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1.  Πρόλογος 

 

Μία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες στον αναπτυγµένο κόσµο είναι η 

βιοµηχανία της υγεία. Οι περισσότερες αναπτυγµένες χώρες ξοδεύουν µεταξύ  7 και 

15 % του ΑΕΠ για τον συγκεκριµένο κλάδο. Αυτό ανάγει την διαχείριση των 

οικονοµικών της υγείας σε µείζον ζήτηµα. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε 

στο κοµµάτι των οικονοµικών της υγείας που αφορά την νοσοκοµειακή περίθαλψη 

και συγκεκριµένα µε τον σχεδιασµό µίας πολιτικής εισόδου ασθενών διαφόρων 

κατηγοριών που  οδηγεί σε η µείωση του οικονοµικού κόστους µε τη µικρότερη 

δυνατή κοινωνική απώλεια. Αναλύοντας τα δεδοµένα των αφίξεων και εξαγωγών των 

ασθενών και χρησιµοποιώντας τη θεωρία ουρών για να µοντελοποιήσουµε το 

σύστηµα του νοσοκοµείου, προσπαθούµε  να καθορίσουµε τον άριστο αριθµό κλινών 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και την άριστη κατά συνέπεια 

χρησιµοποίηση αυτού του τόσο σηµαντικού πόρου. 

 

2. Εισαγωγή 

 

Η θεωρία ουρών (queueing theory) είναι ένας κλάδος των εφαρµοσµένων 

µαθηµατικών και συγκεκριµένα των πιθανοτήτων και της επιχειρησιακής έρευνας. 

Ασχολείται µε µαθηµατικά µοντέλα που σκοπό έχουν να µελετήσουν και να 

εξηγήσουν το φαινόµενο της συµφόρησης που προκύπτει από την τυχαία προσέλευση 

πελατών σε κάποιο σύστηµα και την τυχαιότητα που παρατηρείται στο χρόνο 

εξυπηρέτησης τους. Ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις αρχές του εικοστού αιώνα και 

αρχικά υποκινήθηκε από προβλήµατα που υπήρχαν στην κλάδο της τηλεφωνίας. Τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες παρατηρείται µία άνθιση, εξαιτίας κυρίως των εφαρµογών 

που βρίσκει στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Πέρα όµως από αυτούς τους τοµείς ένα ακόµα πεδίο στο οποίο αναπτύχθηκε η 

θεωρία ουρών είναι αυτό της υγείας και είναι αυτό µε το οποίο θα ασχοληθούµε.  

Τα τέσσερα κυριότερα συστήµατα που συναντάµε στη θεωρία ουρών είναι : 

1) Ένας µόνο υπηρέτης (σηµείο εξυπηρέτησης) 

2) Πολλοί υπηρέτες (πολλά σηµεία εξυπηρέτησης, τοποθετηµένα παράλληλα και 

ανεξάρτητα) 

3) Άπειροι υπηρέτες 



 

4) ∆ίκτυο ουρών (εδώ παρατηρείτε εξάρτηση µεταξύ των σηµείων εξυπηρέτησης)  

Και τα τέσσερα αυτά συστήµατα µπορούν να βρουν εφαρµογή στο χώρο της 

υγείας. Για παράδειγµα ένας απλός υπηρέτης θα µπορούσε να περιγράψει την ουρά 

που δηµιουργείτε σε ένα φαρµακείο, το σύστηµα των πολλών υπηρετών να 

περιγράψει το τµήµα των επειγόντων περιστατικών στο οποίο εξετάσουν ταυτόχρονά 

πολλοί γιατροί, τα δίκτυα ουρών µπορούν να αντικατοπτρίσουν όλη την ροή που 

υπάρχει σε ηµερήσια βάση σε µία πολυκλινική ενώ το σύστηµα µε τους άπειρους 

υπηρέτες σε µακροσκοπικό επίπεδο µπορεί να προσοµοιώσει το εθνικό σύστηµα 

παροχής επείγουσας βοήθειας όπου οι πελάτες – ασθενείς εξυπηρετούνται αµέσως 

µόλις φτάσουν στο σηµείο εξυπηρέτησης. 

Οι εφαρµογές της θεωρίας ουρών στον ιατρικό χώρο ταξινοµήθηκαν από τους 

Stimson και Stimson [17] µε βάση τους επί µέρους τοµείς δραστηριότητας του κάθε 

συστήµατος παροχής νοσοκοµειακής περίθαλψης σε πέντε κατηγορίες: 

1) Τράπεζα αίµατος 

2) Προσωπικό νοσοκοµείου  

3) Σχεδιασµός εξωτερικών ιατρείων 

4) Κίνηση ασθενών (εισαγωγές-εξαγωγές) 

5) Έλεγχος αποθεµάτων και σχεδιασµός συσσιτίου 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε  µε ένα από τα πιο σηµαντικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διοίκηση κάθε νοσοκοµείου, το πρόβληµα του 

