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Περίληψη 

 Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ραγδαία τεχνολογική 

ανάπτυξη και από την συνεχή δημιουργία μεγάλου όγκου δεδομένων, τα 

οποία προέρχονται από όλους τους καθημερινούς τομείς και χαρακτηρίζονται 

από την έκφραση ‘data is the new oil’. Παράλληλα, έχουν εξελιχθεί οι 

τεχνικές επεξεργασίας, οπτικοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων έτσι 

ώστε οι οργανισμοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις νέες 

προκλήσεις και να επωφεληθούν στο έπακρο από την νέα πηγή πλούτου. 

Τέλος, η χρήση μηχανικής και βαθιάς μάθησης είναι διευρυμένη, όπου τα 

αποτελέσματα αυτών των ‘state-of-the-art’ τεχνολογιών διευκολύνουν την 

καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων και οδηγούν τις επιχειρήσεις σε νέα 

μονοπάτια αποκτώντας ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.  

   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πρόβλεψη του 

πλήθους των ασθενών που θα προσέλθουν στο τμήμα έκτακτων περιστατικών 

για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η πρόβλεψη του 

πλήθους των ασθενών πραγματοποιήθηκε για την επόμενη ημέρα εφημερίας 

και για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, ανεξάρτητα της επικινδυνότητας του 

κάθε περιστατικού. Εκτός του γενικού συνόλου ασθενών πραγματοποιήθηκε 

και πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών για τα 6 τμήματα του νοσοκομείου 

που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών, για το ίδιο 

προβλεπτικό εύρος με του γενικού συνόλου. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

μηχανικής μάθησης eXtreme Gradient Boosting- XGBoost για την υλοποίηση 

της πρόβλεψης ενσωματώνοντας παράλληλα προβλεπτικές μεταβλητές, όπως 

καιρικές και ημερολογιακές. Τέλος ως μετρικές των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν το μέσο απόλυτο σφάλμα (ΜΑΕ), η ρίζα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) και το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα 

(MAPE). 

 Εκτός από την επίτευξη όσο το δυνατόν του καλύτερου προβλεπτικού 

αποτελέσματος, είναι πολύ σημαντικό η ερμηνεία των μεταβλητών και των 

αποτελεσμάτων. Για αυτό τον λόγο εφαρμόστηκε η μέθοδος SHAP για την 

διερεύνηση του εύρους τιμών της κάθε μεταβλητής για το οποίο το πλήθος 

των περιστατικών αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα.  

 Η παραπάνω έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο λήψης 

αποφάσεων είτε από δημόσιο είτε από ιδιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του 

συγκεκριμένου εργαλείου μπορεί να αποφευχθεί η υπερκόπωση του 

προσωπικού, η καλύτερη κατανομή του σύμφωνα με τις ημέρες που 

παρουσιάζουν τα περισσότερα περιστατικά και να μειωθεί το λειτουργικό 

κόστος του εκάστοτε νοσοκομείου. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρόβλεψη έκτακτων επισκέψεων σε Νοσοκομείο, Υγεία, 

Time Series, Μηχανική Μάθηση, Ερμηνεία μεταβλητών, XGBoost, SHAP,  

Τμήμα έκτακτων περιστατικών. 
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Abstract 
 Today's era is characterized by rapid technological development and the 

continuous creation of large volumes of data, which come from all everyday 

sectors and are characterized by the expression ‘data is the new oil’. At the 

same time, data processing, visualization and analysis techniques have 

evolved so that organizations can successfully meet new challenges and make 

the most of the new source of wealth. Finally, the use of machine and deep 

learning is widespread, where the results of these ‘state-of-the-art’ 

technologies facilitate the daily lives of many people and lead businesses on 

new paths, gaining a clear competitive advantage. 

 The purpose of this dissertation is to predict the number of patients who 

will come to the emergency department of the University General Hospital of 

Ioannina. The number of patients was predicted for the next on duty day and 

for the next 30 days, regardless of the severity index of each patient. In 

addition to the total number of patients, the number of patients was predicted 

for the 6 wards of the hospital that show the highest attendance of patients, for 

the same predictive range as the total. The eXtreme Gradient Boosting- 

XGBoost machine learning method was used to implement the forecast while 

incorporating forecast variables, such as weather and calendar. Finally, the 

mean absolute error (MAE), the root mean squared error (RMSE) and the 

mean absolute percentage error (MAPE) were used as metrics of the results. 

 In addition to achieving the best possible predictive result, it is very 

important to interpret the variables and the results. For this reason, the SHAP 

method was applied to investigate the value range of each variable for which 

the number of cases increases or decreases respectively. 

 The above research can be used as a decision-making tool by either a 

public or a private hospital. Through this tool, the overwork of the staff can be 

avoided, its better distribution according to the days that present the most 

cases and the operating costs of the respective hospital can be reduced. 

 

 

 

 

 

Keywords: Forecasting hospital emergency department arrivals, Health, 

Machine Learning, XGBoost, SHAP interaction values, eXplainable Aritificial 

Intelligence (XAI), Hospital Emergency Department. 
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ΠΓΝΙ= Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

ΜΕΘ= Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του Προβλήματος  

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι αναπτυγμένες δυνατότητες 

διαχείρισης δεδομένων μέσω Cloud Computing, έχουν σαν αποτέλεσμα να 

παράγεται καθημερινά τεράστιος όγκος δεδομένων και πληροφοριών, τα 

οποία μπορούν να αποθηκευτούν ευκολότερα και μέσω των σύγχρονων 

λογισμικών να γίνει η διαχείριση και η αξιοποίηση τους με 

αποτελεσματικότερο τρόπο από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστική 

είναι η εκθετική αύξηση των δεδομένων που δημιουργούνται καθημερινά 

όπου το 2019 παρήχθησαν 41 zettabytes δεδομένων, ενώ το 2020 που υπήρχε 

η περίοδος της πανδημίας COVID-19 το σύνολο των δεδομένων ανερχόταν 

στα 64.2 zettabytes, δηλαδή μια αύξηση κατά 57 % [1]. Αυτή η αύξηση 

οφείλεται στην καθημερινή χρήση μηχανών αναζήτησης και social media. Η 

τεχνολογική επανάσταση χαρακτηρίζεται από την χρήση εργαλείων ‘state-of-

the-art’, όπως Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial  Intelligence), Μηχανική 

Μάθηση (Machine Learning, Deep Learning), όπου έχει καθημερινό 

αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, μετατρέποντας αυτά 

τα δεδομένα σε σημαντική πληροφορία για την βέλτιστη εξέλιξη σε όλους 

τους τομείς. 

 Ένας από τους τομείς που υφίσταται την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι οι 

υπηρεσίες υγείας, δηλαδή νοσοκομεία και εξωτερικοί γιατροί. Μέσω της 

τεχνολογίας και των σύγχρονων λογισμικών μπορούν να ληφθούν πιο 

γρήγορες αποφάσεις και διαγνώσεις, όπου ο γιατρός μπορεί να έχει μια 

βοήθεια και κατεύθυνση για τον ασθενή που πρόκειται να διαγνώσει. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση τα μηχανήματα και λογισμικά 

διάγνωσης δεν ήρθαν να αντικαταστήσουν την φυσική παρουσία των ιατρών, 

αλλά ήρθαν να τους διευκολύνουν στην λήψη αποφάσεων και στο καθημερινό 

δύσκολο έργο  τους, παρέχοντας μια διάγνωση για τον εκάστοτε ασθενή, η 

οποία μπορεί να αποδειχθεί αληθής ή και όχι (Montemayor et al., 2021; Oh, 

2016; Sukel, 2017). Έτσι έχουν αναπτυχθεί συστήματα για την συνεχή 

παρακολούθηση των ασθενών, αλλά και λογισμικά για την καλύτερη λήψη 

αποφάσεων, διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά τα 

συστήματα συνεχούς παρακολούθησης του ασθενή, έχουν σκοπό την συνεχή 

συλλογή δεδομένων του ασθενή σε μια βάση δεδομένων για άμεση πρόσβαση 

του ιατρού, την παρακολούθηση κάποιων συγκεκριμένων δεικτών και την 

υπενθύμιση κάποιων ενεργειών (Guk et al., 2019; Kim et al., 2019). Τέτοια 

συστήματα συνεχής παρακολούθησης είναι οι φορητές συσκευές (wearable 

devices), όπως smart watch για την καταγραφή της σωματικής άσκησης, των 

βημάτων, των παλμών και του οξυγόνου (Balli et al., 2019; Henriksen et al., 

2018). Επίσης, υπάρχουν και φορητές συσκευές για την διάγνωση ασθενειών 

του δέρματος (Iqbal et al., 2021), για διαβητικούς ασθενείς (Rghioui et al., 

 
[1] https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/ 
 

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
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2020), για το Parkinson (Channa et al., 2020), αλλά και για την πρόληψη 

ασθενειών μέσω του δέρματος και της ανάσας (Jin et al., 2016). 

 Τα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί μέσω της τεχνολογικής επανάστασης 

βασίζονται σε συστήματα deep learning και σε αναγνώριση προτύπων. 

Τέτοιου είδους λογισμικά μπορούν να βοηθήσουν τον υπεύθυνο γιατρό στην 

τελική διάγνωση παρέχοντας του μια πρόβλεψη για τον ασθενή. 

Συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί μοντέλα διάγνωσης ακτινογραφίας, τα οποία 

έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν αν ο ασθενής νοσεί από COVID-19 

(Bhardwaj & Kaur, 2021; Srinivasa Rao, 2021), αλλά και την αναγνώριση 

πνευμονίας (Jaiswal et al., 2019). Επίσης, είναι δυνατή η παρακολούθηση 

ορθοπεδικού χειρουργείου, καθώς και η παροχή ιατρικών συμβουλών για την 

καλύτερη δυνατή αποθεραπεία του ασθενή (Karnuta et al., 2021; Ramkumar 

et al., 2019), η παρακολούθηση καρδιακών παθήσεων και πρόληψη για τυχόν 

μελλοντικά καρδιακά προβλήματα (Singh et al., 2021), αλλά και η αυτόματη 

διάγνωση ασθενειών του δέρματος, όπως μελανώματος (Bethanney Janney. J 

et al., 2021).  

 Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της υγείας δεν θα μπορούσε να μην 

έχει επίδραση σε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα κάθε νοσοκομείου, 

δηλαδή τα Τμήματα Έκτακτων Περιστατικών (ΤΕΠ). Ως ΤΕΠ ορίζεται το 

τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο καταφθάνει πρώτα ο ασθενής, δηλώνει τα 

συμπτώματα του στο γραφείο υποδοχής (Triage) και από εκεί κατευθύνεται 

στο αντίστοιχο ιατρικό τμήμα για περαιτέρω εξετάσεις (Imperato et al., 2012). 

Το ΤΕΠ είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός νοσοκομείου, γιατί 

εκεί γίνεται η αρχική κρίση ενός περιστατικού και με βάση του δείκτη 

σοβαρότητας-επικινδυνότητας (severity index), καθορίζεται η σειρά 

προτεραιότητας του κάθε ασθενή για την παροχή της κατάλληλης ιατρικής 

περίθαλψης. Ο δείκτης επικινδυνότητας λαμβάνει τιμές από το 1 έως το 5, 

όπου το 1 αντιστοιχεί στο πολύ έκτακτο περιστατικό το οποίο πρέπει να 

διαγνωσθεί άμεσα από τον αντίστοιχο γιατρό και με το 5 αντικατοπτρίζεται ο 

ασθενής όπου δεν κινδυνεύει η ζωή του και μπορεί να περιμένει μέχρι να 

εξεταστούν τα πιο έκτακτα περιστατικά (Ivanov et al., 2021). 

 Λόγω της μεγάλης προσέλευσης των ασθενών τα ΤΕΠ χαρακτηρίζονται 

από το παγκόσμιο φαινόμενο της μαζικής προσέλευσης τους, γνωστό και ως 

overcrowding. Ξεκάθαρος ορισμός του overcrowding δεν υπάρχει, αλλά ένας 

κοινός αποδεκτός ορισμός παγκοσμίως είναι «η κατάσταση στην οποία οι 

αναγνωρισμένες ανάγκες για υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας, ξεπερνούν 

τους διαθέσιμους πόρους για τη φροντίδα των ασθενών στα ΤΕΠ, στα 

Νοσοκομεία ή και στα δύο» (B. C. Sun et al., 2013). Άλλος ένας ορισμός που 

υπάρχει για την μαζική προσέλευση που προκαλεί συνωστισμό στο τμήμα των 

ΤΕΠ, είναι μια κατάσταση όπου η λειτουργία των ΤΕΠ συμπιέζεται λόγω της 

μεγάλης προσέλευσης των ασθενών που περιμένουν για διάγνωση, θεραπεία ή 

μεταφορά και υπερβαίνονται οι διαθέσιμοι πόροι (Yarmohammadian et al., 

2017). Επίσης, είναι από τα τμήματα που χαρακτηρίζονται από την 

μεγαλύτερη πίεση, όπου σαν αποτέλεσμα της μαζικής προσέλευσης των 

ασθενών είναι η υπερκόπωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
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(staff burnout), με αποτέλεσμα πολλαπλά κλινικά σφάλματα, ιατρικά λάθη, 

παροχή κακής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης και αύξηση θνησιμότητας 

(Edmondson et al., 2013; Moukarzel et al., 2019). Τέλος, η ο συνωστισμός 

στο ΤΕΠ αυξάνει τον χρόνο αναμονής των ασθενών για περίθαλψη, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα από τους ασθενείς για τον χρόνο 

αναμονής τους και έτσι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι φεύγουν 

από το ΤΕΠ χωρίς ιατρική γνωμάτευση, που στην βιβλιογραφία αναφέρονται 

ως Left Without Been Seen (LWBS) (Polevoi, 2005).  

 1.2 Αντικείμενο και Στόχοι της μελέτης 

 Κατανοώντας την κρισιμότητα των ΤΕΠ στην ομαλή λειτουργία των 

νοσοκομείων και στην διευθέτηση της σειράς προτεραιότητας των ασθενών 

που θα εξεταστούν από τον αντίστοιχο γιατρό, πραγματοποιήθηκε έρευνα 

σχετικά με τις μελέτες που έχουν γίνει και τα εργαλεία που υπάρχουν για την 

καλύτερη λειτουργία των ΤΕΠ. Παρατηρήθηκε ότι έχουν γίνει αρκετές 

έρευνες για διάφορες χώρες σχετικά με την πρόβλεψη του χρόνου αναμονής 

των ασθενών, την πρόβλεψη κλινικών αποτελεσμάτων και την πιθανότητα 

εισαγωγής του ασθενή σε κλινική σύμφωνα με τις μετρικές των εξετάσεων 

του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την διαχείριση των διαθέσιμων 

κρεβατιών νοσηλείας στις κλινικές. Επιπρόσθετα έχουν γίνει μελέτες που 

αφορούν την πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών ανά δείκτη 

επικινδυνότητας, την πιθανότητα επιστροφής ενός ασθενή που έφυγε χωρίς 

ιατρική διάγνωση, αλλά και την πρόβλεψη του αριθμού των ασθενών που θα 

καταφθάσουν στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου την επόμενη ημέρα εφημερίας ή και 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είτε σύμφωνα με τον δείκτη 

επικινδυνότητας είτε για το γενικό σύνολο, δηλαδή ανεξάρτητα του δείκτη 

επικινδυνότητας. 

 Ο συνωστισμός στο ΤΕΠ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο 

οφείλεται στην μη κατάλληλη επίσκεψη των ασθενών στο νοσοκομείο για 

διάγνωση. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στις χώρες όπου η παροχή 

ιατρικής φροντίδας είναι δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και στην 

Ελλάδα, στα ΤΕΠ προσέρχονται ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα δεν 

είναι οξέα, δηλαδή αντικατοπτρίζουν τον δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος αναμονής τους για 

διάγνωση από τον αρμόδιο γιατρό, αφού προτεραιότητα έχουν οι ασθενείς με 

πιο σοβαρά συμπτώματα και αυτοί οι ασθενείς να οφείλονται για το 

overcrowding του νοσοκομείου  (Bardelli & Kaplan, 2013; Carret et al., 2009; 

Cremonesi et al., 2015; Galanis et al., 2019). Εκτός από τον αύξηση του 

χρόνου αναμονής των ασθενών με ήπια συμπτώματα, αυξάνεται και το κόστος 

λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς ο ασθενής περιμένει στον χώρο 

αναμονής (Cremonesi et al., 2015; Galanis et al., 2019; Woodworth & 

Holmes, 2020). Οι λόγοι προσέλευσης αυτών των ασθενών στο ΤΕΠ είναι η 

εμπιστοσύνη τους προς τα δημόσια νοσοκομεία, η κοντινή απόσταση του 

ασθενή από το νοσοκομείο, η δυνατότητα πολλαπλών εξετάσεων στον ίδιο 

χώρο εξοικονομώντας χρόνο, καθώς και η δωρεάν παροχή ιατρικής φροντίδας 

χωρίς να απαιτείται ραντεβού (Galanis et al., 2019; Porro et al., 2013). 
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 Οι Galanis et al. (2019) πραγματοποιήσαν έρευνα με την χρήση του 

ανοιχτού λογισμικού Hospital Urgencies Appropriateness Protocol (HUAP) 

για να εντοπίσουν αν η επίσκεψη των ασθενών στο νοσοκομείο ήταν 

απαραίτητη ή όχι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 μεγάλα δημόσια 

νοσοκομεία της Αθήνας και σε 807 ασθενείς, όπου οι ασθενείς ρωτήθηκαν 

κατόπιν συμφωνία σας τον λόγο που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 38.1 % χρησιμοποίησε το 

νοσοκομείο ακατάλληλα, το οποίο παρατηρείται και σε άλλες παγκόσμιες 

έρευνες με το ίδιο θέμα μελέτης (Pines et al., 2011; Porro et al., 2013). 

 Εκμεταλλευόμενοι τις ήδη υπάρχουσες έρευνες σχετικά με την πρόβλεψη 

του πλήθους των ασθενών που θα φτάσουν στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου, την 

μη κατάλληλη χρήση των ΤΕΠ από τους πολίτες, αλλά και την μη υλοποίηση 

της παραπάνω πρόβλεψης σε Ελληνικό επίπεδο, αποφασίστηκε η υλοποίηση 

της παρούσας διπλωματικής. Έτσι σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η        

«Πρόβλεψη του πλήθους των Έκτακτων Περιστατικών για ένα δημόσιο 

Νοσοκομείο της Ελλάδος». Συγκεκριμένα το νοσοκομείο αναφοράς είναι το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Δημιουργήθηκαν 

δύο (2) μοντέλα μηχανικής μάθησης με διαφορετικές δυνατότητες πρόβλεψης, 

όπου το ένα μοντέλο αφορά την πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων 

περιστατικών για την επόμενη ημέρα εφημερίας, ενώ το δεύτερο μοντέλο 

αφορά την πρόβλεψη για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε 15 ή 16 ημέρες εφημερίας ανάλογα με τον εκάστοτε μήνα. 

Επιπλέον για το ίδιο εύρος προβλέψεων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 

των μετρικών πρόβλεψης για τα 6 πιο πολυπληθή τμήματα των ΤΕΠ. Τα 

παραπάνω μοντέλα αναπτύχθηκαν με την χρήση αλγορίθμου μηχανικής 

μάθησης που βασίζεται στα δέντρα, όπου αυτή η μέθοδος πρόβλεψης 

ονομάζεται XGBoost. 

 Εκτός από την δημιουργία προβλεπτικών μοντέλων τα οποία 

επιτυγχάνουν την βέλτιστη προβλεπτική ικανότητα και το ελάχιστο δυνατό 

σφάλμα πρόβλεψης, είναι εξίσου σημαντικό η ερμηνεία των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν ως επεξηγηματικές μεταβλητές στα προβλεπτικά μοντέλα. 

Για αυτόν τον λόγο γίνεται χρήση της μεθόδου SHapley Additive exPlanations 

(SHAP), η οποία ανήκε στην κατηγορία Explainable Artificial Intelligence 

(XAI). Με την μέθοδο SHAP, μπορεί να γίνει κατανοητή η επίδραση της κάθε 

τιμής της μεταβλητής στην τελική πρόβλεψη, δηλαδή ποιο εύρος τιμών της 

κάθε μεταβλητής επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το πλήθος των ασθενών που θα 

καταφθάσουν στο ΤΕΠ. 

 Τα συγκεκριμένα μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τον υπεύθυνο προσωπικού του εκάστοτε νοσοκομείου για την καλύτερη 

διαχείριση του προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού), των πόρων αλλά και 

την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι βάρδιες των ιατρών και 

των νοσηλευτών βγαίνουν για μηνιαία βάση, έτσι με βάση τις ημέρες που 

προβλέπεται ότι θα υπάρχει αυξημένη ροή ασθενών από τον συνηθισμένο 

μέσο όρο, ο υπεύθυνος προσωπικού μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο αριθμό 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

overcrowding, υπερκόπωση του προσωπικού, να παρέχεται καλύτερη 
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υγειονομική περίθαλψη με λιγότερο χρόνο αναμονής και με λιγότερα κλινικά 

και ιατρικά λάθη.  

1.3 Περιεχόμενα μελέτης 

 Στην ενότητα 2, παρουσιάζονται έρευνες που έχουν υλοποιηθεί 

παγκοσμίως σχετικά με τα καθημερινά ζητήματα των ΤΕΠ. Τέτοια ζητήματα 

είναι η πρόβλεψη των κλινικών αποτελεσμάτων, η πρόβλεψη του χρόνου 

αναμονής των ασθενών, αλλά και η πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών που 

θα προέλθουν στο ΤΕΠ, δηλαδή έρευνες παρόμοιες με το θέμα της παρούσας 

διπλωματικής. Επίσης, γίνεται αναφορά στις μετρικές ακρίβειας και στις 

μεθόδους της κάθε έρευνας, καθώς και στα διαφορετικά διαστήματα 

πρόβλεψης που υλοποιήθηκαν οι προβλέψεις. 

 Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται η δομή του νοσοκομείου μελέτης. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του 

νοσοκομείου της συγκεκριμένης μελέτης, οι δυνατότητες του ως προς την 

παροχή των υπηρεσιών του, καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά 

με το προσωπικό, τα κόστη λειτουργίας και το είδος της ασφαλιστικής 

κάλυψης των ασθενών. 

 Στην ενότητα 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης διπλωματικής. Επισημαίνεται αρχικά η πηγή 

άντλησης των δεδομένων, και η περιγραφή των δεδομένων μελέτης. Επίσης, 

ορίζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

παρούσας διπλωματικής και παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες 

μηχανικής μάθησης με παραδείγματα εφαρμογής σε κάθε κατηγορία.  

Επιπροσθέτως παρουσιάζονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιηθήκαν στα 

προβλεπτικά μοντέλα, καθώς και η επεξήγηση τους και το μοντέλο στο οποίο 

γίνονται χρήση. Τέλος διευκρινίζεται το προβλεπτικό μοντέλο, οι διαδικασίες 

σχετικά με την δημιουργία νέων χαρακτηριστικών/ μεταβλητών για το 

μοντέλο πρόβλεψης και η σημαντικότητα των μεταβλητών μέσα από την 

μέθοδο SHAP. 

 Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται και σχολιάζονται γραφήματα σχετικά με 

το πλήθος των έκτακτων επισκέψεων στο ΤΕΠ σε διαφορετικά επίπεδα 

λεπτομέρειας για να κατανοήσουμε την πορεία τους στον χρόνο. Επίσης, 

παρουσιάζεται το πλήθος των ανθρώπων που έχουν καταφθάσει στο ΤΕΠ ανά 

τμήμα για όλα τα διαθέσιμα χρόνια. 

 Στην ενότητα 6 παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσματα των βασικών 

μοντέλων και για τις δύο (2) περιπτώσεις, οι καλύτεροι παράμετροι των δύο 

(2) μοντέλων που προέκυψαν με την διαδικασία του hyper-tuning. Στην 

συνέχεια, αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρικών σφάλματος 

πρόβλεψης του κάθε μοντέλου, γίνεται σύγκριση ανάμεσα στις προβλέψιμες 

με τις πραγματικές τιμές του test set και παρατίθεται σχολιασμός για τις 

μεταβλητές του κάθε μοντέλου που επιδρούν περισσότερο στην τελική 

πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών που θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ. 
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 Στην ενότητα 7 παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ερευνών, 

με ίδιο θέμα και γίνεται συζήτηση και σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων 

της παρούσας διπλωματικής με τις υπόλοιπες. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και τα πεδία εφαρμογής, 

αλλά και η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας στους οργανισμούς υγείας. 

Τέλος, αναλύονται μελλοντικά βήματα που σχετίζονται με τη παρούσα 

διπλωματική έρευνα για την βελτίωση του μοντέλου πρόβλεψης, αλλά και 

δίνονται προτάσεις υλοποίησης μοντέλων με αποκλειστικό γνώμονα τα ΤΕΠ. 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 Στο πέρασμα των χρόνων έχουν αναπτυχθεί αρκετές έρευνες με επίκεντρο 

τα ΤΕΠ. Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί έρευνες σχετικά με την πρόβλεψη 

του χρόνου αναμονής των ασθενών στο ΤΕΠ (Benbelkacem et al., 2019a; 

Hijry & Olawoyin, 2020; Liu et al., 2006), των κλινικών αποτελεσμάτων των 

ασθενών (Goto et al., 2019; Raita et al., 2019), το πλήθος των ασθενών που θα 

έρθουν στο ΤΕΠ για κάθε επίπεδο του δείκτη σοβαρότητας (Calegari et al., 

2016; Padthe et al., 2021). Επίσης, έχουν υλοποιηθεί έρευνες για την 

κατάλληλη χρήση ή όχι των ασθενών που φτάνουν στα ΤΕΠ, όπου 

παράλληλα παρουσιάζονται και οι λόγοι επίσκεψης τους στο ΤΕΠ (Galanis et 

al., 2019; Gentile et al., 2010; Pines et al., 2011).  Όσον αφορά το θέμα της 

παρούσας διπλωματικής, έχουν υλοποιηθεί μελέτες που καλύπτουν όλο το 

χρονικό εύρος πρόβλεψης, δηλαδή προβλέψεις του πλήθους ρων ασθενών που 

θα προσέλθουν στα ΤΕΠ  τις επόμενες ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες και 

για τον επόμενο χρόνο, με μεθόδους πρόβλεψης στατιστικής, μηχανικής 

μάθησης και χρονοσειρών, αλλά και με την χρήση διαφορετικών 

προβλεπτικών μεταβλητών (Gul & Celik, 2020; Sudarshan et al., 2021; 

Wargon et al., 2009). 

 Η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες έρευνες για την 

πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών είναι μια μέθοδος 

πρόβλεψης χρονοσειράς (time series methods), περιλαμβανομένου της 

autoregressive integrated moving average method (ARIMA) με τις 

παραλλαγές της, αλλά και η Holt-Winners (Harrou et al., 2020). Ως 

χρονοσειρά (time series) ορίζεται μια ακολουθία δεδομένων ταξινομημένη 

κατά χρονολογική σειρά με βάση τις προηγούμενες και τις τωρινές τιμές, 

όπου ο ερευνητής προσπαθεί να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές (Kadri et al., 

2014). Οι περισσότερες έρευνες έχουν υλοποιηθεί με μεθόδους πρόβλεψης 

χρονοσειράς και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression) με 

αξιοσημείωτη ακρίβεια πρόβλεψης, όταν τα δεδομένα είχαν regular variations 

(Bergs et al., 2014; Kadri et al., 2014). Ωστόσο οι μέθοδοι μηχανικής και 

βαθέως μαθήσεως (Machine and Deep Learning) χαρακτηρίζονται ως 

τεχνολογία αιχμής (state-of-the-art) και είναι προτιμότερες, επειδή μπορούν 

να αντιμετωπίσουν τις irregular variations των χρονοσειρών, ενώ παράλληλα 

μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα πρόβλεψης από τα απλά 

προβλεπτικά μοντέλα (Rocha & Rodrigues, 2021; Vollmer et al., 2021).  



