2

Ικανοποιηµένος..........................................................................................2

Σε περίπτωση που ήταν προγραµµένη, πόσο καιρό (ηµέρες ή µήνες)

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος............................................ 3

περιµένατε για την εισαγωγή σας στο Νοσοκοµείο;............................

∆υσαρεστηµένος........................................................................................ 4
Πολύ δυσαρεστηµένος...............................................................................5

1.2. Σε Περίπτωση που ήλθατε επειγόντως στο Νοσοκοµείο µας, τι µέσο
χρησιµοποιήσατε:

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.......................................................................... 6

2.2. Από την ενηµέρωση, τις οδηγίες και τον τρόπο αντιµετώπισης

Το ΕΚΑΒ:..........................................................................................

1

της ασθένειάς σας είστε:

ΤΑΧΙ:.................................................................................................

2

Πολύ ικανοποιηµένος................................................................................ 1

Ι.Χ:.....................................................................................................

3

Ικανοποιηµένος.......................................................................................... 2
Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος..............................................3
∆υσαρεστηµένος.........................................................................................4

1.2. Από τις Ιατρικές υπηρεσίες που λάβατε στο ιατρεία της εφηµερίας, είστε:

Πολύ δυσαρεστηµένος................................................................................5

Πολύ ικανοποιηµένος........................................................................

1

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...........................................................................6

Ικανοποιηµένος..................................................................................

2

2.3. Από την συµπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις του Ιατρικού

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος....................................

3

προσωπικού σε σχέση µε το άτοµό σας είστε:

∆υσαρεστηµένος................................................................................

4

Πολύ ικανοποιηµένος................................................................................ 1

Πολύ δυσαρεστηµένος......................................................................

5

Ικανοποιηµένος.......................................................................................... 2

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ..................................................................

6

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος.............................................. 3
∆υσαρεστηµένος......................................................................................... 4
Πολύ δυσαρεστηµένος................................................................................ 5
∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ............................................................................6
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2.4. Από την επαγγελµατική ικανότητα, ανταπόκριση και φροντίδα του
Νοσηλευτικού προσωπικού είστε:

3. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ:
3.1.Την καθαριότητα των θαλάµων, των διαδρόµων και του Νοσοκοµείου

Πολύ ικανοποιηµένος...............................................................................

1

Ικανοποιηµένος.........................................................................................

2

γενικότερα:

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος............................................

3

Πολύ καλή...........................................................................................

1

∆υσαρεστηµένος.......................................................................................

4

Καλή....................................................................................................

2

Πολύ δυσαρεστηµένος..............................................................................

5

Ούτε καλή ούτε κακή..........................................................................

3

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.........................................................................

6

Κακή....................................................................................................

4

2.5. Από την συµπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις του Νοσηλευτικού
προσωπικού σε σχέση µε το άτοµό σας είστε:

Πολύ κακή........................................................................................... 5
∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...................................................................

6

3.2. Τους χώρους υγιεινής (λουτρά, τουαλέτες):

Πολύ ικανοποιηµένος.................................................................................

1

Ικανοποιηµένος..........................................................................................

2

Πολύ καλή...........................................................................................

1

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος............................................

3

Καλή....................................................................................................

2

∆υσαρεστηµένος.......................................................................................

4

Ούτε καλή ούτε κακή...........................................................................

3

Πολύ δυσαρεστηµένος..............................................................................

5

Κακή....................................................................................................

4

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.........................................................................

6

Πολύ κακή...........................................................................................

5

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...................................................................

6

2.6. Χρησιµοποιήσατε αποκλειστική Νοσοκόµα;
ΝΑΙ

3.3. Την οργάνωση της ηµέρας (επισκεπτήριο- θόρυβος κλπ):

ΟΧΙ

2.7. Από τις υπηρεσίες της αποκλειστικής είστε:

Πολύ καλή.................................................................................................... 1

Πολύ ικανοποιηµένος................................................................................

1

Καλή.............................................................................................................. 2

Ικανοποιηµένος..........................................................................................