σχεδιασµού και ελέγχου εισαγωγής των ασθενών σε ένα νοσοκοµείο. Οι 

νοσοκοµειακές κλίνες στις πτέρυγες είναι ένας πρωταρχικός πόρος κάτω από τον 

έλεγχο της διοίκησης των νοσοκοµείων(ή του κράτους στην περίπτωση των 

δηµόσιων νοσοκοµείων). Θα παρουσιάσουµε δύο βασικά άρθρα, το “ A Stochastic 

Model for an Optimal Priority Bed Distribution Problem in a Hospital Ward” των 

Esogbue και Singh[12] και το “Waiting Time in a Multi-Server Cutoff-Priority Queue, 

and Its Application to an Urban Ambulance Service”  των Taylor και Templeton 

[18] .Στο άρθρο τους οι Esogbue και Singh [12], αναπτύσσουνε µια µέθοδο 

καθορισµού µίας άριστης κατανοµής των κλινών σε µια νοσοκοµειακή πτέρυγα. 

Υποθέτουν ότι οι ασθενείς µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες (κανονικά και επείγοντα), και µε την ελαχιστοποίηση µίας 

πρωτοποριακής για την εποχή της αντικειµενικής συνάρτησης κόστους, 

προσδιορίζουν τον άριστο αριθµό των κλινών που πρέπει να κρατηθούν ελεύθερες 

για την άµεση εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών (cut off priority level). 



 

Από την πλευρά τους οι Taylor και Templeton[18] κάτω από παρόµοιες υποθέσεις ως 

προς την κατηγοριοποίηση των ασθενών και την πειθαρχία της ουράς αναπτύσσουνε 

δύο µοντέλα στα οποία όµως οι ασθενείς υψηλής προτεραιότητας δεν λαµβάνουν 

άµεσα εξυπηρέτηση στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ελεύθεροι υπηρέτες αλλά είτε 

χάνονται είτε δηµιουργούν µία ουρά. Και στα δύο άρθρα η αποτελεσµατικότητα 

εξετάζεται από το χρόνο αναµονής των ασθενών.  

Στη συνέχεια, προσπαθούµε να συνδυάσουµε τα δύο παραπάνω µοντέλα. 

Θεωρούµε και πάλι ότι οι ασθενείς χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τακτικά 

και επείγοντα περιστατικά. Ακολουθούµε έναν παρόµοιο τρόπο σκέψης µε τους 

Taylor και Templeton[18] για τον τρόπο σχηµατισµού των εξισώσεων που 

περιγράφουν το σύστηµα. ∆ηλαδή στο νέο αυτό µοντέλο υπεισέρχεται και ένας 

περιορισµός που αφορά το µέγεθος της ουράς η οποία σχηµατίζεται µετά την διακοπή 

της εισαγωγής των ασθενών που χαρακτηρίζονται ως κανονικά περιστατικά. Όµως 

για τον καθορισµό της άριστης διανοµής κλινών χρησιµοποιούµε µία εξίσωση 

κόστους ανάλογη αυτής των Esogbue και Singh. Τέλος παρουσιάζουµε την εφαρµογή 

και των δύο µοντέλων στην ορθοπεδική κλινική του Γενικού Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου. Το χρονικό διάστηµα λήψης των δεδοµένων 

µας έχει µήκος 60 ηµερών, ενώ για την ανάλυση των δεδοµένων και την επίλυση του 

συστήµατος, χρησιµοποιήθηκαν το στατιστικό πακέτο SPSS  και το υπολογιστικό 

πακέτο Mathematica. 

Η προσπάθεια αυτή δεν θα είχε ευδοκιµήσει χωρίς την ουσιαστική βοήθεια 

κάποιων ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν, να ευχαριστήσω θερµά την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια κ. Θώµο Λήδα για την επιστηµονική καθοδήγηση που µου προσέφερε, 

τις πολύτιµες υποδείξεις της και κυρίως για την διάθεση, αλλά και το φιλικό και 

ευχάριστο κλίµα συνεργασίας που υπήρχε καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας. ∆εν θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω και  τη 

διοίκηση του νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου και το προσωπικό του τµήµατος 

επειγόντων περιστατικών, του τµήµατος νοσηλίων και της ορθοπεδικής κλινική για 

την βοήθεια που µου προσέφεραν, τη συνεργασία, την ανοχή και τη στήριξη. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Στοχαστικά προβλήµατα για την  εισαγωγή ασθενών σε νοσοκοµεία και διανοµή 

των κλινών έχουν µελετηθεί από διάφορους συγγραφείς, συνήθως χρησιµοποιώντας 

εργαλεία είτε προσοµοίωσης είτε θεωρίας ουρών. Και οι δύο αυτοί τρόποι ανάλυσης 

έχουν τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατα τους. Είναι φανερό ότι τα 

µοντέλα των ουρών είναι πιο απλά, απαιτούν λιγότερα δεδοµένα και παράγουν πιο  

γενικά αποτελέσµατα απ’ ότι η προσοµοίωση. Παρόλα αυτά η προσοµοίωση 

διακριτών γεγονότων µας επιτρέπει να µοντελοποιήσουµε ακόµα και τις λεπτοµέρειες 

της σύνθετης ροής ασθενών. Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιες από τις πιο 

χαρακτηριστικές εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ξεκινώντας ο Balintfy[1] θεώρησε ένα µοντέλο πρόβλεψης απογραφής 

ασθενών το οποίο περιγραφόταν από µία διαδικασία Markov.Οι ασθενείς 

κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την κατάστασή τους (καλή - κακή-

µέτρια). 