7 

 

 Οι Rocha & Rodrigues (2021), προσπάθησαν να προβλέψουν τον αριθμό 

των έκτακτων περιστατικών για ένα νοσοκομείο της Πορτογαλίας για τις 

επόμενες 4,8 και 24 ώρες με 3 μετρικές ακρίβειας: το Mean Absolute Error 

(MAE), Root Mean Squared Error (RMSE) and symmetric Mean Absolute 

Percentage Error (sMAPE). Ανέπτυξαν 7 μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία ήταν 

Seasonal naïve για 364 και 365 προηγούμενες ημέρες, Exponential smoothing 

decomposition (ESD), SARIMA, Autoregressive neural network (AR-NN), 

Recurrent neural network with 1 (RNN-1L) and 3 layers (RNN-3L), XGBoost 

και Ensemble model. Επίσης, οι Padthe et al., (2021), δημιούργησαν ένα 

Γενικό Γραμμικό Μοντέλο (Generalized Linear Model) μαζί με Poisson 

Regression και τις παραλλαγές τους, καθώς και Gradient Boosting Machine 

(GBM) για την πρόβλεψη των νέων ασθενών που θα φθάσουν στο ΤΕΠ 

(arrivals), αλλά και για την πρόβλεψη του αριθμού των ασθενών που ήδη 

υπάρχουν εντός του ΤΕΠ (census). Η πρόβλεψη αφορούσε τις επόμενες 2, 4, 8 

ώρες, χρησιμοποιώντας ως μετρικές το RMSE και το MAE, για 3 κατηγορίες 

οξύτητας περιστατικού σύμφωνα με το severity index, όπου ήταν για τους 

ασθενείς με severity index 1 ή 2, δηλαδή ταχεία διάγνωση (emergent), 3 για 

τους ασθενείς που χαρακτηρίζονται ως έκτακτα (urgent) και τους ασθενείς με 

severity index 4 ή 5 που δεν είναι επείγοντα περιστατικά και μπορούν να 

περιμένουν (non-urgent). Συνεχίζοντας σε ωριαίο επίπεδο, ο Asheim et al. 

(2019), ανέπτυξε ένα σύστημα που ενημερώνεται συνέχεια με καινούργια 

στοιχεία και προβλέπει τον αριθμό των ασθενών που θα έρθουν στο ΤΕΠ για 

τις επόμενες 1 έως 3 ώρες με Poisson regression model κάνοντας χρήση του 

Μέσου Απόλυτου Ποσοστιαίου Σφάλματος (Mean Absolute Percentage Error- 

MAPE), ενώ ο Hertzum (2017), προσπάθησε να προβλέψει το ίδιο θέμα για 

τις επόμενες 1, 2, 4, 8 και 24 ώρες με την χρήση των εξής μοντέλων Linear 

Regression, ARIMA και Naïve, εξακριβώνοντας τα αποτελέσματα του με 3 

μετρικές ακρίβειας: MAE, MAPE και του Mean Absolute Scaled Error 

(MASE). 

 Επιπρόσθετα, έχουν υλοποιηθεί πολλές έρευνες για την συσχέτιση του 

καιρού με τον αριθμό των ασθενών που καταφθάνουν στο ΤΕΠ (Davis et al., 

2020; Ghada et al., 2021). Οι Vollmer et al. (2021), ανέπτυξαν time series και 

machine learning αλγορίθμους για 2 νοσοκομεία της Αγγλίας, 

συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα καιρού στις μεταβλητές, όπως μέγιστη και 

ελάχιστη θερμοκρασία των προηγούμενων ημερών. Δημιούργησαν συνολικά 

οχτώ (8) μοντέλα από δύο (2) κατηγορίες αλγορίθμων, δηλαδή 4 time series 

αλγορίθμους (ARIMA, ETS, STLM, StructTS) και 4 machine learning 

αλγορίθμους (GLMNET, RF, GBM, KNN), χρησιμοποιώντας ως μετρική 

σφάλματος το ΜΑΕ και με δυνατότητες πρόβλεψης για την επόμενη ημέρα 

και τις επόμενες 7,30, 60, 365, 730 ημέρες. Επιπλέον, οι Calegari et al. (2016), 

έκαναν πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών που θα έρθουν στο ΤΕΠ για 

τρεις (3) κατηγορίες ασθενών, δηλαδή για όλους τους ασθενείς των ΤΕΠ, τα 

πολύ έκτακτα περιστατικά και για τα έκτακτα περιστατικά, με δυνατότητες 

πρόβλεψης για τις επόμενες 1, 7, 14, 21, 30 ημέρες χρησιμοποιώντας ως 

μετρική το MAPE. Στα μοντέλα που δημιούργησαν, στα τρία (3) μοντέλα 

(Exponential Smoothing, Seasonal multiplicative Holt-Winners, Seasonal 
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autoregressive integrated moving average) χρησιμοποίησαν μόνο μεταβλητές 

ημερολογίου, όπως μήνας, ημέρα της εβδομάδας, ενώ στο τέταρτο (4ο) 

μοντέλο, που δημιουργήθηκε με την MSARIMA μέθοδο, χρησιμοποίησαν και 

πληροφορίες καιρού, όπως μέγιστη/ ελάχιστη θερμοκρασία, ποσότητα βροχής, 

ταχύτητα αέρα και ποσοστό υγρασίας. Όσον αφορά όλους τους ασθενείς και 

τα έκτακτα περιστατικά, τα καλύτερα μοντέλα ήταν το Exponential 

Smoothing και SARIMA αντίστοιχα, για όλο το εύρος πρόβλεψης, ενώ για 

τους ασθενείς που χρήζουν επειγόντως ιατρική περίθαλψη το καλύτερο 

μοντέλο για τις επόμενες επτά (7) ημέρες ήταν το Seasonal multiplicative 

Holt-Winners και για τις υπόλοιπες η μέθοδος SARIMA.  

 Οι Sudarshan et al., (2021), εξερεύνησαν και ανέπτυξαν τέσσερις (4) 

τεχνικές, και συγκεκριμένα Random Forest (RF), Deep Neural Network 

(DNN), Long short-term memory (LSTM) και Convolutional Neural Network 

(CNN), οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί όσο οι άλλες τεχνικές, εισάγοντας 

ημερολογιακές και καιρικές μεταβλητές, με δυνατότητες πρόβλεψης για τις 

επόμενες 3 και 7 ημέρες και κάνοντας χρήση του MAPE ως μετρική 

επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων τους. Κλείνοντας με τις έρευνες που 

συμπεριέλαβαν καιρικές πληροφορίες, οι Duwalage et al. (2020), 

πραγματοποιήσαν μια σύγκριση 4 μεθόδων (Generalized additive model-

GAM, SARIMA, Linear Model-LM, Random Forest-RF), προβαίνοντας στην 

πρόβλεψη κάνοντας χρήση καιρικών πληροφοριών και μη ως μεταβλητές 

πρόβλεψης και με βάση τα αποτελέσματα των μετρικών σφάλματος MAPE 

και RMSE, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μοντέλα με καιρικές 

πληροφορίες πέτυχαν καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης, ενώ στην περίπτωση 

των Erkamp et al. (2021), χρησιμοποιώντας γραμμικό μοντέλο με 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών και το MAPE ως μετρική 

σφάλματος, κατέληξαν ότι ο καιρός δεν βελτίωσε την επίδοση του μοντέλου 

τους.   

 Εκτός από τις συνηθισμένες μεθόδους μηχανικής μάθησης και time series, 

οι Harrou et al., (2020), εφάρμοσαν για πρώτη φορά την μέθοδο Variational 

AutoEncoder (VAE) μαζί με άλλες έξι (7) μεθόδους , με σκοπό την ημερήσια 

και ωριαία πρόβλεψη έκτακτων περιστατικών για το παιδιατρικό τμήμα ενός 

νοσοκομείου της Γαλλίας. Οι επιπλέον μέθοδοι ήταν: Recurrent Neural 

Network (RNN), Long short-term memory (LSTM), Bidirectional LSTM 

(BiLSTM), Convolutional LSTM Network (ConvLSTM), Restricted 

Boltzmann Machine (RBM), Gated Recurrent Units (GRUs), και 

Convolutional Neural network (CNN), με 3 μετρικές ακρίβειας: R-squared, 

RMSE, MAE. Τέλος, άλλη μια πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τις μεθόδους 

πρόβλεψης ήταν των Yu et al. (2017), όπου ανέπτυξαν ένα υβριδικό μοντέλο 

πρόβλεψης έκτακτων περιστατικών για τον επόμενο μήνα, συνδυάζοντας τις 

μεθόδους Artificial Neural network (ANN) και Wavelet Decomposition 

(WD), βασιζόμενοι στην αρχή του “decomposition and ensemble”, με το 

MAPE και RMSE ως μετρικές ακρίβειας. 
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3. Μελέτη Περίπτωσης 
 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν τα μοντέλα 

πρόβλεψης του πλήθους των έκτακτων περιστατικών για την επόμενη ημέρα 

εφημερίας και τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες αφορούν το Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Στην πόλη των Ιωαννίνων 

συνυπάρχουν 2 δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δεν εφημερεύουν ταυτόχρονα. 

Συγκεκριμένα, το ΠΓΝΙ εφημερεύει τις μονές ημέρες κάθε μήνα,  όπου η 

εφημερία του κάθε νοσοκομείου ξεκινάει από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. 

της επόμενης ημέρας. Τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα, δηλαδή τις ζυγές 

ημέρες, εφημερεύει το άλλο νοσοκομείο με τις ίδιες ώρες εφημερίας, δηλαδή 

από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Έτσι το ΠΓΝΙ 

εφημερεύει ανά 2 ημέρες εκτός από την αλλαγή κάποιων μηνών, όπου 

εφημερεύει για 2 συνεχόμενες ημέρες, για παράδειγμα 31η Δεκεμβρίου και 1η 

Γενάρη του νέου έτους, όπου το ΠΓΝΙ εφημερεύει και τις 2 ημέρες. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις υπολογίζονται ως 2 ημέρες εφημερίας, σύμφωνα με το ωράριο 

εφημερίας, και όχι σαν μια παρότι αναφέρεται σε συνεχόμενες ημέρες 

εφημερίας. 

 Οι ασθενείς στα νοσοκομεία μπορούν να προσέλθουν με διάφορους 

τρόπους. Αρχικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους όχημα μεταφοράς 

λόγω της κοντινής απόστασης του νοσοκομείου από το κέντρο της πόλης. Αν 

δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο κάθε ασθενής μπορεί να απευθυνθεί στο 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), έτσι ώστε να αποσταλεί 

ασθενοφόρο στην επιθυμητή διεύθυνση για την διακομιδή του ασθενή στο 

ΤΕΠ του εκάστοτε νοσοκομείου. Τέλος το ΠΓΝΙ διαθέτει και ελικοδρόμιο, 

όπου μπορούν να προσέλθουν ασθενείς από άλλες περιοχές, όπως Κέρκυρα, 

Λευκάδα και από τις γύρω περιοχές, έτσι ώστε να παραχθεί η κατάλληλη 

ιατρική φροντίδα στους ασθενείς. 

 Το ΠΓΝΙ αποτελεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ήπειρο με τα 

περισσότερα τμήματα παροχής ιατρικής φροντίδας και συγκαταλέγεται στα 

μεγαλύτερα της Ελλάδος. Για αυτόν τον λόγο μπορεί να εξυπηρετήσει στο 

σύνολο 168087 πολίτες των Ιωαννίνων και των γύρων περιοχών. Λόγω των 

πολλαπλών δυνατοτήτων του ο παραπάνω αριθμός μπορεί να αυξηθεί στους 

333265 πολίτες, λόγω της δυνατότητας διακομιδής των ασθενών από τα 

βόρεια Ιόνια νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα, τους γειτονικούς Νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη και Γρεβενά, καθώς και την Αιτωλοακαρνανία, 

αλλά και τα χωριά της Ηπείρου[2]. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 

παρουσιάζεται το ποσοστό προσέλευσης των ασθενών σύμφωνα με την πόλη 

τους. Έτσι από το σύνολο ασθενώ που προσήλθαν στο ΠΓΝΙ από το 2015 έως 

το 2020, το 50,27 κατά μέσο όρο ήταν από την πόλη των Ιωαννίνων. Επίσης 

το 2020 παρατηρείται η κορύφωση της προσέλευσης των ασθενών από τα 

Ιωάννινα, λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν σχετικά με την 

απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό λόγω της πανδημίας Covid-19. 

 
[2] https://typos-i.gr/article/an8rwpoi-sthn-hpeiro  

https://typos-i.gr/article/an8rwpoi-sthn-hpeiro
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Επιπλέον, λόγω της κοντινής απόστασης από την Αλβανία, παρέχει και τις 

υπηρεσίες του σε πολίτες της γειτονικής χώρας, όπου το 2019 αποτελούσαν το 

3.5 %, των συνολικών νοσηλευθέντων, ενώ το 2020, λόγω των περιορισμών 

μετακίνησης στον συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς, το ποσοστό αυτό μειώθηκε 

στο 2,57% [3]. 

 

Πίνακας 1: Προσέλευση ασθενών σύμφωνα με την περιοχή τους. 

 

  

 Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλους τους πολίτες που προσέρχονται 

στο ΤΕΠ ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής τους κάλυψη και την χώρα 

προέλευσης τους. Έτσι στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

ασθενών που έχουν προσέλθει στο ΠΓΝΙ σύμφωνα με την ασφαλιστική 

κάλυψη που διέθεταν. Συγκεκριμένα το 90.4 % ήταν ασφαλισμένοι μέσω 

ΕΟΠΥΥ, το 4.23 % ανασφάλιστοι του Ν.4368/2016 που καλύπτονται από τον 

ΕΟΠΥΥ, και το 1.26 % ήταν άποροι. Τέλος παρατηρείται το μικρό ποσοστό 

ιδιωτικής ασφάλισης που ανέρχεται στο 0.04 %, αλλά και η μικρή 

προσέλευση φοιτητών-σπουδαστών που αντιπροσωπεύουν το 0.14 %.  

 

 

 
[3] https://www.uhi.gr/images/news/2021/Annual%20Report%202021.new.pdf 

https://www.uhi.gr/images/news/2021/Annual%20Report%202021.new.pdf
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Πίνακας 2: Ποσοστό ασθενών σύμφωνα με την ασφαλιστική τους κάλυψη. 

 

 

 Τέλος το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διαθέτει 26 

ΤΕΠ, όπως για παράδειγμα Παθολογικό, Ορθοπεδικό, Παιδιατρικό, 

Νεφρολογικό και Καρδιολογικό κλπ. Επίσης, εν έτη 2020 διαθέτει 845 κλίνες 

και 14 κλίνες Μ.Ε.Θ, όπου το συνολικό προσωπικό που απασχολείται στο 

ΠΓΝΙ ανέρχεται στους 2416 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 528 υπάγονται στο 

ιατρικό προσωπικό, και το νοσηλευτικό προσωπικό απαρτίζεται από 1089 

ανθρώπους. Το κόστος δαπανών του ΠΓΝΙ παρουσιάζει μια αύξηση από το 

2015 και έπειτα, όπου το συνολικό κόστος δαπανών το 2020 ανερχόταν στα 

60 εκατομμύρια ευρώ. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι κυριότερες 

κατηγορίες δαπανών του νοσοκομείου από το 2015 έως το 2020. Η κύρια 

κατηγορία δαπανών του νοσοκομείου αποτελούν τα φάρμακα, όπου υπάρχει 

ραγδαία αύξηση από το 2015 έως το 2020. Αμέσως μετά ακολουθούν οι 

δαπάνες για το υγειονομικό υλικό και τα χημικά αντιδραστήρια.  

 

Πίνακας 3: Κατηγορίες κυριότερων δαπανών από το 2015 έως το 2020. 
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4. Μεθοδολογία 

4.1 Πηγή και Επεξεργασία Δεδομένων 

 Τα απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της διπλωματικής 

ανακτήθηκαν από το ΠΓΝΙ. Δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 

στην βάση δεδομένων του νοσοκομείου από τους εργαζόμενους του τμήματος 

πληροφορικής, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που ζητήθηκαν. Έτσι 

διενεργήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες σε παράλληλη επικοινωνία με το 

τμήμα πληροφορικής του νοσοκομείου για να διευθετηθεί το αίτημα μας και 

να αποσταλούν τα απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της παρούσας 

διπλωματικής. Αυτές ενέργειες ήταν κυρίως γραφειοκρατικές για την 

εξασφάλιση ότι το σύνολο δεδομένων που θα αποσταλεί θα υπάγεται στους 

κανόνες GDPR, χωρίς να υπάρχει καμία ευαίσθητη πληροφορία για τον 

ασθενή, όπως όνομα, επίθετο, ΑΜΚΑ, και πληροφορίες για τον λόγο 

προσέλευσης του. Επίσης, έπρεπε να παραχωρηθεί η άδεια για να αποσταλούν 

τα απαραίτητα δεδομένα από τον διοικητή του νοσοκομείου, το διοικητικό 

συμβούλιο, το γραφείο προσωπικών δεδομένων του νοσοκομείου, και την 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος, όπου ανήκει το νοσοκομείο. Στους 

παραπάνω φορείς στάλθηκε ένα έγγραφο σχετικά με τους ανθρώπους που θα 

έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, το σύνολο δεδομένων που απαιτείται για την 

υλοποίηση της διπλωματικής, τον φορέα υλοποίησης, μαζί με την περιγραφή 

του προβλήματος για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.  

 Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν με την καθοδήγηση των εργαζομένων του 

τμήματος πληροφορικής του ΠΓΝΙ. Έτσι μετά από συνεργασία με το τμήμα 

πληροφορικής και την αναφορά των στόχων της παρούσας έρευνας, 

προτάθηκαν και από τις 2 πλευρές τα απαραίτητα δεδομένα για την 

υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής. Τα δεδομένα που ζητήθηκαν και 

ελήφθησαν, για την υλοποίηση της πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών που 

θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ ήταν τα εξής: 

1)   Φύλο: Κωδικοποιείται με 2 τιμές, όπου 1= Άντρας και 2= Γυναίκα.  

2) Κωδικός ΝΠΣ: Είναι ο κωδικός νοσοκομειακού πληροφοριακού 

συστήματος που αντιστοιχεί στον κάθε ασθενή που έχει επισκεφθεί το 

νοσοκομείο και είναι μοναδικός. Αυτός ο κωδικός παραμένει στην 

βάση δεδομένων του νοσοκομείου για να καταχωρηθεί και στην 

επόμενη επίσκεψη του ασθενή. Σε αυτόν τον κωδικό έχει πρόσβαση 

μόνο το νοσοκομείο και στην παρούσα διπλωματική δεν μπορούν να 

αποκτηθούν περαιτέρω πληροφορίες για τον εκάστοτε ασθενή, όπως 

ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ κτλ. 

3)   Ημερομηνία Γεννήσεως του ασθενή. 

4)   Ημερομηνία και Ώρα προσέλευσης του ασθενή στο ΤΕΠ. 

5) ΤΕΠ: Λαμβάνει 27 διαφορετικές text values, που αντιστοιχούν στα 

διαθέσιμα τμήματα του ΤΕΠ. Αυτή η στήλη διευκρινίζει τα τμήματα 

που επισκέφθηκε ο ασθενής κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. 

Ενώ τα τμήματα είναι 26, λαμβάνει 27 τιμές γιατί κάθε ασθενής που 
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καταφθάνει στο ΤΕΠ πρώτα δηλώνει τα συμπτώματά του στο γραφείο 

υποδοχής (Triage) και μετά κατευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα για την 

διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων και την παροχή κατάλληλης 

ιατρικής φροντίδας. 

6) Status: Λαμβάνει τιμές από το 1 έως το 7, όπου σηματοδοτούν την 

κατάληξη της επίσκεψης του ασθενή στο ΤΕΠ, όπου ορίζονται ως εξής:  

  1= Ο ασθενής ολοκλήρωσε την επίσκεψη του στο ΤΕΠ και έφυγε από     

      το νοσοκομείο. 

  2= Μη προσέλευση του ασθενή για εξέταση. Αυτοί οι ασθενείς είναι 

      γνωστοί ως Left Without Being Seen (LWBS). 

  3= Ακυρώθηκε η επίσκεψη γιατί ο ασθενής αρνήθηκε την παροχή  

      θεραπείας. Για παράδειγμα υπογραφή ασθενή, δηλαδή παίρνει ο 

      ασθενής την ευθύνη να μην του παραχθεί η απαραίτητη ιατρική 

      φροντίδα και να αποχωρήσει από το νοσοκομείο. 

  4= Ο ασθενής απεβίωσε κατά την παραμονή του στο ΤΕΠ. 

  5= Παραπομπή του ασθενή σε κάποιο άλλο ΤΕΠ για περαιτέρω      

      εξετάσεις. Επίσης, Status=5 έχουν και οι ασθενείς μόλις        

      φτάσουν στο ΤΕΠ για να δηλώσουν τα συμπτώματα τους. 

  6= Ο ασθενής έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για περαιτέρω  

      παρακολούθηση της υγείας του και εξετάσεις. 

  7= Αναφέρεται στα εξωτερικά ιατρεία. 

 

 Το σύνολο δεδομένων αφορά το σύνολο των ασθενών που έφθασαν στο 

ΤΕΠ από την 1η Μαρτίου του 2013 έως την 31η Δεκέμβρη του 2019 . Το 

αρχείο περιείχε 925443 γραμμές και συνολικά 6 στήλες, οι οποίες 

αναλύθηκαν παραπάνω. Κάθε γραμμή του συνόλου δεδομένων αναφέρεται σε 

ωριαίο επίπεδο, όπου η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν ασθενή εκεινής της 

ημέρας εφημερίας και κάποιος ασθενής μπορεί να έχει παραπάνω από μια 

εγγραφές κατά την διάρκεια παραμονής του στα ΤΕΠ. Όταν ένας ασθενής 

καταφθάνει στον χώρο του ΤΕΠ δηλώνει τα συμπτώματα του στην 

γραμματεία (Triage), εκτός και αν είναι κάποιο έκτακτο περιστατικό όπου έχει 

έρθει με ασθενοφόρο και θα πάει κατευθείαν στο αρμόδιο ιατρείο για την 

παροχή της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης. Έτσι ο κάθε ασθενής έχει 

τουλάχιστον δυο εγγραφές στην βάση δεδομένων, επειδή καταχωρείται 

αρχικά με status=5 για την προσέλευση του στο ΤΕΠ (Triage), όπου το τμήμα 

στο οποίο καταγράφεται ο ασθενής είναι το ΤΕΠ (Triage). Από εκεί 

κατευθύνεται στον χώρο αναμονής για τον αρμόδιο γιατρό. Επίσης, έχει 

τουλάχιστον άλλη μια εγγραφή, η οποία αναφέρεται στην κατάληξη της 

επίσκεψης του, όπου οι πιθανές τιμές της στήλης status, μπορεί να είναι 1, 2, 

3, 4, και 6. Τέλος, κάποιος ασθενής μπορεί να έχει και παραπάνω από 2 

εγγραφές που είναι το ελάχιστο, διότι μπορεί από ένα τμήμα να παραπεμφθεί 
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σε κάποιο άλλο  ιατρικό τμήμα αν κριθεί απαραίτητο και αυτή η διαδικασία 

μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι να παραχωρηθεί η κατάλληλη ιατρική 

διάγνωση στον ασθενή.   

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μορφή των δεδομένων πριν γίνει 

η επεξεργασία τους και αναφέρεται σε τυχαίους ασθενείς όπου οι ημερομηνίες 

γεννήσεως και προσέλευσης δεν είναι οι πραγματικές (Πίνακας 4). Επίσης, η 

στήλη ΝΠΣ είναι ένας προσωπικός αριθμός του κάθε ασθενή που έχει 

επισκεφθεί το νοσοκομείο, όπου και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

τυχαίος και δεν μπορεί να ανιχνευθούν περαιτέρω στοιχεία για τον ασθενή. 

Έτσι οι εγγραφές 1 και 2 αναφέρονται στον ίδιο άντρα ασθενή (Φύλο=1, 

ΝΠΣ=001). Αφού έφτασε στο ΤΕΠ ο παραπάνω ασθενής και δήλωσε τα 

απαραίτητα στοιχεία του, καθώς και τον λόγο επίσκεψης του, του ανατέθηκε 

το Status=5 που σημαίνει ανακατεύθυνση στο αρμόδιο ιατρείο. Σύμφωνα με 

τα συμπτώματά του κατευθύνθηκε από το ΤΕΠ (Triage) στο Παθολογικό 

τμήμα για εξετάσεις, όπου από το Παθολογικό τμήμα ολοκλήρωσε την 

επίσκεψη του στο νοσοκομείο. Οι εγγραφές 3 έως 5 αναφέρονται στην ίδια 

γυναίκα ασθενή (Φύλο=2, ΝΠΣ=002), η οποία κατά την προσέλευση της στο 

ΤΕΠ (Triage), δήλωσε τα στοιχεία της και τα συμπτώματά της. Από το ΤΕΠ 

(Triage) της ανατέθηκε το Status=5 και κατευθύνθηκε στο Ορθοπεδικό τμήμα 

για εξετάσεις, από το οποίο της έχει ανατεθεί και πάλι Status=5, δηλαδή να 

πάει και σε άλλο τμήμα, γιατί κρίθηκε απαραίτητο να κατευθυνθεί και στο 

Νευρολογικό τμήμα για περαιτέρω εξετάσεις, από το οποίο ολοκλήρωσε την 

επίσκεψη της (Status=1). Τέλος, οι εγγραφές 6 και 7 αφορούν έναν κύριο 

(Φύλο=1, ΝΠΣ=003), ο οποίος αφού προσήλθε στο ΤΕΠ (Triage), 

κατευθύνθηκε στο Καρδιολογικό τμήμα από το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η 

εισαγωγή του στο νοσοκομείο, για πιθανόν κάποιο χειρουργείο ή περαιτέρω 

εξετάσεις και παρακολούθηση. 

 

Πίνακας 4: Μορφή δεδομένων προ επεξεργασίας. 

 Φύλο Ημερομηνία 

Γεννήσεως 

Κωδικός 

ΝΠΣ 

Ημερομηνία & 

Ώρα Επίσκεψης 

Τμήμα Status 

1 1 17.05.1996 001 19.01.2018 

14:35:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 

2 1 17.05.1996 001 19.01.2018 

14:50:00 

Παθολογικό 1 

3 2 25.03.2005 002 19.01.2018 

14:59:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 

4 2 25.03.2005 002 19.01.2018 

15:05:00 

Ορθοπεδικό 5 

5 2 25.03.2005 002 19.01.2018 

15:15:00 

Νευρολογικό  1 

6 1 01.01.1950 003 19.01.2018 

15:16:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 

7 1 01.01.1950 003 19.01.2018 

15:18:00 

Καρδιολογικό  6 
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 Έτσι για να δημιουργηθεί σωστή εικόνα του πλήθους των ασθενών που 

έφθασαν στο ΤΕΠ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τους πραγματικούς ασθενείς 

χωρίς να υπάρχουν διπλές εγγραφές κάποιου ασθενή, αρχικά διαγράφηκαν οι  

εγγραφές που είχαν Status ίσο με το 7. Διαγράφηκαν οι  εγγραφές με status=7, 

διότι αναφέρονται στα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία δεν είναι μέρος του ΤΕΠ 

του νοσοκομείου και δεν σχετίζονται με έκτακτες επισκέψεις ασθενών, αλλά 

με προγραμματισμένες επισκέψεις ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο 

γιατρό. Στη συνέχεια από τις ημερομηνίες επίσκεψης δημιουργήθηκε μια νέα 

στήλη, η οποία αντικατοπτρίζει την ημερομηνία εφημερίας του νοσοκομείου. 