2

Ούτε καλή ούτε κακή.................................................................................... 3

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος............................................

3

Κακή............................................................................................................. 4

∆υσαρεστηµένος.......................................................................................

4

Πολύ κακή..................................................................................................... 5

Πολύ δυσαρεστηµένος.............................................................................

5

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.............................................................................. 6

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.........................................................................

6
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3.4. Το φαγητό (πρόγευµα, γεύµα, δείπνο)
Πολύ καλό.................................................................................................

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ

Καλό..........................................................................................................

2

Ούτε καλό ούτε κακό.................................................................................

3

τη διεκπεραίωση ιατρικών αναγκών σας (προγραµµατισµός εργασιών,

Κακό.........................................................................................................

4

περαιτέρω εξετάσεις, ραντεβού µε άλλα τµήµατα, κλινικές, εργαστήρια κτλ)

Πολύ κακό.................................................................................................

5

Πολύ Ικανοποιηµένο...........................................................................

1

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.........................................................................

6

Ικανοποιηµένος...................................................................................

2

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος.....................................

3

3.5. Τη συµπεριφορά του προσωπικού που παρείχε υπηρεσίες διατροφής:

4.1. Πόσο ικανοποιηµένος είστε από τον µηχανισµό εξυπηρέτησης όσον αφορά

Πολύ καλή.................................................................................................

1

∆υσαρεστηµένος.................................................................................

4

Καλή.........................................................................................................

2

Πολύ δυσαρεστηµένος.......................................................................

5

Ούτε καλή ούτε κακή..............................................................................

3

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...................................................................

6

Κακή........................................................................................................

4

Πολύ κακή...............................................................................................

5

εισαγωγών, νοσηλίων, γραµµατεία κτλ), πόσο ικανοποιηµένος είστε από

∆εν γνωρίζω δεν απαντώ........................................................................

6

αυτές;

3.6. Τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσα στο Νοσοκοµείο
(σαλόνια, τηλεόραση, τηλέφωνο):

4.2. Σε περίπτωση που ήρθατε σε επαφή µε τις διοικητικές υπηρεσίες (γραφεία

Πολύ ικανοποιηµένος...........................................................................

1

Ικανοποιηµένος...................................................................................

2

1

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος............................

3

Καλή......................................................................................................

2

∆υσαρεστηµένος.................................................................................

4

Ούτε καλή ούτε κακή.............................................................................

3

Πολύ δυσαρεστηµένος.......................................................................

5

Κακή......................................................................................................

4

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...................................................................

6

Πολύ κακή.............................................................................................

5

4.3. Γενικά από την παραµονή σας στο Νοσοκοµείο είστε:

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ.....................................................................

6

Πολύ ικανοποιηµένος...........................................................................

1

Ικανοποιηµένος...................................................................................

2

Ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος.......................................

3

∆υσαρεστηµένος................................................................................

4

Πολύ δυσαρεστηµένος........................................................................

5

∆εν γνωρίζω, δεν απαντώ...................................................................

6
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Πολύ καλή..............................................................................................

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ:

5.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χρησιµοποιήστε την σελίδα αυτή αν επιθυµείτε και σηµειώστε ό,τι πρόταση
παρατήρηση ή αναφορά νοµίζετε απαραίτητη.

Σηµειώστε µε (Χ) που βρισκόταν η κατάσταση της υγείας σας
κατά την προσωπική σας γνώµη:
(α) Κατά την είσοδο σας στο Νοσοκοµείο
(β) Κατά την έξοδό σας από το Νοσοκοµείο
(γ) Σήµερα που συµπληρώνετε το ερωτηµατολόγιο
Η κλίµακα χωρίζεται σε 10 καταστάσεις όπου το 0 αντιστοιχεί στο θάνατο και το
10 στην πλήρη υγεία.

(α) Κατά την είσοδο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

(β) Κατά την έξοδο

0

1

2
(γ) Σήµερα

0

1

2

Για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έχετε βοηθηθεί από άλλο άτοµο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου.........................2002
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