Ο Blumberg [2]  επικεντρώθηκε στη « διαφορετικότητα κάθε ασθενή» και 

θεώρησε µόνο ένα τύπο ασθενών. Χρησιµοποιώντας την Poisson κατανοµή για την 

διαδικασία ζήτησης και µία ντετερµινιστική συµπεριφορά εξυπηρέτησης ανέπτυξε 

πίνακες χρήσιµους στη µελέτη των επιπτώσεων διάφορων πολιτικών κατανοµής 

κλινών κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

Ο Weckewerth [3]  χρησιµοποιεί µία παρόµοια προσέγγιση µοντελοποίησης 

αλλά θεωρεί ότι η αρνητική εκθετική κατανοµή περιγράφει επαρκώς τον χρόνο 

παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο (χρόνος εξυπηρέτησης). 

Ο Young [4] παρουσιάζει δύο µοντέλα για της εισαγωγές και τις εξαγωγές 

ασθενών. Χωρίζει και αυτός τους ασθενείς σε 2 κατηγορίες, τακτικά και επείγοντα 

περιστατικά. Το πρώτο µοντέλο ( B model ) είναι ένα µοντέλο τύπου κλειστού 

βρόγχου και  προσοµοιώνεται µε σκοπό να βρεθεί η επίδραση της µεταβολής του 

προκαθορισµένου αριθµού κλινών Ν1 σε µία δεδοµένη πτέρυγα, έτσι ώστε αν το 

επίπεδο κάλυψης των κλινών Ν2 πέφτει κάτω από το Ν1 τότε επιτρέπεται η εισαγωγή  

Ν1-Ν2 τακτικών περιστατικών, διαφορετικά η µη χρησιµοποιούµενη χωρητικότητα θα 

µείνει κρατηµένη για επείγοντα περιστατικά. Στο δεύτερο µοντέλο ( S model )  ένας 

σταθερός αριθµός τακτικών περιστατικών εισάγεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο 



 

κάλυψης των κλινών,  εκτός αν δεν υπάρχουν άδειες κλίνες.  Το πρόβληµα στον 

Young είναι ότι ο κρίσιµος αριθµός Ν1 είναι είτε σταθερός είτε δεδοµένος. 

Ο Kolesar [5], ακολουθώντας τον Young[4] , αναπτύσσει ένα Μαρκοβιανό 

µοντέλο αποφάσεων για τον σχεδιασµό των εισαγωγών στα νοσοκοµεία. 

Περιγράφοντας την κατάσταση του συστήµατος σαν τον αριθµό των κατειληµµένων 

κλινών στην αρχή µίας δοσµένης περιόδου t, µας δίνει ένα µοντέλο γραµµικού 

προγραµµατισµού το οποίο χρησιµοποιεί την Μαρκοβιανή δοµή για να δώσει µία 

βάση για τον καθορισµό µίας άριστης πολιτικής ελέγχου για τον σχεδιασµό των 

εισαγωγών. Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εκφράζεται τόσο από τη µέση 

κάλυψη (µεγιστοποίηση), µε περιορισµούς στην υπερκάλυψη, όσο και από την 

υπερκάλυψη (ελαχιστοποίηση), µε περιορισµούς στη χρήση διαθέσιµων µέσων. Η 

χρησιµότητα του µοντέλου του Kolesar στη διοίκηση του νοσοκοµείου έχει πολλές 

φορές αµφισβητηθεί. Οι ενστάσεις κυρίως επικεντρώθηκαν στην υπεραπλούστευση 

του δυναµικού συστήµατος, στην προσπάθεια να εφαρµόσει ένα Μαρκοβιανό 

µοντέλο λήψης αποφάσεων σε ένα πρόβληµα που στην βάση του είναι µη 

Μαρκοβιανό και στην δυσκολία συλλογής πραγµατικών δεδοµένων. 

Ο Dantzig [6] ανάπτυξε ένα σύστηµα σχεδιασµού κάτω από ντετερµινιστικές 

υποθέσεις σαν ένα πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού. Παρουσίασε ένα µοντέλο 

µε σκοπό τον έλεγχο της κάλυψης και την ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταξύ του 

επιθυµητού και του πραγµατικού χρόνου εισόδου του ασθενούς στο νοσοκοµείο. Με 

την επιλογή κατάλληλου κόστους (πχ απώλεια εσόδων), το πρόβληµα κατανοµής των 

κλινών µπορεί να λυθεί από γενικευµένες ανώτερες φραγµένες τεχνικές. Αυτό 

αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα να χρησιµοποιηθεί µία αντικειµενική 

συνάρτηση η οποία ρητά ενσωµατώνει συγκεκριµένα στοιχεία κόστους , όπως το 

κόστος να χαθεί ένας ασθενής. To µοντέλο του Dantzig παρόλα αυτά, θεωρεί τη 

ζήτηση ντετερµινιστική, τα κόστη γραµµικά και περιορίζεται στον σχεδιασµό της 

εισαγωγής ασθενών σε µία µονάδα µε σταθερό αριθµό κλινών χωρίς να επιτρέπει 

µεταβολή ως προς τον αριθµό τον κλινών που θα κρατηθούν ρεζερβέ για µία 

δεδοµένη κατηγορία ασθενών. 