Το νοσοκομείο εφημερεύει τις μονές ημέρες του κάθε μήνα, δηλαδή 1,3,5 

κτλ., από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Υπάρχουν εντός 

του συνόλου δεδομένων και ημερομηνίες που αντιστοιχούν σε ζυγή ημέρα του 

μήνα, η οποία προκύπτει μετά τα μεσάνυχτα που αλλάζει η ημέρα. Για 

παράδειγμα οι εγγραφές 1 και 3 του Πίνακα 5, αντιστοιχούν στον ασθενή με 

Κωδικό ΝΠΣ 00001, ο οποίος έφτασε στο ΤΕΠ στις 31.01.2018 23:50:00  

όπου το νοσοκομείο εφημέρευε από τις 8:00 π.μ. της ίδιας ημέρας και 

αποχώρησε στις 01.02.2018 00:20:00, όπου είναι ζυγή ημέρα και υπάγεται 

στις 31.01.2018, όπου το νοσοκομείο εφημέρευε. Από την δήλωση των 

συμπτωμάτων του ασθενή στο ΤΕΠ (Triage), κατευθύνθηκε στο 

Καρδιολογικό τμήμα, από το οποίο και έφυγε από το νοσοκομείο.  

  Το νοσοκομείο στην αλλαγή κάποιων μηνών εφημερεύει 2 ημέρες 

συνεχόμενες, δηλαδή, 31 και 1 του μηνός, 29 Φλεβάρη με 1 Μαρτίου, όπου σε 

αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο χρονικός ορίζοντας 

εφημερίας του νοσοκομείου, δηλαδή, από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. της 

επόμενης ημέρας, για την οποία το νοσοκομείο εφημερεύει και πάλι. Για 

παράδειγμα οι εγγραφές 6 και 7 του Πίνακα 5, αφορούν την ημερομηνία 

εφημερίας 01.02.2018, γιατί ο ασθενής έχει προσέλθει στο νοσοκομείο μετά 

τις 8:00 π.μ. που αλλάζει η εφημερία του νοσοκομείου και ας εφημέρευε και 

την προηγούμενη ημέρα το νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες εγγραφές του πίνακα 5 

αφορούν την ημερομηνία εφημερίας 31.01.2018 και ας υπάρχουν κάποιες 

εγγραφές και στις 01.02.2018, οι οποίες υπάγονται στις 31.01.2018, λόγω της 

προσέλευσης του ασθενή πριν τις 8:00 π.μ..  

 

Πίνακας 5: Πίνακας δεδομένων με μονές ημέρες εφημερίας 

 Φύλο Ημερομηνία 

Γεννήσεως 

Κωδικός 

ΝΠΣ 

Ημερομηνία & 

Ώρα Επίσκεψης 

Τμήμα Status Ημερομηνία 

Εφημερίας 

1 1 17.05.1996 00001 31.01.2018 

23:50:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 31.01.2018 

2 2 12.05.1950 00002 31.01.2018 

23:52:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 31.01.2018 

3 1 17.05.1996 00001 01.02.2018 

00:20:00 

Καρδιολογικό 1 31.01.2018 

4 2 12.05.1950 00002 01.02.2018 

00:25:00 

Νεφρολογικό 5 31.01.2018 
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5 2 12.05.1950 00002 01.02.2018 

01:05:00 

Παθολογικό 1 31.01.2018 

6 1 10.10.2010 45820 01.02.2018 

10:15:00 

ΤΕΠ (Triage) 5 01.02.2018 

7 1 10.10.2010 45820 01.02.2018 

10:30:00 

Ορθοπεδικό 1 01.02.2018 

 

  Έτσι, η νέα στήλη Ημερομηνία Εφημερίας περιέχει αποκλειστικά τις 

ημερομηνίες για τις οποίες το ΠΓΝΙ βρίσκεται σε εφημερία, δηλαδή περιέχει 

μόνο μονές ημερομηνίες εφημερίας. Η διαδικασία για την δημιουργία του 

πραγματικού συνόλου δεδομένων χωρίς την ύπαρξη διπλότυπων εγγραφών 

συνεχίστηκε με την ομαδοποίηση των δεδομένων με βάση την νέα στήλη, 

δηλαδή, την ημέρα εφημερίας. Για κάθε ημερομηνία εφημερίας έγινε 

καταμέτρηση των μοναδικών κωδικών ΝΠΣ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 

σύνολο των ασθενών που κατέφθασαν στο ΤΕΠ την συγκεκριμένη 

ημερομηνία εφημερίας. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τον τελικό πίνακα 

δεδομένων ύστερα από την κατάλληλη ομαδοποίηση των δεδομένων, για να 

μην υπάρχουν διπλές εγγραφές ενός ασθενή.  

 

Πίνακας 6: Τελική μορφή πίνακα δεδομένων. 

 Ημερομηνία Εφημερίας Πλήθος Περιστατικών 

0 01.03.2013 250 

1 03.03.2013 312 

2 05.03.2013 300 

3 07.03.2013 219 

… … … 

… … … 

1214 25.12.2019 333 

1215 27.12.2019 300 

1216 29.12.2019 280 

1217 31.12.2019 290 

 

4.2 Εργαλεία  

 Η εισαγωγή των δεδομένων, η επεξεργασία και ο καθαρισμός τους, οι 

οπτικοποιήσεις που ακολουθούν, καθώς και η πρόβλεψη του πλήθους των 

ανθρώπων που θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ επιτεύχθηκαν με την χρήση της 

γλώσσας προγραμματισμού Python, μέσω του λογισμικού Anaconda. Όσον 

αφορά την εισαγωγή, την επεξεργασία και τον καθαρισμό των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες της Python και συγκεκριμένα οι βιβλιοθήκες  

pandas, numpy, datetime για την επεξεργασία των ημερομηνιών και ωρών. 

Για την οπτικοποίηση των δεδομένων έγινε χρήση των βιβλιοθηκών 

matplotlib και seaborn, ενώ η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε με τα απαραίτητα 

εργαλεία που υπάρχουν στο πακέτο της sci-kit learn. Επίσης, για 
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εξοικονόμηση χρόνου, το στάδιο εκπαίδευσης του μοντέλου, καθώς και η 

εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων του μοντέλου μηχανικής μάθησης, 

υλοποιήθηκε με την χρήση της πλατφόρμας Google Cloud Platform (GCP). Ο 

λόγος που μεταβήκαμε σε αυτήν την πλατφόρμα ήταν η δυνατότητα αγοράς 

επεξεργαστικής δύναμης για καλύτερες επιδόσεις από τις ήδη υπάρχουσες του 

υπάρχοντα υπολογιστή με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου. 

 Επίσης, η ερμηνεία των προβλεπτικών μεταβλητών έγινε με την χρήση 

της βιβλιοθήκης shap. Όλες οι διαδικασίες και οι απαραίτητες οπτικοποιήσεις 

πραγματοποιήθηκαν μέσω της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης και υλοποιήθηκαν 

με την γλώσσα προγραμματισμού Python. 

4.3 Δημιουργία Προβλεπτικών Μεταβλητών 

 Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 

δημιουργήθηκαν προβλεπτικές μεταβλητές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

εντός των προβλεπτικών μοντέλων. Όλες οι μεταβλητές δημιουργήθηκαν εξ 

ολοκλήρου από εμάς και ο λόγος που πραγματοποιήθηκε η δημιουργία 

προβλεπτικών  μεταβλητών (feature engineering) είναι για να δοθεί στο 

προβλεπτικό μοντέλο η σωστή κατεύθυνση και να καταλάβει την εξέλιξη του 

πλήθους των έκτακτων περιστατικών στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και να 

ανακαλύψει τα μονοπάτια που υπάρχουν στα δεδομένα, τα οποία δεν είναι 

ορατά εκ πρώτης όψεως (Butcher & Smith, 2020). Μέρος αυτών των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν και στα 2 προβλεπτικά μοντέλα, δηλαδή, το 

μοντέλο για την πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών για την επόμενη 

ημέρα εφημερίας και για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. Κάποιες 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο προβλεπτικό μοντέλο για την 

επόμενη ημέρα εφημερίας, γιατί αφορούσαν προβλεπτικό εύρος μικρότερο 

του ενός μήνα (30 ημερών) και έτσι δεν γινόταν να χρησιμοποιηθούν και στο 

δεύτερο προβλεπτικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει το πλήθος των έκτακτων 

περιστατικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Έτσι δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) κατηγορίες μεταβλητών, οι οποίες ήταν οι 

εξής: 

1) Ημερολογιακές μεταβλητές. Λαμβάνουν τις τιμές τους με βάση την 

 εκάστοτε ημερομηνία εφημερίας του νοσοκομείου στην οποία 

 προσήλθε ο ασθενής. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκε η μεταβλητή 

 μήνας, η οποία λαμβάνει 12 διαφορετικές τιμές από το 1 έως το 12 

 όπου εκφράζουν τον εκάστοτε μήνα επίσκεψης του ασθενή στο 

 νοσοκομείο, όπου το 1 σηματοδοτεί τον Ιανουάριο και το 12 τον 

 Δεκέμβρη. Επίσης, δημιουργήθηκε η μεταβλητή ημέρα της εβδομάδας, 

 όπου λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 6, όπου το 0 αντιπροσωπεύει την 

 Δευτέρα και το 6 την Κυριακή. Η δημιουργία των ημερολογιακών 

 μεταβλητών βασίστηκε μόνο στην ημερομηνία προσέλευσης του 

 ασθενή στο νοσοκομείο. Οι ημερολογιακές μεταβλητές 

 δημιουργήθηκαν με βάση την βιβλιοθήκη datetime της Python, η 

 οποία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ημερομηνιών και ωρών. 
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2) Boolean μεταβλητές. Λαμβάνουν μόνο 2 τιμές, True ή False 

 ανάλογα με το αν ισχύει η συνθήκη που είναι υπό εξέταση. 

 Παραδείγματος χάρη δημιουργήθηκε ένα σύνολο μεταβλητών που 

 κάθε μια δείχνει αν η ημερομηνία εφημερίας του νοσοκομείου 

 συμπίπτει με μια δημόσια αργία, με ένα τοπικό ή πανελλαδικό 

 γεγονός, ή αν η ημερομηνίας εφημερίας υλοποιείται εντός του 

 Σαββατοκύριακου ή όχι. Για την εύρεση των ημερομηνιών που 

 καταγράφονται ως δημόσιες αργίες χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη 

 holidays που παρέχεται από την Python. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη 

 γίνεται με την χρήση της συνάρτησης holidays. που παρέχεται από το 

 συγκεκριμένο πακέτο, όπου στην συνέχεια της συνάρτησης ως χώρα 

 τοποθετήσαμε την λέξη ‘GR’, επειδή θέλουμε τις διακοπές της 

 Ελλάδας και για το χρονικό διάστημα τοποθετήθηκαν τα έτη από το 

 2013 έως το 2019. Οι δημόσιες αργίες που προκύπτουν από την 

 βιβλιοθήκη holidays αναφέρονται σε σταθερές και σε κινητές 

 δημόσιες αργίες. Επίσης, στο σύνολο των αργιών προστέθηκαν και 2 

 τοπικές αργίες, έτσι ώστε να είναι πλήρης το σύνολο των αργιών.  

 Συγκεκριμένα οι δημόσιες αργίες είναι οι εξής:  

 1) Πρωτοχρονιά (01/01) 

 2) Θεοφάνια (06/01)  

 3)  Άγιος Γεώργιος, Πολιούχος Ιωαννίνων (17/01) [Τοπική Αργία] 

 4) Απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21/02) [Τοπική Αργία] 

 5) 25η Μαρτίου (25/03) 

 6) Εργατική Πρωτομαγιά (01/05) 

 7) Κοίμηση της Θεοτόκου (15/08) 

 8) Ημέρα του ΟΧΙ (28/10) 

 9) Χριστούγεννα (25/12) 

 10) Επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12) 

 11) Καθαρά Δευτέρα [Κινούμενη Αργία] 

 12) Δευτέρα του Πάσχα [Κινούμενη Αργία] 

 13) Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος [Κινούμενη Αργία] 

 Σύμφωνα με τις παραπάνω δημόσιες αργίες δημιουργήθηκαν και 2 

επιπλέον Boolean μεταβλητές, όπου η μια μεταβλητή λαμβάνει την τιμή 

True αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα πριν από κάποια δημόσια 

αργία, αλλιώς λαμβάνει την τιμή False. Η άλλη μεταβλητή παίρνει την 

τιμή True, αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα μετά από κάποια 

δημόσια αργία, αλλιώς παίρνει την τιμή False.  
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 Τα πανελλαδικά και τα τοπικά γεγονότα ήταν τα εξής:  

  1) Η Τσικνοπέμπτη 

  2) Οι Φωτιές των Αποκριών 

 3) Η Παραμονή Χριστουγέννων  

  4) Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

  5) Η Κυριακή του Πάσχα  

 Όπως και στις δημόσιες αργίες, έτσι και με τα τοπικά και πανελλαδικά 

γεγονότα δημιουργήθηκαν 2 επιπλέον μεταβλητές. Η μια μεταβλητή 

λαμβάνει την τιμή True, αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα πριν από 

κάποιο γεγονός, αλλιώς λαμβάνει την τιμή False. Επίσης, η άλλη 

μεταβλητή λαμβάνει την τιμή True, αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια 

ημέρα μετά από κάποιο γεγονός, αλλιώς λαμβάνει την τιμή False.  

 Επιπλέον στο σύνολο των Boolean μεταβλητών προστέθηκε και μια 

μεταβλητή, η οποία σχετίζεται με τις σχολικές διακοπές. Έτσι οι 

ημερομηνίες που ελήφθησαν για αυτήν την μεταβλητή ήταν οι διακοπές 

των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, όπου τα σχολεία 

παραμένουν κλειστά πανελλαδικώς. Οπότε αν η ημερομηνία εφημερίας 

του νοσοκομείου συμπίπτει με κάποια από τις ημερομηνίες των σχολικών 

διακοπών, τότε η συγκεκριμένη μεταβλητή λάμβανε την τιμή True, 

αλλιώς την τιμή False, που σημαίνει ότι το νοσοκομείο την συγκεκριμένη 

ημερομηνία δεν εφημέρευε.  

3) Direct μεταβλητές. Είναι οι μεταβλητές, όπου οι τιμές που λαμβάνουν 

 ορίζονται χωρίς καμία αλλαγή σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες 

 προηγούμενες τιμές. Στην προκειμένη περίπτωση μελέτης, αυτές οι 

 μεταβλητές λαμβάνουν τον ακριβή αριθμό έκτακτων περιστατικών 

 που προσήλθαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την εκάστοτε συνθήκη 

 μελέτης. Δηλαδή δημιουργήθηκαν μεταβλητές, οι οποίες λαμβάνουν 

 τον πραγματικό αριθμό των έκτακτων περιστατικών με βάση κάποιες 

 προηγούμενες  μέρες, όπως για παράδειγμα μεταβλητές που 

 λαμβάνουν τον ακριβή αριθμό περιστατικών που καταγράφηκαν την 

 προηγούμενη εφημερία, τις 2 προηγούμενες εφημερίες κλπ., αλλά και 

 σύμφωνα με μεγαλύτερο χρονολογικό εύρος, όπως μεταβλητές που 

 αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των έκτακτων περιστατικών για την ίδια 

 ημερομηνία εφημερίας έναν χρόνο πριν. Αυτές οι μεταβλητές 

 ονομάζονται lag features [4], και είναι ο κλασσικός τρόπος για να 

 μετατραπεί ένα time series πρόβλημα σε πρόβλημα εποπτευόμενης 

 μηχανικής μάθησης. Να σημειωθεί ότι οι lag features μεταβλητές, 

 καθώς και οι direct μεταβλητές που λάμβαναν τιμές για χρονικό 

 
[4] https://machinelearningmastery.com/basic-feature-engineering-time-series-data-python/ 

 

https://machinelearningmastery.com/basic-feature-engineering-time-series-data-python/
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 διάστημα μικρότερο του ενός μήνα (30 ημέρες) δεν ενσωματώθηκαν 

 στο σύνολο των μεταβλητών του μοντέλου που σχετίζεται με την 

 πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών για τον επόμενο 

 μήνα, διότι θα έπαιρναν λάθος πληροφορίες και δεν θα μπορούσαν να 

 υλοποιηθούν σε μελλοντικές προβλέψεις λόγω της έλλειψης 

 πληροφορίας, δηλαδή έλλειψη ημερομηνιών για τις οποίες δεν έχει 

 πραγματοποιηθεί ακόμα η εφημερία του νοσοκομείου. 

4) Min/Max and Mean μεταβλητές. Δημιουργήθηκαν μεταβλητές, όπου οι 

 τιμές τους βασίζονται στην μέγιστη ή ελάχιστη μιας συγκεκριμένης 

 συνθήκης, αλλά προκύπτουν υπολογίζοντας και τον μέσο όρο των 

 περιστατικών σύμφωνα με την εκάστοτε συνθήκη. Οι μεταβλητές που 

 δημιουργούνται σύμφωνα με τον μέσο όρο των περιστατικών 

 ονομάζονται rolling window μεταβλητές [5]. Για παράδειγμα 

 δημιουργήθηκε μεταβλητή, η οποία αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των 

 έκτακτων περιστατικών για τις δύο (2), τρεις (3) και τέσσερις (4) 

 προηγούμενες  ημέρες εφημερίας, όπου λαμβάνουν τις τιμές τους έως 

 και την προηγούμενη ημέρα εφημερίας, η οποία είναι γνωστή σε εμάς. 

 Επίσης, δημιουργήθηκε μεταβλητή που αναφέρεται στον μέσο όρο 

 περιστατικών για την ίδια ημέρα της εβδομάδας του προηγούμενου 

 μήνα, των δύο (2) και τριών (3) προηγούμενων μηνών. Οι παραπάνω 

 τρεις (3) μεταβλητές ενσωματώθηκαν και στο μοντέλο πρόβλεψης των

  έκτακτων περιστατικών για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 

 Αναφορικά με την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή, μια μεταβλητή που 

 δημιουργήθηκε ήταν ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός έκτακτων

 περιστατικών της προηγούμενης εβδομάδας και των δύο (2) 

 προηγούμενων εβδομάδων από την ημερομηνία εφημερίας του 

 νοσοκομείου. Οι αντίστοιχες μεταβλητές για το μοντέλο πρόβλεψης 

 του πλήθους των έκτακτων περιστατικών για τον επόμενο μήνα, 

 έλαβαν τις τιμές τους έως έναν μήνα από την αναφερόμενη 

 ημερομηνία. Τέτοιες μεταβλητές είναι το μέγιστο και το ελάχιστο 

 πλήθος περιστατικών του προηγούμενου μήνα, των δύο (2) και 

 τριών (3) προηγούμενων μηνών, αλλά και ο μέσος όρος περιστατικών 

 για αυτές τις τρεις (3) περιπτώσεις ξεχωριστά. 

 Παρατηρώντας την σχετική βιβλιογραφία παρατηρήθηκε η εκτεταμένη 

ενσωμάτωση καιρικών πληροφοριών στα προβλεπτικά μοντέλα, καθώς και η 

έρευνα για το αν η χρήση καιρικών πληροφοριών βελτιώνει την απόδοση του 

προβλεπτικού μοντέλου ή όχι. Έτσι αποφασίστηκε η προσθήκη ιστορικών 

καιρικών δεδομένων στο σύνολο των προβλεπτικών μεταβλητών. Λόγω της 

έλλειψης παρελθοντικών καιρικών δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή από 

κάποιο ινστιτούτο ή ιστοσελίδα, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο αυτόματης 

συλλογής καιρικών δεδομένων και την αποθήκευση τους σε επεξεργάσιμη 

μορφή, τροποποιώντας την αρχική μορφή των δεδομένων από κείμενο σε 

 
[5]  https://towardsdatascience.com/dont-miss-out-on-rolling-window-functions-in-pandas-

850b817131db  

https://towardsdatascience.com/dont-miss-out-on-rolling-window-functions-in-pandas-850b817131db
https://towardsdatascience.com/dont-miss-out-on-rolling-window-functions-in-pandas-850b817131db


21 

 

πίνακα. Τα δεδομένα που συλλέγονται με την χρήση του συγκεκριμένου 

εργαλείου είναι η μέγιστη, η ελάχιστη και μέση θερμοκρασία, η ποσότητα 

βροχής σε mm και η ταχύτητα του αέρα σε km/h της κάθε ημέρας. Η συλλογή 

δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, αρκεί να 

υπάρχουν τα αντίστοιχα δεδομένα και για κάθε πόλη της Ελλάδος. Όσον 

αφορά τις ελλείπουσες τιμές, οι οποίες υπάρχουν για διάφορους λόγους, 

αντικαταστάθηκαν με τον μέσο όρο των προηγούμενων πέντε (5) ημερών της 

αντίστοιχης καιρικής κατηγορίας που υπάγονταν. Έτσι μετά της συλλογή των 

ιστορικών καιρικών δεδομένων για την περίοδο 2013 έως 2019, 

πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση τους στο υπόλοιπο σύνολο προβλεπτικών 

μεταβλητών σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφημερίας του νοσοκομείου. 

 Το εργαλείο αυτόματης άντλησης ιστορικών καιρικών πληροφοριών 

αντλεί τα απαραίτητα δεδομένα από την ιστοσελίδα meteosearch [6]. Η 

δημιουργία του υλοποιήθηκε με την χρήση της βιβλιοθήκης  requests και του 

πακέτου BeautifulSoup από την βιβλιοθήκη bs4. Η βιβλιοθήκη requests 

επιτρέπει την πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων μέσω της Python και έγινε 

χρήση της εντολής requests.get(url), για την πρόσβαση στην επιθυμητή 

ιστοσελίδα και στο url εντός της παρενθέσεως τοποθετείται η ιστοσελίδα[7]. 

Παράλληλα η βιβλιοθήκη BeautifulSoup  του πακέτου bs4, χρησιμοποιείται 

για την ανάκτηση των δεδομένων από ιστοσελίδες και στηρίζεται στο HTML 

ή XML[8]. 

 Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλεπτικές μεταβλητές 

που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω τέσσερις (4) κατηγορίες 

μεταβλητών και ενσωματώθηκαν στα αντίστοιχα μοντέλα πρόβλεψης που 

άνηκαν. Συγκεκριμένα, το μοντέλο πρόβλεψης των έκτακτων περιστατικών 

για την επόμενη ημέρα εφημερίας αποτελείται από 56 προβλεπτικές 

μεταβλητές, ενώ το άλλο μοντέλο αποτελείται από 40 προβλεπτικές 

μεταβλητές. Τέλος, στον Πίνακα 7 εκτός από τα ονόματα των προβλεπτικών 

μεταβλητών, παρέχεται και η επεξήγηση τους, αλλά και σε ποιο από τα δύο 

(2) προβλεπτικά μοντέλα ενσωματώθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 
[6] http://meteosearch.meteo.gr/ 
[7] https://docs.python-requests.org/en/latest/ 
[8] https://pypi.org/project/beautifulsoup4/ 

http://meteosearch.meteo.gr/
https://docs.python-requests.org/en/latest/
https://pypi.org/project/beautifulsoup4/
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Πίνακας 7: Επεξήγηση μεταβλητών 

Όνομα 
Μεταβλητής 

Επεξήγηση Χρήση 

month Λαμβάνει τιμές από 1 έως 12 που 

αντιπροσωπεύουν τον αντίστοιχο μήνα. 

(1= Γενάρης, 12= Δεκέμβρης) 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

day of month Λαμβάνει τιμές σύμφωνα με την μέρα του μήνα 

της εκάστοτε ημερομηνίας. Το εύρος των τιμών 

της είναι από 1 έως 31, όπου το 1 αντιστοιχεί 

στην πρώτη ημέρα του μήνα. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

weekday Λαμβάνει τιμές από 0 έως 6, όπου  

αντιπροσωπεύουν την ημέρα της εβδομάς. 

(Δευτέρα=0, Κυριακή=6). 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

week of year Λαμβάνει τιμές από το 1 έως το 53 ανάλογα με 

την εβδομάδα του χρόνου που ανήκει η 

εκάστοτε ημερομηνία εφημερίας. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

weekend 1=Σαββατοκύριακο, 

0= Καθημερινή 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

public holidays 1= Αν η ημερομηνία εφημερίας συμπίπτει με 

μια δημόσια αργία, αλλιώς 0 αν δεν συμπίπτει. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

school holidays 1= Αν η ημερομηνία εφημερίας συμπίπτει με 

κάποια ημερομηνία από την λίστα των 

σχολικών διακοπών. 

0= Αν δεν συμπίπτει. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

a day 

before and 

after of 

public and 

school 

holidays 

1= Αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα 

πριν ή μια μέρα μετά από κάποια δημόσια 

αργία. 

0= Αν δεν εφημέρευε. 

Συνολικά 2 μεταβλητές. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

a day 

before and 

after of 

school 

holidays 

1= Αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα 

πριν ή μια μέρα μετά από κάποια σχολική 

αργία. 

0= Αν δεν εφημέρευε. 

Συνολικά 2 μεταβλητές. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

events 1= Αν στην ημερομηνία εφημερίας συνέβαινε 

κάποιο τοπικό ή πανελλαδικό γεγονός. 

0= Αν όχι. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

a day before 

and after an 

event 

1= Αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα 

πριν ή μετά από κάποιο γεγονός. 

0= Αν δεν εφημέρευε μια ημέρα πριν ή μετά.  

Συνολικά 2 μεταβλητές. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 
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same day one 

year ago 

Λαμβάνει τον ακριβή αριθμό έκτακτων 

περιστατικών για την ίδια ημερομηνία 

εφημερίας έναν χρόνο πριν. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

same day of the 

month one, two, 

six months ago. 

Λαμβάνει τον αριθμό των έκτακτων 

περιστατικών για την ίδια ημέρα του μήνα έναν 

μήνα, δύο (2) μήνες και έξι (6) μήνες πριν. 

Συνολικά τρεις (3) προβλεπτικές μεταβλητές. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

one to seven 

previous days 

Λαμβάνει τον ακριβή αριθμό των ασθενών από 

μια ημέρα πριν έως επτά (7) προηγούμενες 

ημέρες εφημερίας. 

Συνολικά επτά (7) προβλεπτικές μεταβλητές, 

μια για κάθε ημέρα. 
 

Στο μοντέλο 

για 

την επόμενη 

ημέρας 

εφημερίας 

two to four 

previous days 

mean 

Λαμβάνει τον μέσο όρο των  ασθενών για τις 

προηγούμενες δύο (2) έως τέσσερις (4) ημέρες 

εφημερίας. 

Συνολικά τρεις (3) προβλεπτικές μεταβλητές, 

μια για κάθε ημέρα. 
 

Στο μοντέλο 

για την 

επόμενη 

ημέρας 

εφημερίας 

min/max of 

previous one 

to three 

months 

Λαμβάνει τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό 

ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ τον 

προηγούμενο έναν έως τρεις (3) μήνες. 

Συνολικά έξι (6) προβλεπτικές μεταβλητές, 

δύο (2) για κάθε μήνα (min/max). 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

max/min of one 

and two 

previous weeks 

Λαμβάνει τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό 

ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ την 

προηγούμενη εβδομάδα και τις δύο (2) 

προηγούμενες εβδομάδες. 

Συνολικά τέσσερις (4) μεταβλητές δύο για 

κάθε εβδομάδα (min/max). 
 

Στο μοντέλο 

για την 

επόμενη 

ημέρας 

εφημερίας 

same weekday 

one week ago 

Λαμβάνει τον ακριβή αριθμό των ασθενών για 

την ίδια ημέρα της εβδομάδας μια έως  δύο 

εβδομάδες πριν ανάλογα πότε υφίσταται πάλι η 

ίδια ημέρα της εβδομάδας που το νοσοκομείο 

βρισκόταν σε εφημερία. 
 

Στο μοντέλο 

για την 

επόμενη 

ημέρας 

εφημερίας 

mean one 

to three 

previous 

months 

Λαμβάνει τον μέσο όρο ασθενών για έναν έως 

τρεις (3) μήνες πριν. 

Συνολικά τρεις (3) μεταβλητές μια για κάθε 

μήνα. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

mean same 

weekday one 

to three 

months ago 

Λαμβάνει τον μέσο όρο των ασθενών για την 

ίδια ημέρα της εβδομάδας από έναν έως τρεις 

(3) μήνες πριν. 

Συνολικά τρεις (3) μεταβλητές, μια για κάθε 

μήνα. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 
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mean 

previous 

one and two 

weeks 

Λαμβάνει τον μέσο όρο των ασθενών για την 

προηγούμενη και τις δύο (2) προηγούμενες 

εβδομάδες. 

Συνολικά δύο (2) μεταβλητές, μια για κάθε 

μήνα. 
 

Στο μοντέλο 

για την 

επόμενη 

ημέρας 

εφημερίας 

one year ago 

3 window 

Σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία 

εφημερίας λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των 

έκτακτων περιστατικών της ίδιας ημερομηνίας 

εφημερίας έναν χρόνο πριν, μαζί με την 

προηγούμενη περσινή ημερομηνία εφημερίας 

και με την επόμενη περσινή ημερομηνία 

εφημερίας. Έτσι με βάση αυτές τις τρεις (3) 

τιμές, δημιουργήθηκαν τρεις (3) μεταβλητές. 

Μια που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των 

περιστατικών, μια για το μέγιστο πλήθος 

περιστατικών και μια για το ελάχιστο. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

one year ago 

5 window 

Σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία 

εφημερίας λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των 

έκτακτων περιστατικών της ίδιας ημερομηνίας 

εφημερίας έναν χρόνο πριν, μαζί με τις δύο (2) 

προηγούμενες περσινές ημερομηνίες εφημερίας 

και με τις δύο (2) επόμενες περσινές ημέρες 

εφημερίας. Έτσι με βάση αυτές τις πέντε (5) 

τιμές, δημιουργήθηκαν τρεις (3) μεταβλητές. 

Μια που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των 

περιστατικών, μια για το μέγιστο πλήθος 

περιστατικών και μια για το ελάχιστο. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

mean same 

month one 

year ago 

Λαμβάνει τον μέσο όρο έκτακτων περιστατικών 

του ίδιου μήνα εφημερίας έναν χρόνο πριν. 
 

Στο μοντέλο 

για τις 

επόμενες 30 

ημέρες 

mean 

temperature 

Αναφέρεται στην μέση θερμοκρασία της 

εκάστοτε ημέρας εφημερίας σε °C. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

rain Αναφέρεται στην ποσότητα βροχής της 

εκάστοτε ημέρας εφημερίας σε mm. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

average wind 

speed 

Αναφέρεται στην μέση ταχύτητα του αέρα 

της εκάστοτε ημέρας εφημερίας σε km/hr. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 

max/min 

temperature 

Υποδηλώνει την μέγιστη και την ελάχιστη 

θερμοκρασία της εκάστοτε ημέρας εφημερίας 

σε °C. 

Συνολικά 2 μεταβλητές. 
 

Και στα 2 

μοντέλα 
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4.4 Μηχανική Μάθηση 

 Ως μηχανική μάθηση (machine learning) ορίζεται η διαδικασία όπου οι 

υπολογιστές εκπαιδεύονται έτσι ώστε να επιτευχθεί μετά από την κατάλληλη 

εκπαίδευση η πραγματοποίηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων (H. Wang et al., 

2009). Επίσης, οι υπολογιστές αποκτούν καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες, 

αλλά παράλληλα βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση τους και τα επιτεύγματα 

τους με το πέρασμα του χρόνου και της προσθήκης επιπλέον δεδομένων στα 

ήδη υπάρχοντα (Lv & Tang, 2011). Συγκρίνοντας την ταχύτητα απόκτησης 

γνώσεων των ανθρώπων, η μηχανική μάθηση μαθαίνει πιο γρήγορα από τους 

ανθρώπους, διευκολύνοντας την συσσώρευση της πληροφορίας και 

μεταδίδοντας τα αποτελέσματα εκμάθησης με ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο 

(Lv & Tang, 2011). Η μηχανική μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο 

μελέτης της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και εφαρμόζεται 

καθημερινά σε πολλούς τομείς, όπως το μάρκετινγκ, οι τηλεπικοινωνίες, 

ιατρικές εφαρμογές, το χρηματιστήριο και στην πρόβλεψη καθημερινών 

ζητημάτων, όπως ζήτηση για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία (H. Wang et al., 

2009). Για παράδειγμα στο μάρκετινγκ η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται 

για την κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση το καλάθι αγορών τους, την 

κατανάλωση τους κλπ., στο χρηματιστήριο μέσω της μηχανικής μάθησης 

πραγματοποιούνται διάφορες προβλέψεις, ενώ στις τηλεπικοινωνίες η 

μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη, την κατηγοριοποίηση 

και την κατασκοπία (H. Wang et al., 2009). 

 Ανάλογα με το πρόβλημα και την μεταβλητή στόχο, η οποία έχει τεθεί 

από τον χρήστη μέσα από το σύνολο δεδομένων, χρησιμοποιείται και 

διαφορετική κατηγορία μηχανικής μάθησης. Η μηχανική μάθηση αποτελείται 

από τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα με το είδος της μεταβλητής στόχου, 

όπου αυτές οι κατηγορίες μηχανικής μάθησης είναι η εποπτευόμενη μάθηση 

(supervised learning), η μη εποπτευόμενη μάθηση (unsupervised learning) , η 

ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) και η ημι-εποπτευόμενη μάθηση 

(semi-supervised learning) (Mohammed et al., 2017) . Συγκεκριμένα: 

 Εποπτευόμενη μάθηση: Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης μαθαίνει 

 μια έννοια ή συνάρτηση, δηλαδή τον στόχο του προβλήματος, από το 

 σύνολο δεδομένων, την οποία μετά καλείται να προβλέψει σε άγνωστα 

 δεδομένα, τα οποία δεν τα έχει δει ξανά. Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται 

 με βάση κάποια χαρακτηριστικά των μεταβλητών που ονομάζονται 

 ανεξάρτητες μεταβλητές ή μεταβλητές εισόδου. Η εποπτευόμενη 

 μάθηση χρησιμοποιείται για προβλήματα κατηγοριοποίησης 

 (classification) και παλινδρόμησης (regression). Ως πρόβλημα 

 κατηγοριοποίησης ορίζεται το πρόβλημα όπου η μεταβλητή στόχος 

 είναι κατηγορική μεταβλητή, όπως για παράδειγμα αν ένα email 

 ανήκει στην κατηγορία spam ή not spam, αν έχει παραβίαση 

 λογαριασμού ή κάρτας. Πρόβλημα παλινδρόμησης ορίζεται ένα 

 μοντέλο το οποίο σαν μεταβλητή στόχο έχει μόνο αριθμητικές τιμές, 

 όπως η πρόβλεψη της τιμής των σπιτιών, η πρόβλεψη πωλήσεων ενός 

 πολυκαταστήματος. 
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Μη εποπτευόμενη μάθηση: Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται σε ένα σύνολο 

 δεδομένων χωρίς να γνωρίζει τις επιθυμητές τιμές της μεταβλητής 

 στόχου. Έτσι, ο αλγόριθμος ανακαλύπτει μόνος του τυχόν συσχετίσεις 

 ή ομάδες στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, όπου δημιουργεί 

 πρότυπα. Επίσης ονομάζεται και μάθηση χωρίς επίβλεψη, γιατί δεν 

 υπάρχουν σωστές απαντήσεις. Οι αλγόριθμοι  μη εποπτευόμενης 

 μάθησης περιλαμβάνουν την ομαδοποίηση (clustering), όπως η 

 ομαδοποίηση των πελατών με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά, και 

 η δημιουργία κανόνων συσχέτισης (association rules). Για παράδειγμα 

 ομαδοποίηση πελατών τραπέζης με βάση τα συμπεριφορικά τους 

 χαρακτηριστικά, πρόταση προϊόντων σε πελάτες με βάση τις παλιές 

 τους παραγγελίες. 

 Ενισχυτική μάθηση: Η μέθοδος ενισχυτικής μάθησης στοχεύει στην 

 χρήση ομαδοποιημένων παρατηρήσεων από το περιβάλλον 

 αλληλεπίδρασης που θα μεγιστοποιήσουν την ανταμοιβή ή θα 

 ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο. Οι αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης 

 ονομάζονται και agents, λόγω της συνεχής τους εκπαίδευσης από το 

 περιβάλλον. Παραδείγματα ενισχυτικής μάθησης αποτελούν η χρήση 

 ρομποτικού χεριού, τα αυτοκινούμενα οχήματα οδήγησης, 

 Ημι-εποπτευόμενη μάθηση: Σε αυτόν τον τύπο προβλημάτων το 

 σύνολο δεδομένων είναι ένας συνδυασμός από δεδομένα με ετικέτα 

 και χωρίς ετικέτα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ενός 

 κατάλληλου μοντέλου κατηγοριοποίησης των δεδομένων. Αυτά τα 

 προβλήματα βρίσκονται ανάμεσα στην εποπτευόμενη και τη μη 

 εποπτευόμενη μάθηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δεδομένα με 

 ετικέτα σπανίζουν, σε αντίθεση με τα δεδομένα χωρίς ετικέτα τα οποία 

 είναι σε αφθονία. Πολλές φορές το κόστος για την τοποθέτηση 

 ετικετών στα δεδομένα είναι μεγάλο γιατί απαιτεί εξειδικευμένο 

 προσωπικό. Έτσι σκοπός αυτών των μοντέλων είναι να 

 δημιουργήσουν ένα μοντέλο το οποίο θα μπορεί να προβλέψει 

 καλύτερα μελλοντικά άγνωστα δεδομένα σε σχέση με τα μοντέλα που 

 προβαίνουν στην πρόβλεψη γνωρίζοντας τις ετικέτες των δεδομένων. 

 Για παράδειγμα ενισχυτική μάθηση πραγματοποιείται για την ανάλυση 

 λόγου (speech analysis), στην κατηγοριοποίηση αλληλουχίας 

 πρωτεϊνών (Protein Sequence Classification) (Zhong & Huang, 2018)  

. 
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Εικόνα 1: Τύποι μηχανικής μάθησης με παραδείγματα. 

 

4.4.1 Time Series Analysis 

 Ένα συχνό χαρακτηριστικό που παρατηρείται στα δεδομένα χρονοσειράς 

σαν της παρούσας διπλωματικής και πρέπει να μελετηθεί είναι η 

αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) του συνόλου δεδομένων (Lam, n.d.; Wei, 

2013). Ως αυτοσυσχέτιση ορίζεται η συσχέτιση μιας παρατήρησης της 

εκάστοτε χρονοσειράς με τον εαυτό της (Wei, 2013). Για τον υπολογισμό της 

αυτοσυσχέτισης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν που ακολουθείται 

για τον υπολογισμό της συσχέτισης. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι για 

τον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης γίνεται χρήση των ίδιων δεδομένων 

χρονοσειράς δύο (2) φορές. Δηλαδή, μια φορά με την χρήση των αυθεντικών 

τιμών της χρονοσειράς και μια φορά η ίδια χρονοσειρά σύμφωνα με κάποιες 

περιόδους πίσω[9] . Αυτές οι περίοδοι ονομάζονται lags και αναφέρονται στο 

πλήθος χρονικών στιγμών (ώρα, ημέρα, μήνας κλπ.) που θα ληφθούν υπόψιν 

για τον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης [10]. Οι τιμές που λαμβάνει η 

αυτοσυσχέτιση κυμαίνονται στο ίδιο εύρος με της συσχέτισης, δηλαδή από -1 

έως 1, όπου τιμές κοντά στο 0 σηματοδοτούν ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, 

ενώ τιμές κοντά στο 1 και το -1 σηματοδοτούν ότι υπάρχει ισχυρή θετική και 

αρνητική αυτοσυσχέτιση αντίστοιχα.   

 
[9] https://www.influxdata.com/blog/autocorrelation-in-time-series-data/ 
[10] https://machinelearningmastery.com/basic-feature-engineering-time-series-data-python/ 

https://www.influxdata.com/blog/autocorrelation-in-time-series-data/
https://machinelearningmastery.com/basic-feature-engineering-time-series-data-python/
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 Για την διερεύνηση της αυτοσυσχέτισης της συγκεκριμένης χρονοσειράς 

προχωρήσαμε στην δημιουργία ενός γραφήματος που παρουσιάζει τον 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς σε σχέση με τον εαυτό της για 

ένα πλήθος προηγούμενων περιόδων. Επίσης, μέσω του γραφήματος της 

αυτοσυσχέτισης μπορεί να διερευνηθεί η τυχαιότητα (randomness) της 

χρονοσειράς υπολογίζοντας της αυτοσυσχέτιση των δεδομένων σε 

κυμαινόμενες περιόδους (Lazzeri, 2020). Αν η χρονοσειρά είναι τυχαία πρέπει 

ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης να βρίσκεται κοντά στο μηδέν για όλες τις 

προηγούμενες περιόδους (lags), αλλιώς έστω ένας συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης θα είναι μη μηδενικός (Lazzeri, 2020). Πέρα από την 

τυχαιότητα και την αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς, μέσω του γραφήματος 

αυτοσυσχέτισης μπορεί να διερευνηθεί η ύπαρξη εποχικότητας (seasonality), 

η τάση (trend) που ακολουθεί η χρονοσειρά, η σταθερότητα (stationary) της 

χρονοσειράς και η εύρεση παραγόντων που επηρεάζουν το εκάστοτε 

προβλεπτικό αποτέλεσμα [11].   

 Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το γράφημα αυτοσυσχέτισης, όπου ως lags 

έχουμε ορίσει έως τις 50 προηγούμενες ημέρες εφημερίας. Ο κάθετος άξονας 

κυμαίνεται από το -1 έως το +1 και αναφέρεται στην αυτοσυσχέτιση, ενώ ο 

οριζόντιος άξονας αναφέρεται στις προηγούμενες ημέρες που ερευνάται η 

αυτοσυσχέτιση, όπου είναι μέχρι 50 ημέρες εφημερίας πριν. Η 

σκιαγραφημένη περιοχή με το γαλάζιο χρώμα αναφέρεται στο διάστημα 

εμπιστοσύνης, όπου καθορίζεται ως βασική τιμή στο 95 %. Οποιαδήποτε τιμή 

αυτοσυσχέτισης βρίσκεται εντός της σκιαγραφημένης περιοχής σηματοδοτεί 

ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία εφημερίας δεν είναι στατιστικά σημαντική, 

δηλαδή δεν έχει επίδραση στην πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων 

περιστατικών. Αντίθετα οι τιμές αυτοσυσχέτισης που βρίσκονται πάνω από το 

εύρος της σκιαγραφημένης περιοχής σηματοδοτούν στατιστικά σημαντικές 

ημερομηνίες εφημερίας, οι οποίες έχουν επίδραση στην πρόβλεψη του 

πλήθους των έκτακτων περιστατικών. Έτσι παρατηρείται ότι η χρονοσειρά 

που θα μελετήσουμε στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση και συγκεκριμένα οι έως και επτά (7) προηγούμενες ημέρες 

έχουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του προβλεπτικού αποτελέσματος, 

δηλαδή στην πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών. 

 
[11]

αtowardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-

autocorrelation-explained-1dd641e3076f 

file:///C:/Users/Spiros/Desktop/thesis/towardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-autocorrelation-explained-1dd641e3076f
file:///C:/Users/Spiros/Desktop/thesis/towardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-autocorrelation-explained-1dd641e3076f
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Εικόνα 2: Γράφημα Αυτοσυσχέτισης. 

 

 Μια παρόμοια μέθοδο για την διερεύνηση της χρονοσειράς είναι η μερική 

αυτοσυσχέτιση (partial autocorrelation). Η μερική αυτοσυσχέτιση κάνει ακριβώς 

το ίδιο με την αυτοσυσχέτιση, αλλά αγνοεί τις ενδιάμεσες ημέρες που μπορεί να 

επηρεάζουν την αυτοσυσχέτιση ανάμεσα στις δύο (2) παρατηρήσεις για τις 

οποίες υπολογίζεται η μερική αυτοσυσχέτιση[12]. Για παράδειγμα μέσω της 

μερικής αυτοσυσχέτισης μπορεί να διερευνηθεί για το ποια είναι η σχέση του 

πλήθους των έκτακτων περιστατικών δέκα (10) ημέρες πριν σε σχέση με τον 

σημερινό αριθμό έκτακτων περιστατικών. Η παραπάνω επεξήγηση που δόθηκε 

για την αυτοσυσχέτιση σχετικά με την στατιστική σημαντικότητα και την 

ερμηνεία της σκιαγραφημένης περιοχής, ισχύει και στην μερική αυτοσυσχέτιση. 

Έτσι παρατηρείται ότι οι προηγούμενες επτά (7) ημέρες εφημερίας, ενώ ήταν 

στατιστικές σημαντικές όλες στη περίπτωση της αυτοσυσχέτισης, στην μερική 

αυτοσυσχέτιση στατικά σημαντικές είναι μόνο οι τέσσερις (4) προηγούμενες 

ημέρες εφημερίας (Εικόνα 3). Επίσης, ο συντελεστής συσχέτισης τους έχει 

μειωθεί σε σχέση με τον συντελεστή συσχέτισης στο γράφημα για την 

αυτοσυσχέτιση (Εικόνα 2).  Τέλος παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετές ημέρες 

που έχουν ασθενής αρνητική συσχέτιση και είναι στατιστικά σημαντικές εφόσον 

βρίσκονται εκτός της σκιαγραφημένης περιοχής (Εικόνα 3).   

 
[12] towardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-

autocorrelation-explained-1dd641e3076f  

towardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-autocorrelation-explained-1dd641e3076f
towardsdatascience.com/time-series-from-scratch-autocorrelation-and-partial-autocorrelation-explained-1dd641e3076f
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Εικόνα 3: Γράφημα Μερικής Αυτοσυσχέτισης. 

 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική έρευνα περιλαμβάνεται στην εποπτευόμενη 

μηχανική μάθηση (supervised learning) και στο πρόβλημα παλινδρόμησης 

(regression) για την πρόβλεψη χρονοσειράς (time series problem). Έτσι το 

μοντέλο θα εκπαιδευτεί με κάποια χαρακτηριστικά των μεταβλητών εισόδου 

για να προβλέψει το πλήθος των έκτακτων περιστατικών που θα προσέλθουν 

στο ΤΕΠ (μεταβλητή στόχος), όπου για την μεταβλητή στόχο θα γνωρίζει τις 

τιμές με τις οποίες έχει εκπαιδευτεί.  

4.5 Δημιουργία Μοντέλου Μηχανικής Μάθησης  

4.5.1 Δημιουργία Βασικού Μοντέλου 

 Πριν την ενσωμάτωση των απαραίτητων προβλεπτικών μεταβλητών που 

δημιουργήθηκαν για το κάθε προβλεπτικό μοντέλο, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός βασικού μοντέλου. Ως βασικό μοντέλο (baseline model) 

ορίζεται η δημιουργία ενός απλού μοντέλου χωρίς επιπλέον χαρακτηριστικά, 

έτσι ώστε να συγκριθεί η ακρίβεια του προβλεπτικού μοντέλου χωρίς 

χαρακτηριστικά με το προβλεπτικό μοντέλο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί 

όλες οι προβλεπτικές μεταβλητές που έχουν δημιουργηθεί [13]. Ο λόγος που 

πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία είναι για να διερευνηθεί αν το μοντέλο 

με τις επιπλέον προβλεπτικές μεταβλητές παρουσιάζει καλύτερη ακρίβεια από 

το απλό μοντέλο [14] . Αν το προβλεπτικό μοντέλο με την ενσωμάτωση των 

μεταβλητών δεν έχει καλύτερη επίδοση από το απλό μοντέλο, τότε αυτό 

 
[13]αhttps://blog.insightdatascience.com/always-start-with-a-stupid-model-no-exceptions-

3a22314b9aaa 

[14] https://blog.ml.cmu.edu/2020/08/31/3-baselines/ 

https://blog.insightdatascience.com/always-start-with-a-stupid-model-no-exceptions-3a22314b9aaa
https://blog.insightdatascience.com/always-start-with-a-stupid-model-no-exceptions-3a22314b9aaa
https://blog.ml.cmu.edu/2020/08/31/3-baselines/
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σημαίνει ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη ακρίβεια στο πρόβλημα 

μηχανικής μάθησης εξοικονομώντας χρόνο από την διαδικασία δημιουργίας 

των προβλεπτικών μεταβλητών πετυχαίνοντας παράλληλα ένα καλύτερο 

προβλεπτικό αποτέλεσμα.  

 Έτσι δημιουργήθηκαν δύο (2) βασικά μοντέλα, δηλαδή όσα και τα 

προβλεπτικά μοντέλα. Για τον αριθμό περιστατικών για την επόμενη ημέρα 

εφημερίας, λαμβάνοντας υπόψιν την στατιστική σημαντικότητα των πρώτων 

προηγούμενων ημερών από το γράφημα αυτοσυσχέτισης (Εικόνα 2), 

αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα βασικό μοντέλο για το οποίο η πρόβλεψη 

των έκτακτων περιστατικών ήταν ο αριθμός των έκτακτων περιστατικών της 

προηγούμενης ημέρας εφημερίας. Αντίστοιχα το βασικό μοντέλο για το 

προβλεπτικό μοντέλο για την πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών για τον 

επόμενο μήνα, δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τον αριθμό περιστατικών 

έναν μήνα πριν. Οι προβλέψεις και για τα δύο (2) βασικά μοντέλα 

δημιουργήθηκαν με την εντολή shift() στην στήλη με τα πραγματικά 

περιστατικά, όπου ως παράμετρο εντός της παρένθεσης τοποθετήθηκε το 1 

και το 30 αντίστοιχα για κάθε βασικό μοντέλο.   

4.5.2 XGBOOST 

 Οι περισσότερες έρευνες με ίδιο αντικείμενο μελέτης έχουν υλοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους πρόβλεψης. Μέσα από αυτές τις 

έρευνες παρατηρήθηκε ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται τις 

περισσότερες φορές για την πρόβλεψη του πλήθους των ανθρώπων που θα 

καταφθάσουν στο τμήμα των έκτακτων περιστατικών είναι η μέθοδος 

ARIMA, με τις παραλλαγές της όπως SARIMA. Παράλληλα οι μέθοδοι 

μηχανικής και βαθιάς μάθησης (Machine and Deep Learning) ξεκίνησαν να 

εφαρμόζονται στις νεότερες έρευνες, πετυχαίνοντας καλύτερη επίδοση και 

αποτελεσματικότητα από τους πολυχρησιμοποιημένους αλγορίθμους 

χρονοσειράς. Οι μέθοδοι μηχανικής και βαθέως μάθησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στις περισσότερες έρευνες ήταν ο XGBoost, o Random 

Forest, Recurrent Neural Network (RNN) και Convolutional Neural Network 

(CNN).   

 Έτσι αποφασίστηκε οι προβλέψεις του πλήθους των έκτακτων 

περιστατικών για την επόμενη ημέρα εφημερίας και για τον επόμενο μήνα να 

υλοποιηθούν με την χρήση μιας μεθόδου μηχανικής μάθησης, η οποία 

βασίζεται στα δέντρα και δεν έχει υλοποιηθεί όσες φορές έχουν υλοποιηθεί 

στατιστικές μέθοδοι και μέθοδοι time series. Αυτή η μέθοδος είναι η eXtreme 

Gradient Boosting, γνωστή ως XGBoost, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλές 

εφαρμογές με αρεστά αποτελέσματα (Friedman, 2001). Βασίστηκε στην δομή 

του Gradient Boosting Machines για την επίτευξη καλύτερης ταχύτητας και 

καλύτερου αποτελέσματος του προβλεπτικού μοντέλου (Chen & Guestrin, 

2016). Ο πρώτος Boosting αλγόριθμος που υλοποιήθηκε ήταν ο Adaptive 

Boosting (AdaBoost), ο οποίος παρουσίασε πολλές επιτυχίες (Freund & 

Schapire, 1997). Ο όρος Boosting αναφέρεται στο γενικό πρόβλημα επίτευξης 

του όσο το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος ενός αδύναμου αλγορίθμου 

συνδυάζοντας όλες τις υπάρχουσες υποθέσεις σε μια υπόθεση, δηλαδή στο 



32 

 

υπάρχον μοντέλο προστίθενται διαδοχικά νέα μοντέλα με στόχο διορθώσουν 

το σφάλμα μέτρησης μέχρις ότου να μην υπάρχει καμία περαιτέρω βελτίωση 

του μοντέλου (Freund & Schapire, 1997). Δηλαδή οι Boosting αλγόριθμοι 

είναι αλγόριθμοι μάθησης που προσπαθούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας πολλά απλά μοντέλα, όπου είναι decision trees μοντέλα, και 

για αυτό συνήθως αποκαλείται και ως ensemble μέθοδος με αδύναμα μοντέλα 

(Nielsen, n.d.). Τέλος, ο Gradient Boost αλγόριθμος χαρακτηρίζεται ως 

άπληστος και μπορεί πολύ γρήγορα να προβεί σε overfitting στα δεδομένα 

εκπαίδευσης, αλλά μπορεί να επωφεληθεί από μεθόδους κανονικοποίησης, οι 

οποίες τιμωρούν διάφορα μέρη του αλγορίθμου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να βελτιωθεί η απόδοση του προβλεπτικού μοντέλου και να μειωθεί η 

υπερπροσαρμογή (overfitting) του μοντέλου στα δεδομένα εκπαίδευσης 

(Brownlee J., 2016). 

 Συνεχίζοντας με την μέθοδο μηχανικής μάθησης XGBoost, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική για την υλοποίηση της 

πρόβλεψης, είναι μια μέθοδος που στηρίζεται στα δέντρα. Δημιουργήθηκε με 

την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++ και είναι μια ελεύθερη 

βιβλιοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα λογισμικών (Wade, 

2020). Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής γλώσσες 

προγραμματισμού: 

 1) Command Line Interface (CLI) 

 2) C++ 

 3) Python, μέσω της βιβλιοθήκης scikit-learn 

 4) R, μέσω του πακέτου caret 

 5) Julia 

 6) Java και JVM γλώσσες, όπως Scala και σε πλατφόρμες όπως το  

  Hadoop. 
 

 Η μέθοδος XGBoost δημιουργήθηκε από τους Tianqi Chen και Carlos 

Guestrin (Chen & Guestrin, 2016), ως ερευνητικό project του τμήματος 

Distributed Machine Learning Community (DMLC), το οποίο έχει 

δημιουργήσει και την δημοφιλή βιβλιοθήκη mxnet που υπάγεται στο deep 

learning [15]. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προβλήματα κατηγοριοποίησης 

όσο και σε προβλήματα παλινδρόμησης. Όταν τα ερευνητικά δεδομένα είναι 

αδόμητα, όπως εικόνες και κείμενο οι αλγόριθμοι νευρωνικών δικτύων 

παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση, ενώ στα δομημένα δεδομένα οι αλγόριθμοι 

που βασίζονται στα δέντρα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις. Στην Εικόνα 4 

παρουσιάζεται η εξέλιξη των αλγορίθμων που βασίζονται στα δέντρα 

απόφασης [16]. 

 
[15] https://en.wikipedia.org/wiki/XGBoost 
[16] https://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-

she-may-rein-edd9f99be63d 

https://en.wikipedia.org/wiki/XGBoost
https://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-she-may-rein-edd9f99be63d
https://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-she-may-rein-edd9f99be63d
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Εικόνα 4: Εξέλιξη αλγορίθμων που βασίζονται σε Δέντρα Απόφασης. 