Ο Shonick [7] παρουσιάζει ένα Μαρκοβιανό µοντέλο σε συνεχές χρόνο, µε 

σκοπό να εξετάσει την συµπεριφορά του αριθµού των ηµερησίως νοσηλευοµένων 

ασθενών. Υποθέτει και αυτός ότι οι ασθενείς χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Οι 

εισαγωγές και των δύο κατηγοριών ασθενών ακολουθούν την κατανοµή Poisson ενώ 

η διάρκεια νοσηλείας τους την αρνητική εκθετική. Από την εφαρµογή του µοντέλου 



 

αυτού προκύπτουν ο αριθµός των νοσηλευοµένων ασθενών ηµερησίως, ο αριθµός 

των ασθενών στον κατάλογο αναµονής και ο χρόνος αναµονής των ασθενών που δεν 

ανήκουν στα επείγοντα περιστατικά. 

Ο Offensend [8] χρησιµοποιώντας σειρές Markov και αυτός και σύγκρινε δύο 

εναλλακτικές µεθόδους για το σχεδιασµό της εισαγωγής ασθενών. Στην πρώτη ο 

έλεγχος των εισαγωγών γίνεται βάσει του αριθµού των νοσηλευόµενων ασθενών ενώ 

στη δεύτερη βάσει της ζήτησης για νοσηλευτικό προσωπικό, στηριζόµενος στην 

υπόθεση ότι όλοι οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια ανάγκη παροχής  υπηρεσιών από 

νοσηλευτικό προσωπικό. Η δεύτερη εναλλακτική µέθοδος απεδείχθη ότι οδηγεί σε 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

Ο Connors [9] περιγράφει έναν αλγόριθµο που βασίζεται σε στοχαστικούς και 

προσδιοριστικούς περιορισµούς. Στο σχεδιασµό της εισαγωγής ασθενών 

χρησιµοποίησε τις αρχές της «υπό συνθήκη πιθανότητας» για την υπόλοιπη διάρκεια 

νοσηλείας του ασθενή. Το βασικό χαρακτηριστικό του αλγόριθµου αυτού είναι ότι 

επιτυγχάνεται κάποια ισορροπία µεταξύ της ικανοποίησης του ασθενούς (ως προς την 

ηµέρα εισαγωγής στο νοσοκοµείο) και της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 

νοσοκοµείου (µικρή απόκλιση από την επιθυµητή κάλυψη).  

Οι George Canvin και Fox [10] παρουσίασαν ένα µοντέλο γραµµικού 

προγραµµατισµού µε σκοπό τη µείωση του χρόνου αναµονής και το µήκος της ουράς, 

βελτιώνοντας τον αριθµό των νοσηλευθέντων ασθενών, την κάλυψη κλινών και τη 

λειτουργία των άλλων υπηρεσιών του νοσοκοµείου. Η ταξινόµηση των ασθενών 

έγινε σε κατηγορίες µε βάση τη διάγνωσης. Σαν µεταβλητές απόφασης 

χρησιµοποιήθηκαν ο αριθµός των εισερχόµενων ασθενών ανά κατηγορία διάγνωσης 

και µορφή ασθένειας (σοβαρή ή ελαφρά µορφή). Ως σχέση σκοπού ορίσθηκε ο 

αριθµός νοσηλευθέντων ασθενών, µε προτεραιότητα στις κατηγορίες που έχουν τη 

χειρότερη ασθένεια και µε περιορισµούς σε  ότι αφορά τον αριθµό των διαθέσιµων 

ασθενών ανά κατηγορία, τον αριθµό των διαθέσιµων κλινών και τον διαθέσιµο χρόνο 

των χειρουργείων. 

Οι Altinel kai Ulas [11] προσοµοίωσαν ένα µοντέλο για να εξετάσουν 

διάφορα σενάρια χωρητικότητας και διανοµής κλινών στην περίπτωσή µίας 

πολυκλινικής. Οι ασθενείς κατατάχθηκαν ανάλογα µε τη φύση του περιστατικού και 

την επιτακτικότητα αντιµετώπισής του σε εφτά κατηγορίες, ενώ θεώρησαν ότι 

υπάρχουν και τρία είδη κλινών (εντατικής φροντίδας, ηµι-εντατικής και απλές κλίνες). 