  

 Επιπλέον, ο αλγόριθμος Xgboost είναι μια μέθοδος ensemble που 

βασίζεται στα δέντρα απόφασης και χρησιμοποιεί το πλαίσιο υλοποίησης του 

Gradient Boosting αλγορίθμου, αλλά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που την 

κατατάσσουν πιο πάνω από τους υπόλοιπους αλγορίθμους που βασίζοντα στα 

δέντρα (Nielsen, n.d.) Αυτές οι επιπλέον ιδιαιτερότητες είναι: 

  Η έξυπνη τιμωρία των μεμονωμένων δένδρων, όπου κάθε δένδρο  

     μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό τερματικών δένδρων. 

  Η συρρίκνωση (shrinkage) των βαρών των φύλλων (leaf weights) μέσω 

     της τιμωρίας, το οποίο έχει σαν πλεονέκτημα ότι τα βάρη των φύλλων 

     δεν συρρικνώνονται όλα με τον ίδιο παράγοντα.    

  Η χρήση του Newton Boosting, το οποίο συμβάλλει στον αλγόριθμο 

     XGBoost να κατανοήσει καλύτερα την δομή των δέντρων, και εφόσον 

     η δομή των δέντρων καθορίζει τους γείτονες, μπορεί να κατανοηθούν 

     καλύτερα και οι γείτονες. 

  Η συμπερίληψη μιας επιπλέον παραμέτρου τυχαιοποίησης, η οποία 

  συμβάλλει στην μείωση της συσχέτισης μεταξύ των δέντρων. 

 

 Η μέθοδος XGBOOST έχει εφαρμογή σε καθημερινά προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου και έγινε ευρέως γνωστή για την ταχύτητα της, την 

ευελιξία της, την απόδοση της, καθώς και την χρήση ελάχιστων πόρων  (Chen 

& Guestrin, 2016; Wade, 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 στην 

πλατφόρμα Kaggle, από τις 29 προτεινόμενες λύσεις σε διαγωνισμούς με 

χρηματικά έπαθλα ή χωρίς, οι 17 είχαν χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο 

XGBoost, εκ των οποίων οι 8 είχαν κάνει χρήση αποκλειστικά του XGBoost 
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αλγορίθμου, ενώ αρκετές συνδύασαν τον XGBoost με νευρωνικά δίκτυα 

(Chen & Guestrin, 2016). Παράλληλα η δεύτερη πιο χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος ήταν η deep neural networks με 11 λύσεις.  Τέλος, η απόδοση του και 

η ταχύτητα εκτέλεσης του μπορεί να αποδειχθεί μέσα από ένα πείραμα 

κατηγοριοποίησης της ιστοσελίδας towardsdatascience, όπου δημιουργήθηκαν 

1 εκατομμύριο τυχαία δεδομένα με 20 χαρακτηριστικά και ο αλγόριθμος 

XGBoost πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοση [17] (Εικόνα 5).  
  

 

Εικόνα 5: Σύγκριση αλγορίθμων σε πρόβλημα κατηγοριοποίησης. 

 

4.5.3 Διάσπαση Συνόλου Δεδομένων 

 Αφού υλοποιήθηκε η δημιουργία των μεταβλητών, αποφασίστηκε ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί, ενσωματώθηκαν οι 

προβλεπτικές μεταβλητές στο αντίστοιχο προβλεπτικό μοντέλο που ανήκαν. 

Στην συνέχεια δημιουργήθηκε συνάρτηση, έτσι ώστε να αυτοματοποιηθεί η 

διαδικασία πρόβλεψης και να είναι πιο εύκολη η πρόβλεψη μελλοντικών 

άγνωστων έκτακτων περιστατικών. Η συνάρτηση δέχεται τρεις (3) συνολικά 

παραμέτρους, όπου αρχικά είναι το σύνολο δεδομένων για το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη του πλήθους των ασθενών που θα προσέλθουν 

στο ΤΕΠ με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που δημιουργούνται σύμφωνα με 

το εύρος πρόβλεψης του εκάστοτε μοντέλου. Δεύτερη παράμετρος της 

συνάρτησης είναι το ποσοστό του συνόλου εκπαίδευσης , το οποίο έχει 

σταθερή τιμή στο 0.8, δηλαδή από το σύνολο των δεδομένων το 80 % θα 

χρησιμοποιηθεί ως δεδομένα εκπαίδευσης (train set) και το υπόλοιπο 20 % ως 

δεδομένα ελέγχου (test set), το οποίο όμως μπορεί να αλλάξει σε όποια τιμή 

επιθυμεί ο χρήστης. Αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου δεδομένων να 

 
[17]Ahttps://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-

she-may-rein-edd9f99be63d 

https://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-she-may-rein-edd9f99be63d
https://towardsdatascience.com/https-medium-com-vishalmorde-xgboost-algorithm-long-she-may-rein-edd9f99be63d
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πραγματοποιηθεί με το συγκεκριμένο ποσοστό, έτσι ώστε το σύνολο 

δεδομένων ελέγχου στην συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης να απευθύνεται 

τουλάχιστον σε ένα ημερολογιακό έτος, όπου στην περίπτωση μας αντιστοιχεί 

σε 188 ημέρες. Τελευταία παράμετρος της συνάρτησης είναι το πλήθος των 

διαχωρισμών (splits), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο cross-validation και 

έχει ως σταθερή τιμή το 5, η οποία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις 

επιθυμίες του εκάστοτε χρήστη. Έτσι αφού έγινε εισαγωγή των απαραίτητων 

παραμέτρων για την υλοποίηση της συνάρτησης, διασπάται αυτόματα το 

σύνολο δεδομένων σε train και test, σύμφωνα με το αντίστοιχο ποσοστό που 

έχει οριστεί στην δεύτερη παράμετρο.  

4.5.4 Εύρεση Βέλτιστων Τιμών Παραμέτρων Μηχανικής Μάθησης 

 Ύστερα καθορίζεται το πλήθος των παραμέτρων που δέχεται ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης XGBoost, οι οποίοι θα υποστούν 

παραμετροποίηση (hyper-tuning) μέσω της συνάρτησης GridSearchCV που 

παρέχεται από την βιβλιοθήκη sklearn.model_selection. Ένα πλεονέκτημα του 

αλγορίθμου XGBoost είναι η άμεση χρήση έτοιμης βιβλιοθήκης για την 

υλοποίηση του cross-validation, η οποία παρέχεται μέσα από την βιβλιοθήκη 

xgboost με τη εντολή .cv(). Οι παράμετροι που θα τροποποιηθούν 

παραμένουν ίδιοι και για το μοντέλο πρόβλεψης για την επόμενη ημέρα 

εφημερίας, αλλά και για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. Συγκεκριμένα οι 

παράμετροι που τροποποιούνται σε κάθε μοντέλο είναι οι εξής: 

1) max_depth (βάθος δέντρου): Δέχεται αριθμητικές τιμές και η αρχική του 

 τιμή είναι το 6. Εκφράζει το μέγεθος των δένδρων απόφασης ή τον 

 αριθμό των layers ή το βάθος. Δέχεται τιμές από το 0 έως το άπειρο. Το 

 εύρος που συνηθίζεται για την εύρεση της βέλτιστης τιμής της 

 παραμέτρου είναι από 2 έως 10. Υψηλές τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε 

 overfitting, περιορίζοντας τις δυνατότητες του μοντέλου στην πρόβλεψη 

 μελλοντικών τιμών, επειδή παρέχονται πολλές πληροφορίες στο μοντέλο. 

 Χαμηλές τιμές της παραμέτρου προσδίδουν λίγες λεπτομέρειες στο 

 μοντέλο το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα κακή απόδοση του μοντέλου. 

 Η εύρεση της καλύτερης τιμής της παραμέτρου max_depth αναζητήθηκε 

 στο εύρος των τιμών από το 2 έως το 10 [18].    

2) min_child_weight: Καθορίζει το ελάχιστο άθροισμα βαρών της κάθε 

 παρατήρησης που θα συμπεριληφθεί σε κάθε παιδί. Χρησιμοποιείται για 

 τον έλεγχο του over-fitting και το εύρος των τιμών του είναι από  έως το 

 άπειρο. Ως αρχική τιμή ορίζεται το 1. Υψηλές τιμές της παραμέτρου 

 δημιουργούν ένα συντηρητικό μοντέλο, ενώ παράλληλα πολύ υψηλές 

 τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε underfitting του μοντέλου. Η καλύτερη 

 τιμή ερευνήθηκε στο εύρος τιμών από το 1 έως το 10 [19].   

 

 
[18] https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html 
[19] https://www.kaggle.com/prashant111/a-guide-on-xgboost-hyperparameters-tuning 

https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html
https://www.kaggle.com/prashant111/a-guide-on-xgboost-hyperparameters-tuning
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3) gamma: Ορίζει την ελάχιστη μείωση που απαιτείται σε κάθε διάσπαση. 

 Υψηλές τιμές της παραμέτρου καθιστούν το μοντέλο πιο συντηρητικό. Ως 

 default τιμή έχει το 0. Ένας κόμβος διασπάται αν και μόνο αν η διάσπαση 

 προσδίδει θετική μείωση στην loss function. H εύρεση της καλύτερης 

 τιμής της παραμέτρου gamma πραγματοποιήθηκε στο εύρος τιμών από το 

 0 έως το 1 με βήμα 0.05 [20].    

4) n_estimators (αριθμός δέντρων): Εκφράζει τον αριθμό των δέντρων που 

 απαρτίζουν το μοντέλο. Μεγάλες αριθμός δέντρων μπορεί να οδηγήσει σε 

 overfitting. Η αρχική του τιμή ορίζεται αυτόματα στο 100. Στην 

 προκειμένη περίπτωση η καλύτερη τιμή της παραμέτρου n_estimators 

 εξετάστηκε στο εύρος από 50 έως 1200, με ενδιάμεσες τιμές το 100, 150, 

 200, 300, 500, 700, και το 1000 (Pedregosa et al., 2018).    

5) learning_rate (ποσοστό εκμάθησης): Το learning_rate συρρικνώνει τα 

 βάρη των παρατηρήσεων σε κάθε επανάληψη, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

 το overfitting. Υπάρχει μια αντίθετη σχέση ανάμεσα στο learning_rate και 

 στο n_estimators. Συγκεκριμένα υψηλές τιμές του n_estimators ωθούν το 

 learning_rate σε χαμηλές τιμές, ενώ μικρές τιμές του n_estimators 

 απαιτούν την αύξηση του learning_rate. Η αρχική τιμή του ποσοστού 

 εκμάθησης ορίζεται στο 0.3 και παίρνει τιμές από το 0 έως το 1. Το εύρος 

 στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εύρεση της βέλτιστης τιμής της 

 παραμέτρου ήταν από το 0.01 έως το 0.2 με μικρά βήματα ανάμεσα σε 

 αυτό το εύρος [21].   

6) subsample: Εκφράζει το ποσοστό των παρατηρήσεων που θα επιλεχθούν 

 σε κάθε επανάληψη τυχαία. Χαμηλές τιμές του δημιουργούν ένα πιο 

 συντηρητικό μοντέλο και αποτρέπουν την υπερπροσαρμογή (over-fitting) 

 του μοντέλου στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Παράλληλα πολύ 

 μικρές τιμές του ίσως οδηγήσουν σε υποπροσαρμογή (under-fitting) του 

 μοντέλου. Οι τιμές που δέχεται είναι από το 0 έως το 1, όπου το 1 είναι 

 και η αρχική του τιμή. Η εύρεση της καλύτερης τιμής εξετάστηκε στο 

 εύρος  τιμών από 0.5 έως 1, ορίζοντας ως βήμα το 0.05. 

7) colsample_bytree: Εκφράζει το ποσοστό των μεταβλητών που θα 

 επιλεχθούν τυχαία σε κάθε επανάληψη τυχαία. Οι τιμές που δέχεται είναι 

 από 0 έως 1. Η αρχική τιμή της παραμέτρου ορίζεται στο 1, που σημαίνει 

 ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι στήλες σε κάθε επανάληψη. Η εύρεση 

 της καλύτερης τιμής εξετάστηκε στο εύρος  τιμών από 0.5 έως 1, με βήμα 

 0.05. 

8) reg_alpha: Δηλώνει την κανονικοποίηση του όρου L1. Αρχική του τιμή 

 είναι το 0 και λαμβάνει θετικές τιμές. Μεγάλες τιμές του μπορεί να 

 δημιουργήσουν ένα πιο συντηρητικό μοντέλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ υψηλές διαστάσεις και έτσι ο 

 αλγόριθμος θα εκτελεστεί πιο γρήγορα. Η εύρεση της καλύτερης τιμής 

 
[20] https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html 
[21]

αhttps://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-

xgboost-with-codes-python/ 

https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-xgboost-with-codes-python/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-xgboost-with-codes-python/
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 πραγματοποιήθηκε από το διάστημα 0.001 έως 100, με ενδιάμεσες τιμές 

 τις 0.01, 0.05, 0.1, 10, 100. 

4.5.5 Μέθοδος Cross-validation 

 Για την εύρεση των καλύτερων παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στο 

μοντέλο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος GridSearchCV που παρέχεται από το 

πακέτο sklearn.model_selection. Η μέθοδος GridSearchCV δοκιμάζει όλους 

τους δυνατούς συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων που έχουν οριστεί στο 

πλέγμα τιμών για την εύρεση της καλύτερης τιμής. Λειτουργεί στην ουσία 

σαν ένα for loop συνδυάζοντας κάθε φορά την αντίστοιχη τιμή της κάθε 

παραμέτρου με τις υπόλοιπες τιμές. Μετά το πέρας της διαδικασίας εμφανίζει 

τα καλύτερα αποτελέσματα των παραμέτρων τα οποία μειώνουν το σφάλμα 

πρόβλεψης. Ως σφάλμα μέτρησης του μοντέλου καθώς γίνεται η εύρεση των 

καλύτερων παραμέτρων ορίστηκε το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute 

Error – MAE), το οποίο ανατέθηκε στην μεταβλητή scoring εντός της 

συνάρτησης GridSearchCV ως ‘neg_mean_absolute_error’.  

 Ως μέθοδο cross-validation δεν ορίστηκε η κλασσική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή η KFold, αλλά 

υλοποιήθηκε με μια μέθοδο που είναι κατάλληλη για time series προβλήματα 

σαν της παρούσας διπλωματικής έρευνας. Η μέθοδος KFold κρίθηκε 

ακατάλληλη στην προκειμένη περίπτωση μελέτης γιατί ο διαχωρισμός και η 

εκπαίδευση του συνόλου δεδομένων πραγματοποιείται σε μελλοντικές τιμές 

του συνόλου δεδομένων, το οποίο δεν είναι επιθυμητό για την εκπαίδευση του 

μοντέλου μας. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ο τρόπος που πραγματοποιείται 

η διάσπαση και η εκπαίδευση των δεδομένων με την μέθοδο KFold. 

 

Εικόνα 6: Τρόπος διάσπασης δεδομένων με την μέθοδο KFold. 

 

 Έτσι η κατάλληλη μέθοδος για την διάσπαση του συνόλου δεδομένων 

κρίθηκε η μέθοδος TimeSeriesSplit. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι 

παραλλαγή της μεθόδου KFold και η εισαγωγή της γίνεται από το πακέτο 

sklearn.model_selection. Θεωρείται κατάλληλη για time series προβλήματα, 
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γιατί σε κάθε διάσπαση του συνόλου των δεδομένων σε train και test, δεν 

εκπαιδεύεται στις μελλοντικές τιμές οι οποίες είναι άγνωστες, παρά μόνο 

μέχρι ένα σημείο του συνόλου δεδομένων (Εικόνα 7) (Pedregosa et al., 2018).  

Ως αριθμός των splits του συνόλου δεδομένων ορίστηκε η τιμή 5, όπου η 

ελάχιστη τιμή που πρέπει να λάβει η μέθοδος είναι τα 2 splits.  

 

 

Εικόνα 7: TimeSeriesSplit Cross-Validation 

4.5.6 Μετρικές Σφάλματος 

 Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων παραμέτρων στην συνάρτησης 

υλοποίησης της πρόβλεψης των έκτακτων περιστατικών, η συνάρτηση 

υλοποιεί την πρόβλεψη και παρουσιάζονται οι μετρικές σφάλματος και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του εκάστοτε προβλεπτικού μοντέλου. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) μετρικές σφάλματος για την 

σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης, οι οποίες είναι οι εξής: 

 1) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute Error-MAE): Δείχνει την  

  μέση απόλυτη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές τιμές του συνόλου 

  δεδομένων ελέγχου (test set) με τις τιμές πρόβλεψης που προέκυψαν 

  από το μοντέλο στο σύνολο δεδομένων ελέγχου  (test set) και  

  υπολογίζεται από τον εξής τύπο:  

MAE =
(|(𝑦𝑖   − 𝑦𝑝)|)

𝑛
  

  Όπου το yi είναι η πραγματική τιμή, yp είναι η προβλέψιμη τιμή και n 

  ο αριθμός των γραμμών/παρατηρήσεων.  
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 2) Σχετικό Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (Root Mean Squared Error- 

  RMSE): 

  Το RMSE εκφράζεται από τον τύπο: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑝)2

𝑛
 

 3) Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (Mean Absolute Percentage Error–  

  MAPE):   

        Δείχνει το μέσο του απόλυτου ποσοστού διαφοράς πραγματικής με 

  προβλέψιμη τιμή. Ο τύπος με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός του 

  είναι ο  εξής:  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

| 𝑦𝑖 − 𝑦𝑝|

|𝑦𝑖|
 

 

 Για τον υπολογισμό των παραπάνω μετρικών ακρίβειας έγινε χρήση των 

βιβλιοθηκών  που παρέχονται από το πακέτο sklearn.metrics της Python. 

Χαμηλές τιμές των συγκεκριμένων μετρικών σφάλματος είναι επιθυμητές και 

υποδηλώνουν ότι το προβλέψιμο πλήθος έκτακτων περιστατικών είναι κοντά 

σε σχέση με το πραγματικό πλήθος των έκτακτων περιστατικών.  

 

 

4.6 Ερμηνεία μεταβλητών  

 Τα τελευταία χρόνια που η χρήση της μηχανικής και βαθέως μάθησης 

είναι εκτεταμένη, με αποτελέσματα τα οποία είναι καλύτερα από τα 

αποτελέσματα των ανθρώπων, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους, έχει 

γεννηθεί το ερώτημα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων είτε είναι σωστά είτε 

λάθος, αλλά και ποια είναι η εξήγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας της 

πρόβλεψης (Barredo Arrieta et al., 2020). Επίσης οι αλγόριθμοι μηχανικής και 

βαθιάς μάθησης χαρακτηρίζονται ως ‘black-box’, γιατί ο άνθρωπος δεν τους 

έχει εμπιστοσύνη και δεν μπορεί εύκολα να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και 

τα αίτια αυτής της κατάληξης (Tjoa & Guan, 2021). Οι παραπάνω ενδοιασμοί 

σχετικά με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα αποτελέσματα, αλλά και πως 

θα ερμηνευτούν αυτά, μπορούν να επιλυθούν μέσω της χρήσης του 

eXplainable Artificial Intelligence (XAI). Ως XAI ορίζεται το εργαλείο το 

οποίο μπορεί να επιλύσει το ‘black-box’ της μηχανικής μάθησης, δηλαδή να 

δώσει ερμηνεία στα μοντέλα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολύπλοκα, όπως 

αυτά της βαθιάς μάθησης (deep learning) που είναι δύσκολο στον άνθρωπο να 

τα κατανοήσει (Adadi & Berrada, 2018). Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες ερμηνείας των αποτελεσμάτων του κάθε αλγορίθμου, αλλά και η 

ακρίβεια που παρέχουν.  
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Εικόνα 8: Ερμηνευτικότητα και ακρίβεια κάθε αλγορίθμου. 

  

 

 Η ερμηνεία των μοντέλων μπορεί να επιτύχει αρκετούς στόχους της 

μηχανικής μάθησης όπως (Minh et al., 2021): 

 1) Δίκαια αποτελέσματα (Fairness), εφόσον οι προβλέψεις είναι  

  αμερόληπτες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις. 

 2) Ανθεκτικότητα (Robustness), δηλαδή το μοντέλο λειτουργεί σε κάθε 

  αλλαγή μικρή ή μεγάλη και δεν προκαλούνται απροσδόκητες αλλαγές 

  στο τελικό αποτέλεσμα. 

 3) Απόρρητο (Privacy), κατανόηση των πληροφοριών που χρησιμοποιεί 

  το μοντέλο, για να μην υπάγονται σε προσωπικές πληροφορίες. 

 4) Αιτιότητα (Causality), έτσι ώστε το μοντέλο να μην λαμβάνει  

  λανθασμένες συσχετίσεις.  

 5) Εμπιστοσύνη (Trust), αν οι άνθρωποι κατανοήσουν πως προκύπτουν οι 

  αποφάσεις των μοντέλων, θα μπορέσουν να τα εμπιστευτούν. 

 Η ιδέα της ερμηνείας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αρχικά 

δημιουργήθηκε από τους Swartout & Moore, (1993), οι οποίοι δημιούργησαν 

ένα πρωτότυπο μοντέλο του XAI το οποίο θα μπορούσε να ερμηνεύσει το 

αποτέλεσμα το οποίο προέρχεται από τον κώδικα. Παρόλο που η ιδέα του 

XAI υπάρχει από το 1993, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 

πολλές έρευνες για αυτό το μείζων πρόβλημα, σχετικά με την δυνατότητα 
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ερμήνευσης των προβλεπτικών μοντέλων και των αποτελεσμάτων τους, το 

οποίο αντικατοπτρίζεται από την ραγδαία αύξηση των δημοσιεύσεων που 

έχουν πραγματοποιηθεί από το 2012 έως το 2019 (Εικόνα 9). Η Εικόνα 9 έχει 

δημιουργηθεί από τους Barredo Arrieta et al., 2020, αναζητώντας στην 

ιστοσελίδα Scopus όλες τις δημοσιεύσεις που περιέχουν στον τίτλο, στην 

περίληψη ή στις λέξεις κλειδιά τις λέξεις που αναφέρονται στο XAI. Αυτή η 

αυξημένη έρευνα σχετικά με την ερμηνεία των μοντέλων, δεν θα μπορούσε να 

μην έχει και αντίκτυπο και στις εφαρμογές λήψης αποφάσεων (Minh et al., 

2021). Συγκεκριμένα, έχει εφαρμογή στους εξής τομείς: 

 1) Χρηματοοικονομικά: Εξήγηση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών  

  συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τον ρόλο τους στο fintech πεδίο, 

  στην συμβουλευτική και ασφάλεια (Zheng et al., 2019).   

 2) Υγεία: Ερμηνεία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που   

  χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας και των φαρμάκων και  

  αναδεικνύοντας τα προβλήματα που μπορεί να επιλύσει η υιοθέτηση 

  ενός ερμηνευτικού μοντέλου σε διάφορα προβλήματα της υγείας  

  (Vellido, 2020; F. Wang et al., 2020). 

 3) Self-Driving: Επεξήγηση των μεταβλητών που επηρεάζουν την  

  αυτόματη οδήγηση (Kim & Canny, 2018). 

 4) Νομικό πλαίσιο: Δημιουργία ερμηνευτικού πλαισίου για το πως ο  

  αλγόριθμος δημιουργεί τις προβλέψεις για να υποστηρίξει την  

  απόφαση του δικαστηρίου (Deeks, 2019). 

 

 

Εικόνα 9: Εξέλιξη δημοσιεύσεων για την ερμηνεία των μοντέλων.   
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 Η ερμηνευσιμότητα των προβλεπτικών μοντέλων και των μεταβλητών 

τους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

αναφέρεται στην μέθοδο για παγκόσμια (global) ερμηνεία του μοντέλου, όπου 

περιγράφεται η μέση συμπεριφορά του μοντέλου, δηλαδή πως προκύπτει το 

τελικό αποτέλεσα σύμφωνα με όλο το φάσμα των μεταβλητών του προβλεπτικού 

μοντέλου. Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην μέθοδο για τοπική (local) 

ερμηνεία του μοντέλου, δηλαδή για την εξήγηση μεμονωμένα της κάθε 

προβλεπτικής μεταβλητής στο προβλεπτικό αποτέλεσμα (Molnar, n.d.). Το 

πλεονέκτημα της παγκόσμιας (global) ερμηνείας του μοντέλου είναι ότι το 

μοντέλο μπορεί να γενικευτεί για όλον τον πληθυσμό (Elshawi et al., 2019), ενώ 

η τοπική (local) επεξήγηση του μοντέλου επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες του 

κάθε χαρακτηριστικού κατανοώντας έτσι καλύτερα την συνεισφορά της κάθε 

μεμονωμένης μεταβλητής στο μοντέλο (Kopitar et al., 2019). Στην Εικόνα 10 

παρουσιάζονται τα δύο (2) είδη επεξηγήσεων των αποτελεσμάτων για καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κάθε μεθόδου και την έννοια της τοπικής 

και παγκόσμιας επεξήγησης. 

 

 

Εικόνα 10: Διαφορά παγκόσμιας με τοπική επεξήγηση. 

 

 Στην παρούσα διπλωματική έρευνα η ερμηνεία των μεταβλητών και των 

προβλεπτικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του ερμηνευτικού 

εργαλείου SHapley Additive exPlanations (SHAP). Αρχικά η μέθοδος Shapley 

Additive exPlanations δημιουργήθηκε το 1953 από τον Shapley, βασιζόμενη 

στην θεωρία παιγνίων (game theory), έχοντας ως στόχο να μετρήσει την 

συνεισφορά της κάθε μεταβλητής στην διαδικασία της πρόβλεψης σύμφωνα 

με τις βέλτιστες Shapley τιμές (ElShawi et al., 2020). Συγκεκριμένα, μια 

πρόβλεψη ενός προβλεπτικού μοντέλου μπορεί να επεξηγηθεί υποθέτοντας 

ότι η τιμή της κάθε μεταβλητής, ανεξάρτητα αν είναι κατηγορική ή συνεχής, 

είναι ένας ‘παίχτης’ σε ένα παιχνίδι όπου η ‘ανταμοιβή’ του παιχνιδιού είναι η 

ίδια η πρόβλεψη (Dave et al., 2020). Οι Shapley τιμές (values) εξηγούν πως 

να κατανεμηθεί η ‘ανταμοιβή’ δίκαια σε όλο το φάσμα των χαρακτηριστικών 

(features) του μοντέλου, με βάση την ατομική συνεισφορά της εκάστοτε 

μεταβλητής στο τελικό αποτέλεσμα του προβλεπτικού μοντέλου (Dave et al., 

2020).  
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 Η μέθοδος SHAP λειτουργεί θέτοντας μια μέση πρόβλεψη ως βασική 

τιμή του μοντέλου και αναγνωρίζει την σχετική συμβολή της κάθε 

προβλεπτικής μεταβλητής βασιζόμενη στην απόκλιση του στόχου από την 

βασική τιμή (Dave et al., 2020). Επιπλέον η SHAP μέθοδος σχετίζεται με την 

χρήσης της για τοπική (local) επεξήγηση των μεταβλητών, βασιζόμενη στις 

Shapley τιμές. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παγκόσμια 

(global) ερμηνεία λαμβάνοντας υπόψιν το άθροισμα των Shapley τιμές, όπως 

η σημαντικότητα των μεταβλητών SHAP (feature importance SHAP), το 

οποίο μετριέται ως η απόλυτη τιμή των Shapley τιμών (Kalampokis et al., 

2021). 

 Οι Shapley τιμές είναι η μόνη από τις μεθόδους που ικανοποιούν τις 

ιδιότητες της Αποδοτικότητας (Efficiency), Συμμετρίας (Symmetry), 

Ψευδότητας (Dummy) και Προσθετικότητας (Additive) (Molnar, n.d.). Έτσι 

οι παραπάνω ιδιότητες ικανοποιούνται και για την SHAP μέθοδο, αφού ο 

υπολογισμός της βασίζεται στις βέλτιστες Shapley τιμές. Βέβαια στην SHAP 

οι παραπάνω μέθοδοι περιγράφονται ως εξής (Lundberg & Lee, 2017): 

 1) Local Accuracy 

 2) Missingness 

 3) Consistency 
 

  Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης της μεθόδου SHAP για 

επεξήγηση της συνεισφοράς της κάθε τιμής της μεταβλητής στο τελικό 

αποτέλεσμα είναι η προσθήκη διαφάνειας στο προβλεπτικό μοντέλο. Επίσης, 

επιτυγχάνεται η δίκαιη κατανομή της ανταμοιβής στις μεταβλητές, όπου 

αντιστοιχεί στην ιδιότητα Αποδοτικότητα (Efficiency) (Molnar, n.d.). Το 

παραπάνω πλεονέκτημα είναι που ξεχωρίζει την μέθοδο SHAP από τις 

υπόλοιπες όπως η μέθοδος Local Interpretable Model-agnostic Explanations 

(LIME). Επιπλέον, επιτρέπει τις αντιπαραθέσεις των επεξηγήσεων, όπου αντί 

να συγκριθεί μια πρόβλεψη με τη μέση πρόβλεψη του ολόκληρου συνόλου, 

μπορεί να γίνει σύγκριση με ένα υποσύνολο ή με ένα σημείο δεδομένων, κάτι 

που οι μέθοδοι τοπικής (local) ερμηνευτικότητας δεν διαθέτουν (Molnar, 

n.d.). Είναι η μόνη από τις μεθόδους ερμηνευτικότητας που στηρίζεται σε 

ισχυρή θεωρία, όπου σύμφωνα με τις ιδιότητες που πληρούνται παρέχεται μια 

λογική βάση στην εξήγηση των αποτελεσμάτων (Molnar, n.d.). Τέλος, έχει 

ταχεία υλοποίηση για μοντέλα που βασίζονται σε δέντρα αποφάσεων, έτσι 

ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν όσο πιο πολλές Shapley τιμές για την 

παγκόσμια ερμηνεία του μοντέλου (Molnar, n.d.).  

 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου SHAP είναι ο μεγάλος υπολογιστικός 

χρόνος για τον υπολογισμό των Shapley τιμών. Επίσης, οι Shapley τιμές 

μπορεί να παρερμηνευτούν και η χρήση όλων των προβλεπτικών μεταβλητών 

για επεξήγηση μπορεί να μην είναι επιθυμητό από όλους. Επιπλέον, η μέθοδος 

SHAP επιστρέφει μια απλή τιμή ανά προβλεπτική μεταβλητή, χωρίς την 

πρόβλεψη του μοντέλου, όπως η μέθοδος LIME. Τέλος είναι αναγκαία η 

πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων για να μπορέσουν να υπολογιστούν οι 

Shapley τιμές σε καινούργια δεδομένα, εκτός από την TreeSHAP μέθοδο 

(Molnar, n.d.). 
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 Στην παρούσα διπλωματική θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες 

μεταβλητές με την χρήση summary plot, δηλαδή παρουσιάζονται οι πιο 

σημαντικές μεταβλητές στην κορυφή του συγκεκριμένου γραφήματος, καθώς 

και η επίδραση της κάθε τιμής της μεταβλητής στο τελικό αποτέλεσμα, είτε 

είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Το εύρος των τιμών αντικατοπτρίζεται σε 

μια μπάρα δεξιά του γραφήματος, όπου οι μπλε τιμές υποδηλώνουν χαμηλές 

τιμές της μεταβλητής, ενώ οι μωβ τις υψηλότερες τιμές της εκάστοτε 

μεταβλητής.  Τέλος, θα παρουσιαστούν dependence plots που επεξηγούν την 

επίδραση από την αλλαγή των τιμών μιας μεμονωμένης μεταβλητής στο 

προβλεπτικό αποτέλεσμα. 

5. Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων  

5.1 Εισαγωγή 

 Εκτός από την πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών για το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, εξίσου σημαντικό είναι να 

κατανοήσουμε την τάση και την κινητικότητα των έκτακτων περιστατικών 

που καταφθάνουν στο νοσοκομείο στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι σε αυτό το 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν γραφικά το πλήθος των ασθενών που 

επισκέπτονται το ΤΕΠ σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας για την 

καλύτερη κατανόηση των ημερών που εμφανίζονται οι περισσότερες 

επισκέψεις στο ΤΕΠ.  

5.2 Γραφική Ανάλυση 

 Το σύνολο δεδομένων της παρούσας διπλωματικής αφορά την περίοδο 

από την 1η Μαρτίου του 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Αρχικά 

παρουσιάζεται η πορεία του συνολικού πλήθους των ασθενών που έχουν 

επισκέφθηκε το ΤΕΠ του ΠΓΝΙ, κατά το πέρασμα των χρόνων (Εικόνα 11). 

Συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση των ασθενών από το 2013 έως το 2014, όπου 

οι ασθενείς από 41682 το 2013 έφτασαν στους 50975 το 2014. Από το 2014 

έως το 2017, το συνολικό πλήθος των ασθενών παραμένει σταθερό χωρίς 

κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή, αφού το 2014 εξυπηρετήθηκαν 50975, το 

2015 50519 , το 2016 51116, ενώ το 2017 οι ασθενείς μειώθηκαν στους 

49797. Παράλληλα το 2018 παρουσιάστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών 

που εξυπηρετήθηκαν στο ΤΕΠ σε αυτά τα 7 χρόνια διαθέσιμων δεδομένων, 

όπου καταγράφηκε το ρεκόρ των 53183 επισκέψεων στο ΤΕΠ. Δηλαδή 

παρατηρήθηκε αύξηση των επισκέψεων κατά 6.7 %. Τέλος το 2019 οι 

επισκέψεις των πολιτών στο ΤΕΠ ανερχόταν στις 52390, δηλαδή 

παρουσιάζεται μια μείωση της τάξεως του 1.5 %. 
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Εικόνα 11: Συνολικό πλήθος ασθενών ανά έτος. 

 

 Συνεχίζοντας σε ετήσιο επίπεδο λεπτομέρειας στην Εικόνα 12 

παρουσιάζεται το πλήθος των ασθενών που έφτασαν στο ΤΕΠ με βάση το 

status τους, το οποίο δείχνει την τελική κατάληξη της επίσκεψης του ασθενή, 

ανά έτος. Το παρακάτω γράφημα έγινε με την χρήση όλων των status εκτός 

του status 5, για να μην υπάρχουν διπλές εγγραφές ασθενών. Επίσης, δεν 

παρουσιάζεται το status=3, γιατί αναφέρεται στους ασθενείς που έφυγαν με 

δική τους ευθύνη από το νοσοκομείο, λόγω άρνησης παροχής της κατάλληλης 

ιατρικής περίθαλψης ή λόγω έλλειψης ασφαλιστικού ταμείου. Παρατηρείται 

ότι οι περισσότεροι ασθενείς που φτάνουν στο ΤΕΠ του ΠΓΝΙ ολοκληρώνουν 

την επίσκεψη τους στο νοσοκομείο, δηλαδή έχουν status=1 (COMPLETED – 

πορτοκαλί χρώμα), με την κατάλληλη παροχή ιατρικής περίθαλψης, το οποίο 

αντικατοπτρίζει περίπου το 71 % κατά μέσο όρο των ασθενών κάθε χρόνο. 

Επίσης οι εισαγωγές των ασθενών σε κλινικές για παρακολούθηση και 

περαιτέρω εξετάσεις, δηλαδή status=6 (ADMISSIONS), σκιαγραφείται με 

πράσινο χρώμα και κυμαίνονται περίπου στο ίδιο πλήθος κάθε χρόνο και 

συγκεκριμένα εισάγεται το 20 % των ασθενών κάθε χρονιά.  Επιπλέον, οι 

ασθενείς που αποχωρούν από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική διάγνωση (LWBS) 

υπάγονται στο status=2, αναπαρίστανται με κόκκινο χρώμα και αποτελούν το 

0,9 % των συνολικών ασθενών κάθε έτος. Τέλος, οι θάνατοι (DEATHS), 

έχουν status=4 και αντιστοιχούν στο μικρότερο πλήθος των ασθενών κάθε 

έτους με ένα ποσοστό μικρότερο του 0,05 % κατά μέσο όρο. 
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Εικόνα 12: Πλήθος ασθενών ανά status και έτος. 

 

 Στο παρακάτω γράφημα με την μορφή θηκογράμματος (boxplot) 

παρουσιάζεται το πλήθος των ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ ανά ημέρα 

της εβδομάδας (Εικόνα 13). Κάθε ημέρα της εβδομάδας αναπαρίσταται με ένα 

θηκόγραμμα, όπου φαίνεται ο μέσος όρος των επισκέψεων, αλλά και το εύρος 

των ασθενών που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ. Έτσι παρατηρείται ότι η Δευτέρα 

(Monday) είναι η μέρα της εβδομάδας όπου καταγράφονται οι περισσότερες 

επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ημέρες, με 300 

προσελεύσεις ασθενών κατά μέσο όρο. Μετά ακολουθούν η Τρίτη (Tuesday) 

και Τετάρτη (Wednesday) με 280 προσελεύσεις ασθενών κατά μέσο όρο, με 

τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας να μην διαφέρουν μεταξύ τους, εκτός 

από τα Σαββατοκύριακα που παρουσιάζουν τις λιγότερες επισκέψεις ασθενών 

στο ΤΕΠ κατά μέσο όρο. Συγκεκριμένα το Σάββατο (Saturday) έχει 255 

ασθενείς κατά μέσο όρο, όπου αντιστοιχεί στις λιγότερες επισκέψεις ασθενών 

από όλες τις υπόλοιπες ημέρες, ενώ τις Κυριακές (Sunday) προσέρχονται 268 

ασθενείς κατά μέσο όρο.  
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Εικόνα 13: Πλήθος επισκέψεων ανά ημέρα της εβδομάδας. 

 

 Τα επόμενα δύο (2) γραφήματα έχουν δημιουργηθεί για την οπτικοποίηση 

του πλήθους των ασθενών σε μηνιαίο επίπεδο λεπτομέρειας. Συγκεκριμένα, 

στην Εικόνα 14 παρουσιάζεται το πλήθος των έκτακτων επισκέψεων στο ΤΕΠ 

για κάθε μήνα του έτους, όπου ο κάθε μήνας αναπαρίσταται από ένα 

θηκόγραμμα. Ο Αύγουστος (August) χαρακτηρίζεται ο μήνας με τις 

περισσότερες επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ με 300 ασθενείς κατά μέσο όρο, 

ενώ ο Ιούλιος (July) είναι ο επόμενος κατά σειρά μήνας με το μεγαλύτερο 

πλήθος έκτακτων προσελεύσεων, έχοντας 285 ασθενείς κατά μέσο όρο. Οι 

υπόλοιποι μήνες έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους στον μέσο όρο 

επισκέψεων, όπου κυμαίνονται από 260 έως 280. Παράλληλα, ο Γενάρης 

(January) και ο Δεκέμβρης (December) είναι οι μήνες που καταγράφουν τις 

λιγότερες επισκέψεις ασθενών κατά μέσο όρο με 262 και 255 ασθενείς 

αντίστοιχα.   

 Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται το πλήθος των επισκέψεων στο ΤΕΠ για 

κάθε εποχή του χρόνου. Έτσι παρατηρείται ότι ο Χειμώνας (Winter) έχει τις 

λιγότερες επισκέψεις ασθενών κατά μέσο όρο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται 

και από την Εικόνα 14, όπου δύο (2) από τους τρεις (3) μήνες της 

συγκεκριμένης εποχής (Γενάρης και Δεκέμβρης) είναι οι μήνες με τις 

λιγότερες επισκέψεις σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Αντίθετα το 

Καλοκαίρι (Summer) έχει τους περισσότερους ασθενείς κατά μέσο όρο, όπου 

στην συγκεκριμένη εποχή περιλαμβάνεται ο Αύγουστος και ο Ιούλιος, όπου 

χαρακτηρίζονται οι μήνες με τις περισσότερες προσελεύσεις ασθενών, 

σύμφωνα με την Εικόνα 14.  
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Εικόνα 14: Πλήθος ασθενών ανά μήνα. 

 

 

 

Εικόνα 15: Πλήθος περιστατικών ανά εποχή του χρόνου. 

 

 



49 

 

 Συνεχίζοντας την γραφική ανάλυση των έκτακτων προσελεύσεων στο 

ΤΕΠ στο πέρασμα των χρόνων, η Εικόνα 16 παρουσιάζει με την μορφή 

θηκογράμματος τον μέσο όρο και το εύρος των επισκέψεων των ασθενών στο 

ΤΕΠ για κάθε εβδομάδα του χρόνου. Κάθε θηκόγραμμα αντιστοιχεί σε μια 

εβδομάδα του χρόνου και συνολικά υπάρχουν 52 ή 53 εβδομάδες σε κάθε 

χρόνο, ανάλογα με το αν το έτος είναι δίσεκτο ή όχι. Έτσι σύμφωνα με την 

Εικόνα 16, η 33η και 32η εβδομάδα του χρόνου έχουν τις περισσότερες 

επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ κατά μέσο όρο με 307 και 305 ασθενείς 

αντίστοιχα. Μετά ακολουθεί η 34η εβδομάδα με 302 ασθενείς κατά μέσο όρο, 

όπου αυτές οι 3 εβδομάδες υπάγονται στον μήνα Αύγουστο και στην εποχή 

Καλοκαίρι, που σύμφωνα με την Εικόνα 14 και 15, παρουσιάζουν τις 

περισσότερες επισκέψεις κατά μέσο όρο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες 

και τις υπόλοιπες εποχές αντίστοιχα. Επιπλέον, η 1η, η 52η και η 53η εβδομάδα 

του χρόνου παρουσιάζουν τα λιγότερα περιστατικά κατά μέσο όρο με 240, 

239 και 249 ασθενείς και ανήκουν στον Χειμώνα σχετικά με την εποχή  και 

στον Γενάρη και Δεκέμβρη σχετικά με τους μήνες, όπου και στις 2 

περιπτώσεις καταγράφονται οι λιγότερες επισκέψεις (Εικόνα 14 και 15). 

Τέλος οι υπόλοιπες εβδομάδες καταγράφουν από 260 έως 295 ασθενείς κατά 

μέσο όρο. 

 

 

Εικόνα 16: Πλήθος επισκέψεων ανά εβδομάδα του χρόνου. 
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 Πολύ σημαντικό για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την 

οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού με τον κατάλληλο τρόπο, είναι η γνώση 

της ωριαίας προσέλευσης των ασθενών στο ΤΕΠ. Έτσι θα μπορέσουν να 

κατανοηθούν οι ώρες που παρατηρείται η μεγαλύτερη προσέλευση των 

πολιτών στο ΤΕΠ, δηλαδή οι ώρες αιχμής, έτσι ώστε να κατανεμηθεί ανάλογα 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η Εικόνα 17 αναπαριστά το σύνολο 

των ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ ανά ώρα της ημέρας που το 

νοσοκομείο εφημερεύει. Κάθε θηκόγραμμα αναπαριστά ένα χρονικό 

διάστημα μιας ώρας για τις 24 ώρες της ημέρας, όπου ο οριζόντιος άξονας 

αναφέρεται σε διάστημα μιας ώρας. Δηλαδή το 8 στον οριζόντιο άξονα 

αναφέρεται στο διάστημα 8:00 π.μ. έως 8:59 π.μ.. Παρατηρείται ότι από τις 

9:00 έως τι 12:59 μ.μ. υπάρχει η μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ 

κατά μέσο όρο με 46 προσελεύσεις ασθενών την ώρα, ενώ το διάστημα 

αιχμής παρατηρείται από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:59 π.μ. με 49 περιστατικά 

την ώρα κατά μέσο όρο για αυτές τις δύο (2) ώρες. Μέχρι τις 19:00 μ.μ. 

παρατηρείται σταθερότητα στο πλήθος των περιστατικών με 33 ασθενείς κατά 

μέσο όρο ανά ώρα. Ύστερα υπάρχει σταδιακή μείωση του πλήθους των 

περιστατικών μέχρι τις 23:59 μ.μ.. Όσο περνάει η ώρα οι πολίτες που 

επισκέπτονται το ΤΕΠ μειώνονται αρκετά. Τα μεσάνυχτα καταγράφονται οι 

χαμηλότεροι μέσοι όροι, όπου οι επισκέψεις των ασθενών  κυμαίνονται κάτω 

από 10 περιστατικά ανά ώρα. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τις 4:00 π.μ. 

έως τις 6:59 π.μ. παρατηρούνται τα λιγότερα περιστατικά με 5 ασθενείς κατά 

μέσο όρο την ώρα. 

 

 

Εικόνα 17: Εύρος επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας. 
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 Κάθε ασθενής που προσέρχεται στο ΤΕΠ, αφού δηλώσει τα συμπτώματα 

του στο Triage, κατευθύνεται στο αντίστοιχο ιατρικό τμήμα για την παροχή 

της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Μερικές φορές ένας ασθενής μπορεί να 

ανακατευθυνθεί και σε κάποιο άλλο τμήμα αν κριθεί απαραίτητο (Πίνακας 4). 

Η Εικόνα 18 παρουσιάζει το συνολικό πλήθος των ασθενών που έχουν 

εξεταστεί από κάθε τμήμα του νοσοκομείου στο ΤΕΠ, όπου συνολικά το 

ΠΓΝΙ διαθέτει 26 τμήματα. To Παθολογικό τμήμα (Pathological) στο χρονικό 

διάστημα των δεδομένων, ήταν το τμήμα με τις περισσότερες έκτακτων 

επισκέψεων και συγκεκριμένα οι γιατροί του συγκεκριμένου τμήματος 

παρείχαν την ιατρική τους φροντίδα σε 88240 ασθενείς συνολικά. Το τμήμα 

που ακολουθεί το συνολικό πλήθος των έκτακτων επισκέψεων είναι το 

Ορθοπεδικό τμήμα (Orthopedical) με 73629 ασθενείς συνολικά. Τα υπόλοιπα 

τμήματα του ΤΕΠ έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα δύο (2) 

πρώτα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Συγκεκριμένα το 3ο πολυσύχναστο τμήμα 

είναι το Χειρουργικό τμήμα (Surgical) με 44774 ασθενείς συνολικά, στην 

συνέχεια είναι το Ωτορινολαρυγγολογικό (OTOLARYNGOLOGY) τμήμα με 

42108 ασθενείς, το Παιδιατρικό (PEDIATRIC) με 39251 ασθενείς κ.ο.κ.. 

Τέλος, το τμήμα με τους λιγότερους ασθενείς είναι της Πλαστικής 

Χειρουργικής ( Plastic Surgery), το οποίο έχει προσφέρει ιατρική περίθαλψη  

σε συνολικά 6 ασθενείς σε διάστημα επτά (7) χρόνων, που δείχνει την 

σπανιότητα τέτοιου είδους έκτακτων περιστατικών. 

 

 

Εικόνα 18: Συνολικό πλήθος ασθενών ανά τμήμα του ΤΕΠ. 
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 Στην Εικόνα 19 παρουσιάζεται η πορεία των έκτακτων αφίξεων των 

ασθενών στο ΤΕΠ σε σχέση με την μέγιστη θερμοκρασία της εκάστοτε ημέρα 

εφημερίας του νοσοκομείου. Η αναπαράσταση της παραπάνω σχέσης έγινε με 

την χρήση γραφήματος με δύο (2) κάθετους άξονες (άξονες y), όπου ο 

αριστερός άξονας αναφέρεται στο πλήθος των έκτακτων αφίξεων στο ΤΕΠ, 

ενώ ο δεξιός άξονας αναφέρεται στην μέγιστη θερμοκρασία της εκάστοτε 

ημέρας εφημερίας. Ο άξονας x είναι κοινός για τους δύο (2) άξονες y και 

αναφέρεται στο χρονικό διάστημα των δεδομένων, δηλαδή από την 1η 

Μαρτίου του 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Το πλήθος των αφίξεων 

στο ΤΕΠ αναπαρίσταται με μπλε χρώμα και αντικατοπτρίζεται από τον 

αριστερό άξονα y, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας εφημερίας του 

νοσοκομείου αναπαρίσταται με κόκκινο χρώμα και αναφέρεται στον δεξιό 

άξονα y. Παρατηρείται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο πλήθος των 

έκτακτων αφίξεων και της μέγιστης θερμοκρασίας. Όταν η μέγιστη 

θερμοκρασία είναι υψηλή παρατηρείται και υψηλός αριθμός αφίξεων στο 

ΤΕΠ, ενώ όταν καταγράφονται χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες την ημέρα 

εφημερίας, τότε ο αριθμός των αφίξεων είναι χαμηλός.  

 

 

Εικόνα 19: Πλήθος αφίξεων ασθενών και μέγιστη θερμοκρασία ανά ημέρα 

εφημερίας. 
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6. Αποτελέσματα και Ερμηνεία 

6.1 Εισαγωγή 

 Με συνολικά δεδομένα 7 χρόνων, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2013 έως 

την 31η Δεκεμβρίου του 2019 όπου αντιστοιχούν σε 349662 ασθενείς που 

έχουν επισκεφτεί το ΤΕΠ του ΠΓΝΙ, δημιουργήθηκαν δύο (2) μοντέλα 

πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών που θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ. Λόγω 

της χρήσης μεταβλητών που αντλούν δεδομένα σχετικά με τα περιστατικά 

πριν από έναν χρόνο, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η περίοδος από 1 

Μαρτίου του 2013 έως τις 28 Φλεβάρη 2014 ως αρχική χρονιά και να μην 

ενσωματωθεί στο σύνολο δεδομένων για την υλοποίηση των προβλεπτικών 

μοντέλων. Η παραπάνω ενέργεια πραγματοποιήθηκε για να μην υπάρχουν δύο 

(2) χρονιές δεδομένων με ακριβώς τις ίδιες μεταβλητές, αφού το 2014 θα είχε 

τις ίδιες ακριβώς τιμές στις μεταβλητές που αναφέρονται στον προηγούμενο 

χρόνο με τις μεταβλητές για το 2013. Αυτό θα συνέβαινε γιατί το 2013 θα είχε 

χρησιμοποιηθεί ως αρχικός χρόνος και θα τοποθετούνταν το πλήθος των 

περιστατικών του 2013 στις μεταβλητές που αντλούν δεδομένα σύμφωνα με 

τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι το σύνολο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την υλοποίηση της πρόβλεψης του πλήθους των έκτακτων περιστατικών 

και για τα δύο (2) προβλεπτικά μοντέλα αναφέρεται στην περίοδο από 1η  

Μαρτίου 2014 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2019, με συνολικά 299852 ασθενείς, 

μετά την αφαίρεση ενός έτους δεδομένων.  

 Το πρώτο μοντέλο έχει δυνατότητα πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών 

που θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ την επόμενη ημέρα εφημερίας, ενώ το δεύτερο 

προβλεπτικό μοντέλο έχει δυνατότητα πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών 

που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. Τα μοντέλα 

υλοποιήθηκαν με την χρήση μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα με τον 

αλγόριθμο XGBoost, όπου ενσωματώθηκαν στις προβλεπτικές μεταβλητές 

που δημιουργήσαμε και ιστορικές καιρικές πληροφορίες (Πίνακας 8). 

Επιπλέον, και στα 2 μοντέλα πραγματοποιήθηκε hyper-tuning, για την εύρεση 

των καλύτερων παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν εντός του αλγορίθμου 

πρόβλεψης, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν το μικρότερο σφάλμα 

πρόβλεψης.  

 

6.2 Προβλεπτικό μοντέλο για την επόμενη ημέρα εφημερίας 

6.2.1 Αποτελέσματα 

 Το μοντέλο που παρουσιάζεται παρακάτω αφορά την πρόβλεψη του 

πλήθους των έκτακτων περιστατικών για την επόμενη ημέρα εφημερίας. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του βασικού προβλεπτικού μοντέλου, 

το οποίο θα συγκριθεί με τα αποτελέσματα του προβλεπτικού μοντέλου που 

έχει ενσωματωμένες τις προβλεπτικές μεταβλητές που δημιουργήσαμε. Στον 

Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρικών σφάλματος του 

βασικού μοντέλου. Έτσι μέσω του βασικού μοντέλου επιτυγχάνεται ΜΑΕ= 

29. 38, RMSE= 37.27 και MAPE= 10 %. 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα μετρικών βασικού μοντέλου για την επόμενη ημέρα εφημερίας. 

 
 

 Συνολικά για αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκαν 56 μεταβλητές 

πρόβλεψης συμπεριλαμβάνοντας ιστορικά καιρικά δεδομένα των 

προηγούμενων ετών. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

hyper-tuning για την εύρεση των καλύτερων παραμέτρων που θα 

ενσωματωθούν στο μοντέλο πρόβλεψης που ελαχιστοποιούν το σφάλμα 

πρόβλεψης. Η διαδικασία της εύρεσης των καλύτερων παραμέτρων 

πραγματοποιήθηκε αρχικά με την χρήση της βιβλιοθήκης GridSearchCV, για 

να βρεθεί η κατάλληλη τιμή της κάθε παραμέτρου μέσα από ένα σύνολο 

τιμών. Ύστερα, εφόσον βρέθηκαν οι καλύτερες τιμές πειραματιστήκαμε με 

τιμές κοντά στις βέλτιστες που προέκυψαν μέσω της διαδικασίας του 

GridSearchCV, έτσι ώστε να εντοπίσουμε την καλύτερη τιμή στο βέλτιστο 

επίπεδο λεπτομέρειας. Έτσι ο κατάλληλος αριθμός εκτιμητών (n_estimators) 

είναι 102, με ποσοστό εκμάθησης 0.08 (8 %), max_depth=2, 

min_child_weight=2, gamma=0.0, subsample=0.86, colsample_bytree=0.67 

και reg_alpha=0.7, όπου σύμφωνα με αυτές τις τιμές των παραμέτρων 

επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα πρόβλεψης, δηλαδή το ελάχιστο 

σφάλμα πρόβλεψης.  

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα hyper-tuning για το μοντέλο της επόμενης ημέρας εφημερίας. 
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 Αφού εντοπίστηκαν οι καλύτεροι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν 

για την υλοποίηση του μοντέλου πρόβλεψης, οι οποίοι ελαχιστοποιούν το 

σφάλμα πρόβλεψης, πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του μοντέλου για την 

πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών για την επόμενη ημέρα 

εφημερίας. Έτσι το σύνολο δεδομένων αποτελούνταν από 1086 εγγραφές, 

όπου κάθε εγγραφή αντιπροσωπεύει μια ημέρα εφημερίας του νοσοκομείου. 

Tο σύνολο δεδομένων διαχωρίστηκε σε train set που περιείχε 869 

εγγραφές/ημέρες και αποτελούσε το 80 % του συνόλου δεδομένων, και σε test 

set με 217 εγγραφές/ημέρες, δηλαδή το υπόλοιπο 20 % του συνόλου 

δεδομένων. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι μετρικές σφάλματος  του 

μοντέλου πρόβλεψης για την επόμενη ημέρα εφημερίας, τόσο για το σύνολο 

δεδομένων εκπαίδευσης (train set), όσο και για το σύνολο δεδομένων ελέγχου 

(test set). Οι μετρικές που προέκυψαν στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 

(train set) ήταν οι εξής: το  ΜΑΕ=15.10, RMSE= 19.33 και MAPE= 5.6 %. 