Το µοντέλο κωδικοποιήθηκε σε SLAM-II γλώσσα προσοµοίωσης και έδωσε 



 

σηµαντικές πληροφορίες στην διοίκηση της πολυκλινικής όσον αφορά την 

κατάσταση του συστήµατος και τα σχέδια επέκτασης που υπήρχαν, τονίζοντας 

ταυτόχρονα το σηµαντικό πρόβληµα της έλλειψης µίας πλήρους και αξιόπιστης 

βάσης δεδοµένων 

 Οι Dexter και Macario [13] αναλύοντας τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου 

ασθενών αναπτύσσουν ένα µοντέλο που έχει στόχο να καθορίσει τον άριστο αριθµό 

των επανδρωµένων κλινών, χρησιµοποιώντας straightforward στατιστικές µεθόδους, 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του εργασιακού κόστους. Θεωρούν την ύπαρξη µίας 

µόνο κατηγορίας ασθενών και τα αποτελέσµατα του δείχνουν πως η κατανοµή 

Poisson ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα για όλο το χρονικό διάστηµα που 

χρησιµοποιήθηκε.  

Οι Esogbue και Singh [12], των οποίων την εργασία θα αναπτύξουµε 

αναλυτικότερα παρακάτω, παρουσίασαν ένα στοχαστικό πρότυπο για τον 

προσδιορισµό της άριστης κατανοµής κλινών σε µία κλινική υποθέτοντας ότι: 

α. η ροή των εισερχόµενων ασθενών ακολουθεί κατανοµή Poisson και η διάρκεια της 

νοσηλεία  την εκθετική  

β. οι εισερχόµενοι ασθενείς ανήκουν σε δύο κατηγορίες(ελαφρά και σοβαρά 

περιστατικά) 

Μετά τον προσδιορισµό του αριθµού των κατειληµµένων κλινών που αποτελεί το 

όριο για µη εισαγωγή ασθενών της πρώτης κατηγορίας αναπτύχθηκε το µαθηµατικό 

πρότυπο που βασίσθηκε στη διαδικασία γέννησης – θανάτου (birth and death process) 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση µιας αντικειµενικής συνάρτησης που αποτελείται από 

τα ακόλουθα είδη κόστους 

Α. κόστος συντήρησης (holding cost) µίας άδειας κλινικής  

Β. κόστος έλλειψης (shortage) δηλαδή το κόστος της µη ύπαρξης διαθέσιµης κλίνης 

Γ. σταθερό κόστος λειτουργίας (fixed operating cost). 

 Στη λογική της ελαχιστοποίησης του κόστους εργάστηκαν και οι Keller and 

Laughhunn [14]. Προσπάθησαν να καθορίσουν την χωρητικότητα ελαχιστοποιώντας 

το κόστος για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς στο Duke University Medical Center. 

Βρήκαν ότι η υπάρχουσα δυναµικότητα σε κλίνες ήταν καλή αλλά χρειαζόταν να 

γίνει διαφορετική διανοµή των κλινών. 

Οι Gorunescu et al [15] χρησιµοποίησαν εφεδρικές κλίνες (επανδρωµένες 

µόνο κατά την περίοδο της αυξηµένης ζήτησης) για να µειώσουν την πιθανότητα  να 

χαθεί ένας ασθενείς στο οριακό κόστος. Θέλουν να δείξουν πως αλλαγές στο ρυθµό 



 

εισαγωγών, τη διάρκεια διαµονής στο νοσοκοµείο και τη διανοµή των κρεβατιών 

µπορούν να επηρεάσουν την κάλυψη των κλινών και την απώλεια ασθενών σε 

τµήµατα γηριατρικών κλινικών. ∆ιευρύνοντας το µοντέλο και στην περίπτωση 

κλινών αναµονής, έδειξαν πως η προµήθεια µε έξτρα µη επανδρωµένες εφεδρικές 

κλίνες µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του συστήµατός του νοσοκοµείου , 

κρατώντας το κόστος υπό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η κράτηση άδειων 

κλινών σε ένα ποσοστό 10-15% είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 

αποδοτικότητας της εξυπηρέτησης και καταδεικνύει πως τα εφεδρικά κρεβάτια 

µπορούν να χρησιµεύσουν για να παράσχουν υπηρεσίες πιο ανταποδοτικές και 

οικονοµικά αποδοτικές.   

Οι Broyles και Cochran [16] υπολόγισαν το ποσοστό των ασθενών που 

φεύγουν από το τµήµα των επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκοµείου χωρίς να 

δεχθούν την απαραίτητη βοήθεια, εξαιτίας του µεγάλου χρόνου αναµονής. Για να το 

πετύχουν αυτό χρησιµοποιούν ρυθµό άφιξης, ρυθµό εξυπηρέτησης, την χρησιµότητα 

και την χωρητικότητα. Στη συνέχεια µε δεδοµένο αυτό το ποσοστό καθορίζουν την 

απώλεια εσόδων που συνεπάγεται η µη εξυπηρέτηση των ασθενών αυτών. 