Όσον αφορά το σύνολο δεδομένων ελέγχου (test set), τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν συγκρίθηκαν με τα πραγματικά δεδομένα για το ίδιο εύρος 

ημερομηνιών και ήταν τα εξής: ΜΑΕ=18.20, δηλαδή υπάρχουν περίπου 18 

ασθενείς κατά μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης, RMSE= 22.95 και το 

MAPE=6.5 %. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μετρικών του Πίνακα 8 με τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 10, συμπεραίνουμε ότι το προβλεπτικό μοντέλο με 

ενσωματωμένες τις προβλεπτικές μεταβλητές που δημιουργήσαμε 

παρουσιάζει πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με το βασικό μοντέλο, το 

οποίο υλοποιήθηκε χωρίς την χρήση προβλεπτικών μεταβλητών. 

 

Πίνακας 10: Μετρικές σφάλματος μοντέλου επόμενης ημέρας εφημερίας. 

 

 Στην Εικόνα 20 παρουσιάζεται η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό 

πλήθος έκτακτων περιστατικών σε σχέση με τις προβλέψεις που προέκυψαν 

από το μοντέλο πρόβλεψης για την επόμενη ημέρα, στο σύνολο δεδομένων 

ελέγχου (test set). Συγκεκριμένα, η μπλε γραμμή αναπαριστά τις πραγματικές 

αφίξεις (REAL), ενώ η κόκκινη γραμμή δείχνει τις τιμές που προέκυψαν από 

το μοντέλο πρόβλεψης (PREDICTED). Παρατηρείται ότι οι προβλέψιμες 

αφίξεις ασθενών (κόκκινη γραμμή) ακολουθούν την τάση των πραγματικών 

αφίξεων και στις περισσότερες φορές συμπίπτουν με τις πραγματικές, εκτός 

κάποιων περιπτώσεων που δεν προσεγγίζουν ακριβώς τις ακραίες τιμές.   

 Σχετικά με τα ακρότατα που παρατηρούνται στις πραγματικές τιμές (μπλε 

γραμμή), τα οποία είναι πάνω από 325 περιστατικά, η πρόβλεψη δεν 

καταφέρνει να τα προσεγγίζει πλήρως, αλλά ακολουθεί την ανοδική τάση 

τους. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα αληθινά περιστατικά παρατηρούνται στις 
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13 Αυγούστου του 2019, όπου προσήλθαν 373 ασθενείς, ενώ παράλληλα το 

μοντέλο προέβλεψε ότι θα έρθουν 320 ασθενείς. Η ίδια ημερομηνία για όλα 

τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2019 παρουσιάζει 312 ασθενείς κατά μέσο 

όρο και το μοντέλο μας για αυτό δεν μπορεί να προβλέψει την ραγδαία 

αύξηση των περιστατικών. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επόμενες 2 

υψηλότερες ημέρες περιστατικών, δηλαδή για τις 17 και 19 Αυγούστου του 

2019, όπου οι πραγματικές ασθενείς ισούνται με 363 και 367 αντίστοιχα, το 

μοντέλο μας προβλέπει 318 και 328 ασθενείς αντίστοιχα, ενώ όλα τα 

προηγούμενα χρόνια είχαν καταφθάσει το ΠΓΝΙ 345 και 311 ασθενείς κατά 

μέσο όρο. 

 Αναφορικά με τις ημερομηνίες όπου παρουσιάζονται ελάχιστες 

πραγματικές αφίξεις ασθενών, αλλά το μοντέλο μας δεν καταφέρνει να τις 

προσεγγίσει πλήρως είναι η 1η και 9η Γενάρη του 2019, καθώς και η 23η 

Φλεβάρη του 2019. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παρουσιάζουν 211, 196, 

205 ασθενείς αντίστοιχα, και το μοντέλο μας προβλέπει 255, 225 και 232 

ασθενείς. Παράλληλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 

του 2014 έως τις αρχές Νοεμβρίου του 2018, όπου αυτή η χρονολογική 

περίοδος αποτελεί το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, ο μέσος όρος ασθενών 

για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες με την σειρά που αναφέρονται παραπάνω 

ήταν 206, 263 και 298 ασθενείς. Το προβλεπτικό μοντέλο σύμφωνα με τους 

μέσους όρους ασθενών των προηγούμενων ετών για τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες έχει εκπαιδευτεί στην πρόβλεψη υψηλότερων τιμών για τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, οπότε για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να 

προβλέψει την συγκεκριμένη μείωση των έκτακτων περιστατικών που θα 

καταφθάσουν στο νοσοκομείο.  

 

Εικόνα 20: Σύγκριση πραγματικών με προβλέψιμων τιμών για το μοντέλο της επόμενης 

ημέρας εφημερίας. 
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6.2.2 Ερμηνεία Μεταβλητών 

 Η ερμηνεία των μεταβλητών και η σημαντικότητα της κάθε τιμής της 

μεταβλητής θα παρουσιαστούν με την χρήση των SHAP values. Στην    

Εικόνα 21 παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές μεταβλητές που συμβάλλουν 

στην καλύτερη προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου. Οι μεταβλητές στην 

Εικόνα 21, είναι ταξινομημένες με βάση την σημαντικότητα τους, όπου στην 

κορυφή του γραφήματος παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές μεταβλητές και 

ακολουθούν οι λιγότερο σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. 

  Έτσι η πιο σημαντική μεταβλητή είναι η ημέρα της εβδομάδας που 

εφημερεύει το νοσοκομείο (weekday), η οποία συμβάλει σημαντικά στην 

πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών. Ο μέσος όρος ασθενών 

που κατέφθασαν έως και πριν από 4 εφημερίες, είναι η δεύτερη πιο σημαντική 

μεταβλητή, ενώ μετά ακολουθεί μια καιρική μεταβλητή και συγκεκριμένα 

είναι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας εφημερίας (MAX_TEMP). Τέλος 

παρατηρείται η σημαντικότητα των ιστορικών καιρικών δεδομένων στην 

προκειμένη περίπτωση μελέτης, αφού υπάρχουν άλλες δύο (2) καιρικές 

μεταβλητές (MEAN_TEMP, RAIN) στις πιο σημαντικές μεταβλητές που 

συμβάλουν στην προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου, από τις συνολικά 

πέντε (5) που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σύνολο των προβλεπτικών 

μεταβλητών. Από τις καιρικές μεταβλητές η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας 

εφημερίας (MAX_TEMP) έχει την μεγαλύτερη επίδραση στο προβλεπτικό 

αποτέλεσμα σε σχέση με τις υπόλοιπες καιρικές μεταβλητές. 

 

 

Εικόνα 21: Σημαντικότητα μεταβλητών προβλεπτικού μοντέλου της επόμενης ημέρας 

εφημερίας. 
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 Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται η σημαντικότητα της κάθε τιμής της κάθε 

μεταβλητής με την χρήση summary plot. Οι μεταβλητές είναι οι ίδιες με την 

Εικόνα 21, αλλά με διαφορετικό επίπεδο πληροφορίας. Συγκεκριμένα μπορεί 

να γίνει αντιληπτό ποιο εύρος τιμών μιας μεταβλητής συμβάλλει στην 

προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου και παράλληλα πως επηρεάζονται οι 

αφίξεις των ασθενών στο ΤΕΠ. Η δεξιά μπάρα του γραφήματος 

αντικατοπτρίζει το εύρος τιμών της εκάστοτε μεταβλητής, όπου οι χαμηλές 

τιμές απεικονίζονται με γαλάζιο χρώμα, οι μεσαίες τιμές της μεταβλητής με 

μωβ χρώμα, ενώ οι υψηλές τιμές της μεταβλητής με κόκκινο χρώμα.  

 Παρατηρείται ότι στις χαμηλές τιμές της μεταβλητής weekday, δηλαδή 

Δευτέρα και Τρίτη, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προέκυψε από την 

δημιουργία της συγκεκριμένης μεταβλητής, η πιθανότητα αυξημένης 

προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ είναι μεγαλύτερη σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο (κόκκινο χρώμα) η παραπάνω 

πιθανότητα μειώνεται. Το παραπάνω μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την 

Εικόνα 13.  Παράλληλα, όταν ο μέσος όρος αφίξεων πριν από τέσσερις (4) 

εφημερίες ήταν χαμηλός (μπλε χρώμα), υπάρχει μειωμένη πιθανότητα να 

υπάρχουν αυξημένες προσελεύσεις ασθενών την επόμενη ημέρα εφημερίας, 

ενώ αν οι αφίξεις ήταν αυξημένες (κόκκινο χρώμα), υπάρχει αυξημένη 

πιθανότητα να προσέλθουν αρκετοί ασθενείς στο ΤΕΠ.  

 Σχετικά με την πιο σημαντική καιρική μεταβλητή, δηλαδή την μέγιστη 

θερμοκρασία της ημέρας (MAX_TEMP), παρατηρείται ότι στις χαμηλές 

μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας (μπλε χρώμα), το πλήθος των ασθενών που 

θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ είναι μειωμένο, άρα και η πιθανότητα αυξημένης 

προσέλευσης τους, ενώ στις ημέρες εφημερίας που παρατηρείται υψηλή 

μέγιστη θερμοκρασία (κόκκινο χρώμα), υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

αυξημένης προσέλευσης των ασθενών στο ΤΕΠ.  

 Επιπλέον, αν την προηγούμενη ημέρα εφημερίας (previous_day), υπήρχε 

υψηλός αριθμός αφίξεων στο ΤΕΠ, τότε θα υπάρχει και την επόμενη ημέρα 

εφημερίας μεγάλη πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης. Τέλος, αν η ίδια 

ημερομηνία εφημερίας έναν χρόνο πριν (same_day_one_year_ago) 

παρουσίαζε υψηλό πλήθος αφίξεων ασθενών στο ΤΕΠ, τότε υπάρχει 

αυξημένη πιθανότητα η ίδια ημερομηνία εφημερίας να έχει αυξημένη 

προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ στον αντίστοιχο χρόνο μελέτης.  
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Εικόνα 22: Summary plot μοντέλου επόμενης ημέρας εφημερίας 

 

 Στην Εικόνα 23 παρουσιάζονται 6 διαφορετικά dependence plots, όπου το 

κάθε ένα δείχνει πως επηρεάζεται το πλήθος των ασθενών που φθάνουν στο 

ΤΕΠ με βάση το εύρος τιμών της εκάστοτε μεταβλητής. Η Εικόνα 23a 

παρουσιάζει την επίδραση της κάθε ημέρας της εβδομάδας στο πλήθος των 

ασθενών που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ. Συγκεκριμένα, η Δευτέρα (ημέρα της 

εβδομάδας 0) έχει την μεγαλύτερη Shapley τιμή, δηλαδή έχει την μεγαλύτερη 

πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ημέρες, μετά ακολουθεί η Τρίτη (ημέρα της εβδομάδας 1). Οι 

υπόλοιπες ημέρες, εκτός της Τετάρτης (3) και κυρίως η Παρασκευή (ημέρα 

της εβδομάδας 4) και το Σάββατο (5) παρουσιάζουν μειωμένη πιθανότητα 

αυξημένης προσέλευσης ασθενών, αφού οι Shapley values είναι αρνητικές 

στον κάθετο άξονα.  

 Όσον αφορά τον αριθμό των περιστατικών της προηγούμενης ημέρας 

(previous_day), όταν ο αριθμός των ασθενών την προηγούμενη ημέρα 

εφημερίας ξεπερνάει τους 300 προστίθεται προβλεπτική ικανότητα στο 

μοντέλο μηχανικής μάθησης και αυξάνεται η πιθανότητα να προσέλθει 

μεγάλος αριθμός ασθενών την επόμενη ημέρα εφημερίας, αφού οι SHAP 

values είναι θετικές, ενώ από εκεί και κάτω υπάρχει χαμηλή πιθανότητα ο 

αριθμός των ασθενών της επόμενης ημέρας να είναι αυξημένος (Εικόνα 23b).  
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 Επιπλέον παρατηρείται ότι όταν η μέγιστη θερμοκρασία (MAX_TEMP) 

είναι πάνω από 23 °C, η πιθανότητα να προσέλθει αυξημένο πλήθος των 

ανθρώπων που θα καταφθάσουν στο ΤΕΠ είναι αυξημένη (Εικόνα 23c). 

Παράλληλα όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 9 °C, υπάρχει μειωμένη 

πιθανότητα να παρευρεθεί αυξημένος αριθμός ασθενών, ειδικά όταν η μέγιστη 

θερμοκρασία είναι κοντά στους 0 °C.  

 Η Εικόνα 23d αναφέρεται στην μεταβλητή ‘after_holidays’, η οποία 

λαμβάνει τιμή 1 αν το νοσοκομείο εφημέρευε μια ημέρα μετά από κάποια 

δημόσια αργία και 0 αν όχι. Έτσι παρατηρείται ότι αν το νοσοκομείο 

εφημερεύει μετά από δημόσια αργία, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να 

παρευρεθούν αρκετοί ασθενείς στο ΤΕΠ, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν 

επηρεάζεται το πλήθος των ασθενών.   

 Συνεχίζοντας, η Εικόνα 23e αναφέρεται στο μέσο πλήθος ασθενών που 

επισκέφθηκαν το ΤΕΠ τις προηγούμενες τέσσερις (4) ημέρες εφημερίας 

(four_pre_days_mean) και παρατηρείται ότι αν ο μέσος όρος είναι πάνω από 

262 ασθενείς, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να καταγραφεί υψηλός 

αριθμός αφίξεων, ενώ κάτω από τους 262 ασθενείς κατά μέσο όρο η 

πιθανότητα να παρουσιαστεί υψηλό πλήθος ασθενών, είναι μειωμένη. 

Παράλληλα αν ο μέσος όρος είναι κάτω 225 ασθενείς, τότε η πιθανότητα να 

παρουσιαστεί υψηλός αριθμός ασθενών είναι αρκετά μειωμένη.  

 Τέλος, όταν η ίδια ημερομηνία εφημερίας πριν έναν χρόνο παρουσίαζε 

πάνω από 290 ασθενείς, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αυξημένες 

αυξήσεις στο ΤΕΠ για την ίδια ημερομηνία εφημερίας της χρονιάς που γίνεται 

η πρόβλεψη, όπου όσο αυξάνεται ο αριθμός, αυξάνεται και η πιθανότητα, ενώ 

κάτω από τους 290 ασθενείς η πιθανότητα για αυξημένη προσέλευση 

μειώνεται (Εικόνα 23f).  
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Εικόνα 23: Dependence plot του μοντέλου της επόμενης ημέρας εφημερίας. 
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6.3 Προβλεπτικό μοντέλο για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες 

6.3.1 Αποτελέσματα  

 Όπως και στο προηγούμενο προβλεπτικό μοντέλο το οποίο 

παρουσιάστηκε παραπάνω, έτσι και για το μοντέλο που σχετίζεται με την 

πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών για τις επόμενες τριάντα 

(30) ημέρες, πραγματοποιήθηκε αρχικά η υλοποίηση του βασικού 

προβλεπτικού μοντέλου. Επίσης, το δεύτερο προβλεπτικό μοντέλο μας, 

αναφέρεται ναι μεν στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, αλλά στην 

πραγματικότητα αυτό το εύρος αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ή δεκαέξι (16) 

ημέρες εφημερίας, λόγω των ημερών που εφημερεύει το νοσοκομείο μελέτης. 

 Οι προβλέψεις του συγκεκριμένου βασικού προβλεπτικού μοντέλου 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το πλήθος των έκτακτων αφίξεων στο ΤΕΠ που 

καταγράφηκαν πριν από τριάντα (30) ημέρες. Τα αποτελέσματα των μετρικών 

σφάλματος του παραπάνω βασικού προβλεπτικού μοντέλου παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 11, όπου καταγράφεται ΜΑΕ= 35.86 ασθενείς, RMSE= 44.51 

και MAPE= 13 %. 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα μετρικών βασικού μοντέλου για τις επόμενες τριάντα (30) 

ημέρες. 

 

 

 

 Αφού πραγματοποιήθηκε η πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών μέσω 

του βασικού μοντέλου, προχωρήσαμε στην εύρεση των καλύτερων 

παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν εντός του αλγορίθμου μηχανικής 

μάθησης, δηλαδή εντός του XGBoost. Για το συγκεκριμένο προβλεπτικό 

μοντέλο δημιουργήθηκαν 38 συνολικά προβλεπτικές μεταβλητές, οι οποίες 

μπορούν να υλοποιηθούν σε μελλοντικές προβλέψεις και αναφέρονται σε 

εύρος μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερών. Το hyper-tuning των 

παραμέτρων υλοποιήθηκε για την εύρεση των καλύτερων τιμών τους, όπου 

στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιμές για τις παραμέτρους που 

βελτιστοποιούν το αποτέλεσμα της πρόβλεψης. Συγκεκριμένα ο κατάλληλος 

αριθμός εκτιμητών (n_estimators) είναι οι 900 με ποσοστό εκμάθησης 

(learning_rate) ίσο με 0.01 (1%), max_depth=2, min_child_weight=1, 

gamma=0, subsample=0.8, colsample_bytree=0.95, reg_alpha=0.   
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα hyper-tuning για το μοντέλο για τις τριάντα (30) επόμενες 

ημέρες. 

 

 

 Μετά την εύρεση των καλύτερων παραμέτρων, ακολούθησε η εισαγωγή 

τους και ταυτόχρονα η δημιουργία του προβλεπτικού μοντέλου για την 

υλοποίηση της πρόβλεψης για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες με την χρήση 

του αλγορίθμου XGBoost. Τα αποτελέσματα των μετρικών σφάλματος στο 

σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (train set) και στο σύνολο δεδομένων ελέγχου 

(test set) παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Αρχικά το σύνολο δεομένων 

εκπαίδευσης καταγράφει τις εξής μετρικές ακρίβειας: MAE=15.32, RMSE= 

19.42 και MAPE= 5.6 %. Παράλληλα, το σύνολο δεδομένων ελέγχου, είναι το 

σύνολο δεομένων για το οποίο γίνεται η πρόβλεψη με άγνωστα δεδομένα και 

διασταυρώνονται σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, και παρουσιάζει τις 

εξής μετρικές σφάλματος: ΜΑΕ= 19.23, δηλαδή κατά μέσο όρο η απόλυτη 

διαφορά πραγματικής με προβλέψιμη τιμή είναι περίπου 19 ασθενείς, 

RMSE=23.78 και MAPE= 6.8 %. 

Πίνακας 13: Μετρικές σφάλματος μοντέλου για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 

 

 

 Το αποτελέσματα του συγκεκριμένου προβλεπτικού μοντέλου (Πίνακας 

13) υπερτερούν έναντι των αποτελεσμάτων του βασικού προβλεπτικού 

μοντέλου (Πίνακας 11). Έτσι όπως και στο προηγούμενο προβλεπτικό 

μοντέλο, οι προβλέψεις με ενσωματωμένες τις προβλεπτικές μεταβλητές 

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα, οπότε και στις δύο (2) περιπτώσεις θα 

αξιοποιηθούν τα αυτά τα μοντέλα έναντι των βασικών μοντέλων.  
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 Στην Εικόνα 24 παρουσιάζεται η πορεία των πραγματικών έκτακτων 

περιστατικών με μπλε χρώμα (REAL) σε σχέση με τις προβλέψεις που 

προέκυψαν από το δεύτερο προβλεπτικό μοντέλο (PREDICTED) στο σύνολο 

δεδομένων ελέγχου, όπου απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα . Παρατηρείται 

ότι το συγκεκριμένο προβλεπτικό μοντέλο καταφέρνει και ακολουθεί την 

τάση των πραγματικών τιμών, αλλά για κάποιες ημερομηνίες δεν καταφέρνει 

να φτάσει τα ακρότατα των πραγματικών τιμών. Αυτές οι ημερομηνίες 

παραμένουν ίδιες με το προηγούμενο μοντέλο και γενικά τα δύο μοντέλα 

ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση εκτός κάποιων σημείων, όπως για 

παράδειγμα οι τελευταίες παρατηρήσεις του συνόλου δεδομένων ελέγχου, 

όπου το προηγούμενο μοντέλο παρουσιάζει καλύτερες προβλέψεις σε σχέση 

με το συγκεκριμένο μοντέλο. 
 

 

Εικόνα 24: Σύγκριση πραγματικών με προβλέψιμων τιμών του μοντέλου για τις επόμενες 

τριάντα (30) ημέρες. 

 

6.3.2 Ερμηνεία Μεταβλητών 

 Στην Εικόνα 25 παρουσιάζονται οι δεκαπέντε (15) πιο σημαντικές 

προβλεπτικές μεταβλητές από το σύνολο των μεταβλητών (38) που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο πρόβλεψης των έκτακτων περιστατικών για 

τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

τελική πρόβλεψη. Παρατηρείται ότι η ημέρα της εβδομάδας που το 

νοσοκομείο βρίσκεται σε εφημερία (weekday) είναι και σε αυτό το μοντέλο η 

πιο σημαντική προβλεπτική μεταβλητή, ενώ μετά ακολουθεί η μέγιστη 

θερμοκρασία της ημέρας εφημερίας (MAX_TEMP). Αυτές οι δύο (2) 

προβλεπτικές μεταβλητές έχουν καθοριστικό ρόλο στην πρόβλεψη των 

έκτακτων περιστατικών είτε επρόκειτο για την επόμενη ημέρα εφημερίας είτε 

για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες.  
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 Μετά ακολουθεί η μεταβλητή που αναφέρεται στο πλήθος των 

περιστατικών για την ίδια ημερομηνία εφημερίας έναν χρόνο πριν 

(same_day_one_year_ago). Όσον αφορά τις μεταβλητές που σχετίζονται με 

ιστορικές καιρικές πληροφορίες, παρατηρείται ότι στις 15 πιο σημαντικές, 

υπάρχουν δύο (2) από τις συνολικά πέντε (5) καιρικές μεταβλητές 

(MAX_TEMP, MEAN_TEMP), που δείχνει την σημαντικότητα των καιρικών 

δεδομένων και στο συγκεκριμένο προβλεπτικό μοντέλο. 

 

 

Εικόνα 25: Σημαντικότητα μεταβλητών μοντέλου για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 

 

 Στην εικόνα 26 παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές μεταβλητές του 

συγκεκριμένου προβλεπτικού μοντέλου, οι οποίες είναι οι ίδιες με την Εικόνα 

25, αλλά παρέχουν διαφορετικό επίπεδο πληροφόρησης.  Έτσι παρατηρείται 

ότι στις αρχές της εβδομάδας (μπλε χρώμα), δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, οι 

SHAP τιμές είναι θετικές, άρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο αριθμός των 

έκτακτων περιστατικών που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ να είναι αυξημένος. 

Αντίθετα, το Σάββατο και την Κυριακή (κόκκινο χρώμα), οι SHAP τιμές είναι 

αρνητικές, άρα η πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ 

είναι μειωμένη.  

 Συνεχίζοντας με την δεύτερη πιο σημαντική προβλεπτική μεταβλητή του 

συγκεκριμένου προβλεπτικού μοντέλου, δηλαδή την μέγιστη θερμοκρασία της 

ημέρας (MAX_TEMP), παρατηρείται ότι στις χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες 

της ημέρας (μπλε χρώμα) οι SHAP τιμές είναι αρνητικές. Αυτό σηματοδοτεί 

ότι υπάρχει μειωμένη πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ. 

Αντιθέτως, όταν η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας είναι αυξημένη (κόκκινο 
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χρώμα), η πιθανότητα για αυξημένη προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ είναι 

αυξημένη, αφού οι τιμές SHAP είναι θετικές, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 

 Αναφορικά με την μεταβλητή για την ίδια ημερομηνία εφημερίας την 

προηγούμενη χρονιά (same_day_one_year_ago), το εύρος των SHAP τιμών 

είναι μικρό και κυμαίνεται και σε αρνητικές και σε θετικές τιμές. 

Συγκεκριμένα, αν την ίδια ημερομηνία εφημερίας έναν χρόνο είχε καταγραφεί 

υψηλός αριθμός (κόκκινο χρώμα) αφίξεων στο ΤΕΠ, τότε και για την 

συγκεκριμένη ημερομηνία εφημερίας της τρέχουσας χρονιάς υπάρχει υψηλή 

πιθανότητα το πλήθος των προσελεύσεων στο ΤΕΠ να είναι αυξημένο. Όταν ο 

αριθμός αφίξεων ήταν μειωμένος (μπλε χρώμα), τότε η πιθανότητα για 

αυξημένες προσελεύσεις και την τρέχουσα χρονιά για την ίδια ημερομηνία 

εφημερίας, είναι πολύ χαμηλή. 

 Όπως παρατηρείται και στο προηγούμενο μοντέλο, η μεταβλητή που 

αναφέρεται στις ημέρες του εκάστοτε μήνα (day_of_month) παρουσιάζει 

χαμηλή πιθανότητα αυξημένων προσελεύσεων στο ΤΕΠ, όταν η ημερομηνία 

εφημερίας συμπίπτει στις αρχές του μήνα (μπλε χρώμα). Παράλληλα, όταν η 

εβδομάδα του χρόνου (week_of_year) λαμβάνει υψηλές τιμές, δηλαδή είναι 

προς το τέλος του χρόνου (κόκκινο χρώμα), υπάρχει χαμηλή πιθανότητα 

αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ, αφού οι SHAP τιμές είναι 

αρνητικές.  

 

 

Εικόνα 26: Summary plot μεταβλητών για το μοντέλο για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 
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 Τα δύο (2) προβλεπτικά μοντέλα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, λόγω 

της κοινής ύπαρξης προβλεπτικών μεταβλητών. Οι μεταβλητές που 

παρουσιάστηκαν στην Εικόνα 23 και ανήκουν και στο συγκεκριμένο μοντέλο 

είναι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας (MAX_TEMP), το πλήθος των 

έκτακτων προσελεύσεων για την ίδια ημερομηνία εφημερίας έναν χρόνο πριν 

(same_day_one_year_ago), η ημέρα της εβδομάδας (weekday) και η 

μεταβλητή για το αν η ημερομηνία εφημερίας πραγματοποιείται μια ημέρα 

μετά από κάποια δημόσια αργία (after_hol). Αυτές οι μεταβλητές που 

αναλύσαμε στην Εικόνα 23 παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά στο εύρος 

τιμών τους και για το συγκεκριμένο προβλεπτικό μοντέλο. Οπότε για το 

συγκεκριμένο προβλεπτικό μοντέλο θα παρουσιαστούν διαφορετικές 

μεταβλητές, ανεξάρτητα αν υπάρχουν και στα δύο (2) μοντέλα πρόβλεψης, 

όπου αν υπάρχουν. Οι μεταβλητές που ανήκουν και στα δύο (2) μοντέλα 

παρουσιάζουν την ίδια επιρροή στο πλήθος των έκτακτων περιστατικών, 

έχοντας παράλληλα το ίδιο εύρος αναφοράς των εκάστοτε μεταβλητών. 

 Στην Εικόνα 27 παρουσιάζονται 4 μεταβλητές από το σύνολο των 38 του 

συγκεκριμένου μοντέλου, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο προηγούμενο 

μοντέλο μας. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες μεταβλητές λόγω των 

μονοπατιών που δημιουργούνται στο εύρος των τιμών τους και μπορούν να 

μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που επιδρούν 

στο πλήθος των έκτακτων προσελεύσεων των ασθενών στο ΤΕΠ.  

 Η Εικόνα 27a αναφέρεται στην ημέρα του μήνα. Έτσι παρατηρείται ότι 

τις πέντε (5) πρώτες ημέρες του κάθε μήνα η πιθανότητα για αυξημένες 

προσελεύσεις ασθενών στο ΤΕΠ είναι μειωμένη, αφού οι SHAP τιμές είναι 

αρνητικές. Για τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα 

για υψηλό αριθμό προσελεύσεων στο ΤΕΠ.  

 Η Εικόνα 27b αναφέρεται στον μέσο όρο των αφίξεων για την ίδια ημέρα 

της εβδομάδας για έναν μήνα πριν. Όταν αυτός ο μέσος όρος αφίξεων τον 

προηγούμενο μήνα για την ίδια ημέρα της εβδομάδας παρουσιάζει κάτω από 

285 ασθενείς, τότε η πιθανότητα για αυξημένη προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ 

είναι μειωμένη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αυτή η πιθανότητα αυξάνεται.  

 Τέλος, οι Εικόνες 27c και 27d αφορούν καιρικές μεταβλητές. 

Συγκεκριμένα, όταν η μέση θερμοκρασία της ημέρας εφημερίας 

(MEAN_TEMP) είναι κάτω από 12 °C, τότε υπάρχει μειωμένη πιθανότητα 

αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ, ενώ για τις υπόλοιπες 

θερμοκρασίες η παραπάνω πιθανότητα αυξάνεται. Παράλληλα όταν η 

ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας εφημερίας (MIN_TEMP) είναι κάτω από 

3 °C, υπάρχει μειωμένη πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο 

ΤΕΠ, ενώ από 12 °C η πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο 

ΤΕΠ αυξάνεται. 
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Εικόνα 27: Dependence plot για το προβλεπτικό μοντέλο για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 
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6.4 Αποτελέσματα προβλέψεων τμημάτων 

 Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι μετρικές σφάλματος για τα 6 τμήματα 

του ΤΕΠ που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση λόγω της μεγάλης 

επισκεψιμότητας των ασθενών. Για τα συγκεκριμένα τμήματα 

πραγματοποιήθηκαν και τα δύο (2) προβλεπτικά μοντέλα (πρόβλεψη πλήθους 

ασθενών για την επόμενη ημέρα εφημερίας και για τις επόμενες τριάντα (30) 

ημέρες) με την χρήση των προβλεπτικών μεταβλητών που είχαν δημιουργηθεί 

για το εκάστοτε μοντέλο. Οι μετρικές σφάλματος είναι οι ίδιες που 

χρησιμοποιήθηκαν και στα προηγούμενα δύο (2) μοντέλα. Η προτελευταία 

στήλη αναφέρεται στο σύνολο των ασθενών που τους παραχωρήθηκε ιατρική 

φροντίδα από το αντίστοιχο τμήμα στα συνολικά επτά (7) χρόνια δεδομένων, 

ενώ η τελευταία στήλη αναφέρεται στον μέσο όρο των έκτακτων 

περιστατικών ανά ημέρα εφημερίας στο πέρασμα των χρόνων.  

 Το Παθολογικό τμήμα δέχεται τις περισσότερες επισκέψεις ανά ημέρα 

εφημερίας και συγκεκριμένα 60 ασθενείς. Για το συγκεκριμένο τμήμα 

προβλέπεται το πλήθος ασθενών της επόμενης ημέρας εφημερίας με μέσο 

απόλυτο σφάλμα 7.42 ασθενών, ενώ για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες 

προβλέπεται το πλήθος των ασθενών με μέσο απόλυτο σφάλμα 7 ασθενών. 

 Το δεύτερο πολυσύχναστο τμήμα είναι το Ορθοπεδικό, το οποίο δέχεται 

περίπου 56 ασθενείς ανά ημέρα εφημερίας. Το πλήθος των ασθενών που θα 

προσέλθουν στο ΤΕΠ την επόμενη ημέρα εφημερίας προβλέπεται με μέσο 

απόλυτο σφάλμα 8.52 ασθενών, ενώ για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες 

καταγράφεται μέσο απόλυτο σφάλμα 8.18 ασθενών.  

 Παρατηρείται ότι σε επίπεδο τμημάτων επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια 

πρόβλεψης από ότι στο γενικό σύνολο των ασθενών. Αυτό μπορεί να 

εκμεταλλευτεί και να μελετηθεί κάθε τμήμα μεμονωμένα και ο συνδυασμός 

των αποτελεσμάτων του κάθε τμήματος να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

ακρίβεια πρόβλεψης του γενικού συνόλου.  
 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα μετρικών σφάλματος των πολυσύχναστων τμημάτων ΤΕΠ. 
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7. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προτάσεις 

7.1 Συζήτηση  

 Η ταυτόχρονη συνύπαρξη πάρα πολλών ανθρώπων στο ΤΕΠ 

(overcrowding) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο οδηγεί σε διάφορα 

προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο και στην παροχή 

ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς. Παρόλα αυτά αυτό το φαινόμενο είναι 

δύσκολο να αντιμετωπισθεί από το εκάστοτε νοσοκομείο, λόγω της έλλειψης 

ανθρώπινων και υλικών πόρων. Επίσης σε περιπτώσεις μελέτης όπως και την 

δική μας, όπου η παροχή ιατρικής φροντίδας είναι ελεύθερη για όλους χωρίς 

κάποιο χρηματικό αντίτιμο, είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του 

overcrowding, γιατί υπάρχουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται το 

ΤΕΠ χωρίς να έχουν πραγματική έκτακτη ανάγκη (Pines et al., 2011). Αυτή η 

κατηγορία ασθενών είναι που παραμένουν στον χώρο αναμονής περισσότερη 

ώρα, είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του overcrowding και μερικοί από 

αυτούς φεύγουν χωρίς ιατρική διάγνωση, λόγω της μεγάλης αναμονής 

(Cremonesi et al., 2015; Galanis et al., 2019). 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η πρόβλεψη του πλήθους των 

ασθενών που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ του ΠΓΝΙ. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε ερμηνεία των μεταβλητών για να κατανοηθεί σε ποιο 

εύρος τιμών της κάθε μεταβλητής επηρεάζεται το πλήθος των έκτακτων 

προσελεύσεων στο ΤΕΠ.  Για αυτόν τον λόγο αναπτύχθηκαν δύο (2) μοντέλα 

πρόβλεψης. Τα μοντέλα αναπτύχθηκαν με τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης 

XGBoost, έχοντας δημιουργήσει τις κατάλληλες προβλεπτικές μεταβλητές, 

συμπεριλαμβάνοντας και ιστορικές πληροφορίες καιρού, για να δώσουν την 

σωστή κατεύθυνση στο προβλεπτικό αποτέλεσμα για την επίτευξη όσον το 

δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος. Επιπλέον, δημιουργήθηκε και ένα βασικό 

μοντέλο πρόβλεψης για κάθε περίπτωση μελέτης έτσι ώστε να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπτικών μεταβλητών σε σύγκριση με το απλό 

μοντέλο, το οποίο είναι πιο εύκολο στην δημιουργία του και μπορεί να 

εξοικονομήσει αρκετό χρόνο.  

 Το πρώτο προβλεπτικό μοντέλο έχει ικανότητα πρόβλεψης των έκτακτων 

περιστατικών για την επόμενη ημέρα εφημερίας. Το βασικό μοντέλο (baseline 

model)  του οποίου η πρόβλεψη προκύπτει σύμφωνα με το πλήθος των 

έκτακτων επισκέψεων της προηγούμενης εφημερίας, κατέγραψε μέσο 

απόλυτο σφάλμα (MAE) ίσο με 29.38 ασθενείς, σχετικό μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα (RMSE) ίσο με 37.27 και μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (MAPE) 

ίσο με 10 %. Από την άλλη μεριά το προβλεπτικό μοντέλο στο οποίο έχουν 

ενσωματωθεί οι προβλεπτικές μεταβλητές σημειώνει MAE= 18.20, 

RMSE=22.95 και MAPE= 6.5 %. Έτσι συμπεραίνεται ότι το προβλεπτικό μας 

μοντέλο καταγράφει πολύ καλύτερες επιδόσεις από το βασικό μας μοντέλο 

και προβλέπεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το πλήθος ασθενών που θα 

προσέλθουν στο ΤΕΠ. 
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 Το δεύτερο προβλεπτικό μοντέλο έχει μεγαλύτερο προβλεπτικό εύρος και 

συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί για την πρόβλεψη των έκτακτων 

περιστατικών για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή για τις επόμενες 

15 εφημερίες. Οι προβλέψεις του βασικού μοντέλου για το συγκεκριμένο 

εύρος πρόβλεψης προέκυψαν σύμφωνα με το πλήθος των έκτακτων 

προσελεύσεων πριν από τριάντα (30) ημέρες. Οι μετρικές που κατέγραψε το 

συγκεκριμένο βασικό μοντέλο είναι MAE=35.86, RMSE=44.51 και MAPE= 

13%. Από την άλλη μεριά το προβλεπτικό μοντέλο με ενσωματωμένες τις 

προβλεπτικές μεταβλητές για το συγκεκριμένο εύρος πρόβλεψης κατέγραψε 

MAE= 19.23, RMSE=23.78 και MAPE=6.8 %. Έτσι και σε αυτήν την 

περίπτωση καταγράφηκαν καλύτερες επιδόσεις από το βασικό μοντέλο, 

σημειώνοντας καλύτερες μετρικές σφάλματος, οι οποίες οδηγούν πιο κοντά 

στις πραγματικές προσελεύσεις ασθενών στο ΤΕΠ.   

 Σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνες που έχουν αναπτυχθεί μελετώντας 

το ίδιο θέμα, έχει παρατηρηθεί ότι η ημέρα της εβδομάδας με τις 

περισσότερες αφίξεις ασθενών στο ΤΕΠ είναι η Δευτέρα, ενώ κατά την 

διάρκεια των Σαββατοκύριακων καταγράφονται οι λιγότερες επισκέψεις, κάτι 

το οποίο συμβαίνει και στην παρούσα διπλωματική έρευνα (Cheng et al., 

2021; Erkamp et al., 2021; Rocha & Rodrigues, 2021). Επίσης, στην παρούσα 

διπλωματική παρατηρείται ότι το καλοκαίρι υπάρχει αυξημένη προσέλευση 

ασθενών στο ΤΕΠ, και κυρίως τον Αύγουστο. Αυτό το φαινόμενο 

παρουσιάζεται σε κάποιες έρευνες (Duwalage et al., 2020), αλλά σε κάποιες 

δεν ισχύει το ίδιο (Erkamp et al., 2021; Rocha & Rodrigues, 2021). Η 

αυξημένη προσέλευση ασθενών τον Αύγουστο οφείλεται στην σημαντικότητα 

που παρουσιάζει η μέγιστη θερμοκρασία στο πλήθος των προσελεύσεων, 

όπου σύμφωνα με την Εικόνα 23c όταν η μέγιστη θερμοκρασία είναι πάνω 

από 23 °C, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών 

στο ΤΕΠ, ενώ όταν η μέγιστη θερμοκρασία είναι κάτω από 9 °C, τότε υπάρχει 

μειωμένη πιθανότητα αυξημένης προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ.  

 Επίσης, η ενσωμάτωση γεγονότων και εορτών στις προβλεπτικές 

μεταβλητές ως Boolean πραγματοποιείται σε αρκετές έρευνες (Duwalage et 

al., 2020; Erkamp et al., 2021; Vollmer et al., 2021). Παρατηρείται 

παγκοσμίως ότι οι εκδηλώσεις και γεγονότα της περιοχής ή της χώρας, όπως 

τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, Αποκριάτικες εκδηλώσεις κλπ., 

επηρεάζουν τον αριθμό των έκτακτων περιστατικών (Duwalage et al., 2020; 

Vollmer et al., 2021).  Στην συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης, τα γεγονότα 

δεν επηρεάζουν τον αριθμό των έκτακτων περιστατικών, λόγω του τρόπου 

εφημερίας του νοσοκομείου, όπου στα συνολικά έξι (6) χρόνια δεδομένων 

πρόβλεψης, το νοσοκομείο έχει εφημερεύσει συνολικά εννέα (9) από τις 

τριάντα (30) ημερομηνίες που συμπίπτει κάποιο γεγονός (Πίνακας 15). 
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Πίνακας 15: Γεγονότα και ημέρες εφημερίας. 

 

 

 Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο των 

προβλεπτικών μεταβλητών και ιστορικές καιρικές πληροφορίες. Παράλληλα 

έχουν υλοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με την πρόβλεψη των έκτακτων 

αφίξεων στο ΤΕΠ, όπου γίνεται ενδελεχή μελέτη για το αν η συμπερίληψη ή 

όχι καιρικών πληροφοριών στο σύνολο των προβλεπτικών μεταβλητών 

βοηθάει στην καλύτερη επίτευξη ακρίβειας και τα συμπεράσματα μεταξύ των 

ερευνών διίστανται σχετικά με την σημαντικότητα των καιρικών 

πληροφοριών (Calegari et al., 2016; Duwalage et al., 2020; Erkamp et al., 

2021; Jiang et al., 2018; Sudarshan et al., 2021; Vollmer et al., 2021). 

Συγκεκριμένα, οι Duwalage et al. (2020), χρησιμοποίησαν την μέση, μέγιστη 

και ελάχιστη θερμοκρασία για να προβλέψουν τις ημερήσιες επισκέψεις των 

ασθενών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Αυστραλίας. Κατέληξαν ότι η 

προσθήκη του καιρικών πληροφοριών στις μεταβλητές πρόβλεψης, βελτιώνει 

την απόδοση του μοντέλου και πετυχαίνει καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης. 

Επίσης, οι Sudarshan et al. (2021), χρησιμοποίησαν επιπλέον στις μεταβλητές 

πρόβλεψης και καιρικές πληροφορίες, οι οποίες ήταν η θερμοκρασία, η 

κατεύθυνση και η ταχύτητα του αέρα και η ορατότητα, όπου κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι καιρικές πληροφορίες βοηθούν στην επίτευξη καλύτερου 

προβλεπτικού αποτελέσματος. Αντιθέτως, οι Erkamp et al. (2021), 

χρησιμοποιώντας καιρικές πληροφορίες όπως ορατότητα, υγρασία, μέγιστη 

και ελάχιστη θερμοκρασία, ποσότητα βροχής και ταχύτητα αέρα, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης οι καιρικές 

πληροφορίες δεν βοηθούν στην βελτίωση του προβλεπτικού μοντέλου. Στην 

δικιά μας περίπτωση οι καιρικές μεταβλητές και συγκεκριμένα η μέγιστη 

θερμοκρασία της ημέρας είναι από τις πιο σημαντικές μεταβλητές και στα δύο 

(2) προβλεπτικά μοντέλα και σύμφωνα με τις Εικόνες 22 και 26, μπορεί να 
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κατανοηθεί σε ποιο εύρος της μέγιστης θερμοκρασίας επηρεάζεται το πλήθος 

των έκτακτων αφίξεων στο ΤΕΠ. 

 Οι έρευνες που έχουν υλοποιηθεί αναφέρονται σε διαφορετικά εύρη 

πρόβλεψης και αξιολογούν την απόδοση των προβλεπτικών μοντέλων με 

διαφορετικές μετρικές ακρίβειας. Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για 

την πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών που θα καταφθάσουν 

στο ΤΕΠ την επόμενη ημέρα εφημερίας, καταγράφουν την μετρική ακρίβειας 

MAPE από 2.91 % έως 9.9 %, ενώ το MAPE της παρούσας διπλωματικής 

έρευνας για το μοντέλο πρόβλεψης της επόμενης ημέρας είναι ίσο με 6.5 % 

(Boyle et al., 2012; Calegari et al., 2016; Hertzum, 2017; Rocha & Rodrigues, 

2021; Sahu et al., 2014; Y. Sun et al., 2009; Vollmer et al., 2021). Όσον 

αφορά την μετρική MAE τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί 

για την πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών για την επόμενη ημέρα 

εφημερίας κυμαίνονται από 10.59 έως 20.8, όπου το αντίστοιχο ΜΑΕ για την 

παρούσα διπλωματική είναι ίσο με 18.2 (Rocha & Rodrigues, 2021; Vollmer 

et al., 2021; Zhang et al., 2019). 

 Εκτός από την πρόβλεψη του πλήθους των έκτακτων περιστατικών που 

θα προσέλθουν στο ΤΕΠ για τις επόμενες ώρες και την επόμενη ημέρα, έχουν 

υλοποιηθεί και έρευνες που απευθύνονται σε μεγαλύτερο εύρος πρόβλεψης, 

όπως για τον επόμενο μήνα (30 ημέρες). Το καλύτερο εύρος της μετρικής 

σφάλματος MAPE που καταγράφηκε στις έρευνες με το παραπάνω 

προβλεπτικό εύρος κυμαινόταν από το 2 % έως το 11.07 %, ενώ το MAPE για 

το ίδιο μοντέλο στην παρούσα διπλωματική είναι 6.8 % (Bergs et al., 2014; 

Calegari et al., 2016; Marcilio et al., 2013; Vollmer et al., 2021). Οι υπόλοιπες 

μετρικές ακρίβειας της παρούσας διπλωματικής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 

στις έρευνες που σχετίζονται με την πρόβλεψη των έκτακτων περιστατικών 

για τον επόμενο μήνα. 

 Η παρούσα διπλωματική και τα προβλεπτικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και κάποιες αδυναμίες. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα των ανεπτυγμένων μοντέλων είναι η πληθώρα μεταβλητών 

που έχουν δημιουργηθεί, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των χρόνων και 

συνδυάζει πληροφορίες σημαντικών μεταβλητών σε διάφορα επίπεδα 

λεπτομέρειας, έτσι ώστε η πορεία του μοντέλου να προσεγγίσει όσο το 

δυνατόν πιο κοντά την πραγματική κατεύθυνση των περιστατικών και να 

ανταπεξέλθει επιτυχώς στις μελλοντικές προβλέψεις. Επίσης, η παρούσα 

διπλωματική έχει υλοποιηθεί με μια τεχνική μηχανικής μάθησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως state-of-the-art και μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορους 

οργανισμούς υγείας με κάποιες παραλλαγές λόγω της διαφορετικότητας στον 

τρόπο εφημερίας του εκάστοτε νοσοκομείου. Σε όλα τα παραπάνω 

προστίθεται και η δυνατότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων, μέσω των 

SHAP τιμών. Έτσι υπάρχει δυνατότητα επίγνωσης του εύρους των τιμών της 

κάθε μεταβλητής όπου επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά το πλήθος των 

έκτακτων προσελεύσεων στο ΤΕΠ. 
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 Η χρήση ιστορικών καιρικών δεδομένων στην προκειμένη περίπτωση 

μελέτης αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της παρούσας 

διπλωματικής, το οποίο συνδέεται και με έναν πιθανό περιορισμό σχετικά με 

την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου στις επόμενες άγνωστες 

ημερομηνίες, άρα και θερμοκρασίες. Η προσθήκη πρόβλεψης καιρικών 

δεδομένων για τις επόμενες ημέρες ως μεταβλητές πρόβλεψης προσθέτει 

αβεβαιότητα στο μοντέλο λόγω της πιθανότητας εσφαλμένης πρόβλεψης για 

τις μελλοντικές θερμοκρασίες. Ένας τρόπος επίλυσης του παραπάνω 

προβλήματος, για το ημερήσιο μοντέλο πρόβλεψης, είναι η συλλογή 

προβλέψεων καιρικών δεδομένων από πολλές πηγές και η χρήση του μέσου 

όρου σε κάθε καιρική κατηγορία ως μεταβλητή του μοντέλου. Τέλος, αυτό 

είναι πιο δύσκολο για το μοντέλο που σχετίζεται με τις επόμενες τριάντα (30) 

ημέρες πρόβλεψης, λόγω της μη διαθεσιμότητας αρκετών πηγών που να 

υλοποιούν  καιρικές προβλέψεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.  

7.2 Συμπεράσματα 

 Η δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών ζητημάτων αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε οργανισμό και 

επιχείρηση, η οποία θέλει να εξελίσσεται και να μπορεί να οργανώσει με 

καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα εργασίας της και να ανταπεξέλθει με επιτυχία 

στις μελλοντικές δυσκολίες. Έτσι και η πρόβλεψη του πλήθους των 

ανθρώπων που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για 

κάθε νοσοκομείο, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού και την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, 

οικονομικών και υλικών. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου λογισμικού πρόβλεψης θα 

είχε ως αντίκτυπο την καλύτερη ιατρική φροντίδα του ασθενή, αλλά και 

καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό 

προσωπικό (Batal et al., 2001).  

 Συγκεκριμένα, οι βάρδιες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

εκδίδονται κάθε μήνα και ισχύουν για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. Έτσι 

με βάση το μοντέλο που έχει δυνατότητα πρόβλεψης του πλήθους των 

έκτακτων περιστατικών για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες μπορεί να βγει 

το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του νοσοκομείου. Ο υπεύθυνος του 

νοσοκομείου για τις βάρδιες των εργαζομένων στο ΤΕΠ χρησιμοποιώντας 

αυτό το εργαλείο θα μπορέσει να κατανείμει το διαθέσιμο προσωπικό με βάση 

τις ημέρες που προβλέπεται ότι θα υπάρχει αυξημένη ροή πολιτών στο ΤΕΠ. 

Έτσι δεν θα παρατηρηθεί υπερκόπωση των εργαζομένων, γιατί θα υπάρχει ο 

κατάλληλος αριθμό γιατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους 

ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών 

για ιατρική περίθαλψη στο ΤΕΠ, μειώνοντας τα ιατρικά λάθη και παρέχοντας 

μια καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, αφού θα έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής 

του και θα έχει βελτιωθεί η ιατρική φροντίδα λόγω της μη υπερκόπωσης του 

προσωπικού. Τέλος, θα μειωθεί ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι αποχωρούν 

από το νοσοκομείο χωρίς να έχουν πάρει ιατρική γνωμάτευση (LWBS) για 

την οποία ήρθαν στο ΤΕΠ, αφού ο δεν θα υπάρχει τόσος συνωστισμός που 

αποτελεί την κύρια αιτία αυτών των ασθενών(Polevoi, 2005).  
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 Παράλληλα με την δυνατότητα πρόβλεψης του πλήθους των ανθρώπων 

που θα προσέλθουν στο ΤΕΠ, μειώνεται όπως αναφέρθηκε και πριν ο χρόνος 

αναμονής τους, αλλά έτσι επιτυγχάνεται και μείωση του κόστους λειτουργίας 

του νοσοκομείου (Siddharth Arora et al., 2020). Συγκεκριμένα, μπορεί να 

γίνει καλύτερη διαχείριση και παραγγελία πρώτων υλών που χρησιμοποιεί 

καθημερινά το νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραπάνω αριθμός 

αποθεμάτων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι 

όσο ο χρόνος αναμονής του ασθενή στο ΤΕΠ αυξάνεται, αυξάνεται μαζί και 

το κόστος φροντίδας του κατά 6 % για τους πολύ έκτακτους ασθενείς και 

κατά 3 % για τους ασθενείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως χαμηλής 

επικινδυνότητας (Woodworth & Holmes, 2020). 

7.3 Μελλοντικές Προτάσεις 

 Η παρούσα διπλωματική έχει υλοποιηθεί με την δημιουργία όσο το 

δυνατόν περισσότερων προβλεπτικών μεταβλητών που καλύπτουν όλο το 

φάσμα των χρόνων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού προβλεπτικού 

αποτελέσματος. Επίσης, ενσωματώθηκαν κατηγορίες καιρικών μεταβλητών, 

οι οποίες ήταν διαθέσιμες και ελεύθερες για επεξεργασία στο διαδίκτυο 

καλύπτοντας το χρονολογικό εύρος των διαθέσιμων δεδομένων. 

 Αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα έρευνα και συνδυάζοντας στοιχεία από 

τις υπόλοιπες διαθέσιμες έρευνες, που έχουν υλοποιηθεί σε διάφορες χώρες, 

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα εξής:  

 1) Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών που θα 

 καταφτάσουν στο ΤΕΠ για τις επόμενες ώρες, με στόχο την ωριαία 

 πρόβλεψη για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες, έτσι ώστε να υπάρχει 

 πλήρης επίγνωση του πλήθους των περιστατικών. Έτσι θα μπορεί να 

 γίνει ακριβής κατανομή του προσωπικού με βάση τις ημέρες αλλά και τις 

 ώρες που θα προβλεφθούν ότι θα υπάρχει αυξημένο πλήθος έκτακτων 

 περιστατικών.  

 2) Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης του πλήθους των ασθενών που θα 

 προσέλθουν σε κάθε τμήμα. Τα αποτελέσματα από αυτό το μοντέλο 

 παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια 

 πρόβλεψης σε αντίθεση με το γενικό σύνολο. Η διαφορά είναι ότι θα 

 μπορούσαν να δημιουργηθούν συγκεκριμένες μεταβλητές για κάθε 

 τμήμα σύμφωνα με τις συνθήκες που επηρεάζεται το αντίστοιχο 

 τμήμα. Έτσι θα μπορούσε να κατανεμηθεί το κατάλληλο προσωπικό στο 

 κάθε τμήμα και να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τα υλικά αγαθά.  

 3) Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης για το πλήθος των ασθενών που θα 

 καταφθάσουν στο ΤΕΠ με βάση τον δείκτη επικινδυνότητας (severity 

 index). Η παραπάνω πρόταση έχει υλοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές 

 παρέχοντας καλύτερη επίγνωση για το πλήθος των ασθενών σε κάθε 

 κατηγορία επικινδυνότητας (Calegari et al., 2016; Padthe et al., 2021). Το 

 εύρος πρόβλεψης της συγκεκριμένης πρότασης θα μπορούσε να 

 υλοποιηθεί σε ωριαίο και σε ημερήσιο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

 οργανισμού. 
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 4) Δημιουργία μοντέλου το οποίο θα προβλέπει τον χρόνο αναμονής των 

 ασθενών με βάση τους ήδη υπάρχοντες ασθενείς, αλλά και με βάση το 

 ιστορικό του χρόνου αναμονής των προηγούμενων ασθενών για το 

 εκάστοτε νοσοκομείο (Benbelkacem et al., 2019b; Hijry & Olawoyin, 

 2020; Liu et al., 2006). Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν live 

 updating εργαλείο εντός του νοσοκομείου για την ενημέρωση των 

 ασθενών, σχετικά με τον χρόνο αναμονής και τους ασθενείς που 

 περιμένουν για ιατρική διάγνωση.  

 5) Δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης έκτακτων περιστατικών με 

 περισσότερες μεταβλητές που έχουν ενσωματωθεί σε άλλες έρευνες. 

 Αρχικά θα μπορούσαν να προστεθούν και επιπλέον καιρικές 

 πληροφορίες όπως υγρασία, ορατότητα περιβάλλοντος (Sahu et al., 2014; 

 Sudarshan et al., 2021; Y. Sun et al., 2009). Επίσης, μπορούν να 

 προστεθούν πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και την ροή των 

 αυτοκινήτων που υπήρχε και που θα υπάρχει εκείνη την ημέρα ή 

 στιγμή (Rauch et al., 2019). Επιπλέον θα μπορούσε να εισαχθούν 

 δεδομένα από αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις ιώσεις (τάση) ή 

 την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του εκάστοτε νοσοκομείου (Araz et 

 al., 2014;  Ekström et al., 2015; Tideman et al., 2019). 

 Επίσης, πολύ σημαντικό για κάθε νοσοκομείο είναι η διαθεσιμότητα των 

κρεβατιών στις κλίνες και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Έτσι, 

ένα μοντέλο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι μιας ζωντανής βοήθειας 

προς τους γιατρούς, για το αν ο ασθενής πρέπει να κάνει εισαγωγή στο 

νοσοκομείο, όπου θα χρειαστεί κρεβάτι και θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο. 

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εκπαιδεύοντας το μοντέλο πρόβλεψης με τις 

εξετάσεις όσων ασθενών έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Έτσι παρέχοντας 

τις εξετάσεις των ασθενών εκείνη την στιγμή στο μοντέλο θα μπορεί να 

εκδίδει μια πιθανότητα, η οποία θα εκφράζει την πιθανότητα ο ασθενής να 

χρειαστεί να κάνει εισαγωγή. 
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