Οι Cochran και Bharti [27] προσπαθούν να συνδυάσουν τη θεωρία ουρών µε 

την προσοµοίωση διακριτών γεγονότων. Έτσι παρουσιάζουν µία στοχαστική 

µεθοδολογία δύο σταδίων, η οποία αναλύει την ροή των ασθενών σε ένα ολόκληρο 

νοσοκοµείο. Και εδώ οι ασθενείς ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες. Στόχος της 

µεθοδολογίας αυτής είναι να ισορροπηθεί η χρησιµότητα της χρήσης κλινών µε τα 

οφέλη από τη µείωση τόσο του χρόνου αναµονής των ασθενών όσο και του 

µπλοκαρίσµατος τους(άρνηση εισόδου). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Θεωρητικά Μοντέλα 

 
4.1  Μοντέλο ∆ιακοπής Προτεραιότητας  Esogbue και Singh 

 
Μία από τις βασικότερες εισροές σε µία νοσοκοµειακή µονάδα είναι οι κλίνες 

νοσηλείας. Κυριότερη προϋπόθεση για να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά είναι να 

σχεδιαστούν έτσι οι εισαγωγές των ασθενών ώστε ο χρόνος που παραµένουν άδειες οι 

κλίνες να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Αν υποθέσουµε ότι όλοι οι ασθενείς που 

περιµένουν να εισαχθούν µπορούν να επωφεληθούν εξίσου από µία ηµέρα στην 

νοσηλείας στην κλίνη και ότι τυχών καθυστερήσεις στην εισαγωγή τους δεν 

επηρεάζουν στο αρνητικό το αποτέλεσµα της θεραπείας τους, τότε η σχεδίαση των 

εισαγωγών µπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και έτσι να επιτύχουµε µεγάλη κάλυψη 

των κλινών. Παρόλα αυτά σε ένα πιο σύνθετο σύστηµα στο οποίο ο χρόνος αναµονής 

πριν την εισαγωγή για κάποιους ασθενείς είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

σηµαντικά την έκβαση της θεραπείας, ενώ για κάποιους άλλους όχι , ίσως είναι 

απαραίτητο να υποστούµε µία µικρότερη κάλυψη των κλινών, κάτω από µία 

αποδεκτή πιθανότητα φυσικά, ώστε να υπάρχουν διαθέσιµες κλίνες για µία τυχαία 

άφιξη ενός επείγοντος ή ειδικού περιστατικού. 

Οι Esogbue και Singh στο άρθρο τους “A Stochastic Model for an Optimal 

Priority Bed Distribution Problem in a Hospital Ward” παρουσιάζουν ένα µαθηµατικό 

µοντέλο χρήσιµο στη σχεδίαση µίας πολιτικής εισαγωγών  σε πτέρυγες για 

διαφορετικούς τύπους ασθενών. Το µοντέλο αριστοποιεί τις εισαγωγές µε σεβασµό 

σε µία αντικειµενική συνάρτηση που είναι ένας συνδυασµός ενός παραδοσιακού 

µέτρου αποτελεσµατικότητας (µεγιστοποίηση κάλυψης) και ενός νέου µέτρου 

(ελαχιστοποίηση µη ικανοποιηµένων αναγκών). Συγκεκριµένα ο στόχος του 

µοντέλου που ανέπτυξαν είναι να δώσει µία ποσοτική, ορθολογική και λειτουργική 

βάση για την εγκατάσταση µίας πολιτικής διακοπής της προτεραιότητας, λόγω 

κάλυψης, η οποία θα µεγιστοποιεί τα ιατρικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν από 

ένα σύνολο κλινών σε µια πτέρυγα όπου είναι δυνατή η διαφοροποίηση των ασθενών 

σε τύπους. . Μία τέτοια πολιτική διακοπής της προτεραιότητας καθορίζει τον αριθµό 

των κατειληµµένων κλινών πάνω από τον οποίο ένας συγκεκριµένος τύπος ασθενών 

δεν θα εισάγεται στο νοσοκοµείο. 

Ξεκινώντας, οι Esogbue και Singh υπέθεσαν ότι οι ασθενείς που 

προσέρχονται στο νοσοκοµείο µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: τύπου 1 



 

(σοβαρά περιστατικά) και τύπου 2 (µη σοβαρά - κανονικά περιστατικά). Έτσι αν 

έχουµε N  κλίνες σε µία πτέρυγα, ψάχνουµε για το άριστο επίπεδο m  κάλυψης των 

κλινών και διακοπής της προτεραιότητας, τέτοιο ώστε όταν ο αριθµός των 

χρησιµοποιούµενων κλινών γίνει µεγαλύτερος ή ίσος του m , να σταµατούν οι 

εισαγωγές ασθενών του τύπου 2. Έστω ότι κάθε τύπος ασθενών έχει ρυθµό άφιξης iλ   

και ρυθµό εξυπηρέτησης iµ , όπου 1,2i =  οι κατηγορίες των ασθενών. Υποθέτοντας 

ότι ο αριθµός των αφίξεων κάθε τύπου ασθενών είναι µία τυχαία µεταβλητή που 

ακολουθεί την κατανοµή Poisson, η διάρκεια παραµονής ακολουθεί την αρνητική 

εκθετική κατανοµή και ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 

ανέπτυξαν ένα σύστηµα εξισώσεων γέννησης - θανάτου ώστε να περιγράψουν την 

κατάσταση του συστήµατος µας. 

 

Γενικά  ένα σύστηµα ουρών ονοµάζεται διαδικασία γέννησης – θανάτου όταν 

ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες ( Βασιλείου [20 ] ) : 

 

� Για τις αφήξεις: 

Αν ο αριθµός των πελατών στο σύστηµα είναι n στο χρόνο t , κατά τη 

διάρκεια του επόµενου απειροελάχιστου διαστήµατος ( ),t t t+ ∆  η πιθανότητα ενός 

πελάτη να καταφθάσει είναι: 

                                     ( )0n t tλ ∆ + ∆   

 Η πιθανότητα να µην έρθει κανένας πελάτης είναι: 

                                               ( )1 0n t tλ− ∆ + ∆   

και η πιθανότητα να καταφθάσουν περισσότεροι από έναν πελάτες είναι ( )0 t∆  όπου 

( )0 t∆  είναι τέτοιο ώστε 
( )0

0

t

t

∆

∆ →
 καθώς 0t∆ → . 

Υποθέτουµε επίσης ότι η άφιξη ενός πελάτη στο διάστηµα ( ),t t t+ ∆  είναι 

ανεξάρτητη από τη χρονική στιγµή της τελευταίας άφιξης. 

 

 

 

 

 



 

 

� Για την εξυπηρέτηση:  

Η διαδικασία εξυπηρέτησης είναι τέτοια ώστε αν ο αριθµός των πελατών στο 

σύστηµα είναι n  στο χρόνο t  κατά τη διάρκεια του επόµενου απειροελάχιστου 

διαστήµατος ( ),t t t+ ∆  η πιθανότητα να έχουµε µία αναχώρηση είναι: 

                                     ( )0n t tµ ∆ + ∆   

 η πιθανότητα να µην έχουµε αναχώρηση είναι 

                                              ( )1 0n t tµ− ∆ + ∆  

 και η πιθανότητα να έχουµε περισσότερες από µία αναχωρήσεις είναι ( )0 t∆ . Επίσης 

υποθέτουµε ότι η συµπλήρωση της εξυπηρέτησης είναι ανεξάρτητη από το χρόνο που 

άρχισε η εξυπηρέτηση. 

 

� για την εξάρτηση µεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων 

Υποθέτουµε ότι η εξάρτηση µεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων στο σύστηµα 

της ουράς περιορίζεται µόνο στις υποθέσεις (1) και (2), οι οποίες εξαρτώνται από το 

µήκος της ουράς και ακόµη ότι 0 0λ >  και 0 0µ = . 

Με βάση όλες τις παραπάνω συνθήκες οι διαφορικό - διαφορό εξισώσεις που 

περιγράφουν µία τέτοια διαδικασία είναι οι εξής: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
n

n n n n n n n

dp t
p t p t p t

dt
λ µ µ λ+ + − −= − + + +  

 

( ) ( ) ( )0
0 0 1 1

dp t
p t p t

dt
λ µ= − +  

 

Με απλά λόγια για κάθε κατάσταση θα πρέπει ο ρυθµός µε τον οποίο το 

σύστηµα αφήνει την κατάσταση αυτή να είναι ίδιος µε το ρυθµό µε τον οποίο µπαίνει 

στην κατάσταση αυτή. 

 

Όλα τα παραπάνω όµως ισχύουν στην περίπτωση που έχουµε µία διάσταση. 

Όταν οι ασθενείς διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες οι διαστάσεις µας γίνονται δύο. Οι 

υποθέσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι ανάλογες για κάθε κατηγορία ασθενή τόσο 



 

για τους ρυθµούς άφιξης για κάθε κατηγορία χωριστά όσο και για τους ρυθµούς 

εξυπηρέτησης αλλά και τις εξαρτήσεις. Το αντίστοιχο συµβαίνει και κατά τη 

δηµιουργία των εξισώσεων που θα περιγράφουν το σύστηµα, ακολουθώντας  πάντοτε 

το νόµο της διατήρησης της ροής στο σύστηµα, δηλαδή εξίσωση του ρυθµού εισόδου 

µε τον  ρυθµό εξόδου . 

Η προσαρµογή της διαδικασίας γέννησης – θανάτου στο µοντέλο των 

Esogbue και Singh θεµελιώνεται µαθηµατικά ως εξής : µε  ( )
2,n nP t  συµβολίζουµε τη 

πιθανότητα στο χρόνο t  σε µία πτέρυγα να έχουµε n  ασθενείς από τους οποίους οι 

2n  να είναι τύπου 2 και µε ( )
2 2, ,limn n n n

t
P tτ

→∞
=  τις οριακές πιθανότητες για τις οποίες 

υποθέτουµε ότι υπάρχουν ανεξάρτητα από την αρχική κατάσταση του συστήµατος 

µας . Έστω επίσης ότι  m  το επίπεδο διακοπής της προτεραιότητας, εκφρασµένα σε 

αριθµό κλινών. Οι εξισώσεις που περιγράφουν το σύστηµά µας στην κατάσταση της 

στατιστικής ισορροπίας  είναι οι εξής: 

 

Περίπτωση 1 : ( 0n = , 2 0n = ) 

( )1 2 0,0 1 1,0 2 1,10 λ λ τ µ τ µ τ= − + + +  

 

περίπτωση 2α : (1 n m≤ <  , 2n n< ) 

( ) ( ) ( )
( )

2 2

2 2 2

1 2 2 2 2 1 , 2 1 1,

2 2 1, 1 1 1, 2 1, 1

0 1

      1

n n n n

n n n n n n

n n n n n

n

λ λ µ µ τ µ τ

µ τ λτ λ τ

+

+ + − − −

= − + + + − + + −  

+ + + +
 

 

περίπτωση 2β : (1 n m≤ <  , 2n n= ) 

( )
( )

1 2 2 , 1 1,

2 2 1, 1 2 1, 1

0

      1

n n n n

n n n n

n

n

λ λ µ τ µ τ

µ τ λ τ
+

+ + − −

= − + + + +  

+ + +
 

 

περίπτωση 3α: ( n m=  , 2n m< ) 

( ) ( )
( )

2 2

2 2 2

1 2 2 2 1 , 2 1 1,

2 2 1, 1 1 1, 2 1, 1

0 1

      1

m n m n

m n m n m n

n m n m n

n

λ µ µ τ µ τ

µ τ λτ λ τ

+

+ + − − −

= − + + − + + −  

+ + + +
 

 

περίπτωση 3β: ( 2n n m= = ) 



 

[ ]1 2 , 1 1, 2 1, 10 m m m m m mmλ µ τ µ τ λ τ+ − −= − + + +  

 

περίπτωση 4α: ( m n N< <  , 2n m< ) 

( ) ( )
( )

2 2

2 2

1 2 2 2 1 , 2 1 1,

2 2 1, 1 1 1,

0 1

      1

n n n n

n n n n

n n n n n

n

λ µ µ τ µ τ

µ τ λτ

+

+ + −

= − + + − + + −  

+ + +
 

 

περίπτωση 4β: ( m n N< <  , 2n m= ) 

( ) ( )1 2 1 , 1 1, 1 1,0 1n m n m n mm n m n mλ µ µ τ µ τ λτ+ −= − + + − + + − +    

 

περίπτωση 5 : (n N=  , 2n m≤  , m N≠ ) 

( )
2 22 2 2 1 , 1 1,0 N n N nn N nµ µ τ λτ −= − + − +    

 

 

Οι εξισώσεις αυτές όπως προαναφέραµε περιγράφουν το σύστηµα µας όταν 

αυτό βρίσκεται σε στατιστική ισορροπία. Η στατιστική ισορροπία  έχει την έννοια της 

κατάστασης στην οποία περιέρχεται το σύστηµα µετά από πολύ χρόνο [20], δηλαδή 

αναφέρεται στην ασυµπτωτική συµπεριφορά του συστήµατος. Με άλλα θα λέµε ότι 

το σύστηµα ουράς βρίσκεται σε κατάσταση στατιστικής ισορροπίας αν υπάρχει το 

( )
2 2, ,limn n n n

t
P tτ

→∞
=  ή διαφορετικά 

( )
2, 0n ndP t

dt
= . ∆ηλαδή η πιθανότητα να έχουµε n  

πελάτες δεν εξαρτάτε από τον χρόνο που λειτουργεί το σύστηµα αρκεί µόνον αυτός 

να είναι αρκετά µεγάλος. 

Έτσι από ένα σύστηµα διαφορικό – διαφορο εξισώσεων αναγόµαστε σε ένα 

γραµµικό σύστηµα εξισώσεων διαφορών. Το σύνολο των εξισώσεων που προκύπτουν 

είναι: 

( ) ( ) ( )
1

1 1
2

m m
TE m N m

+
= + + − +  

 

Ένα τέτοιο σύνολο πολυδιάστατων εξισώσεων δεν µπορεί να λυθεί µε 

αναγωγικό τρόπο. Αντίθετα λύνεται µε τη βοήθεια της normalization equation 

2, 1n nτ =∑  αρκεί να µην λάβουµε υπ’ όψιν µας µία από τις εξισώσεις του 



 

συστήµατος, ώστε να µην µας εµφανιστεί το πρόβληµα της υπερταυτοποίησης 

( Cooper [22] ). 

Αφού λυθεί το σύστηµα υπολογίζονται οι σαγµατικές πιθανότητες (steady 

state probability) να µην εισαχθούν ασθενείς τόσο τύπου 1 όσο και τύπου 2 από τους 

παρακάτω τύπους αντίστοιχα: 

 

22
1 ,0

m

N nn
φ τ

=
= ∑      και      

22
2 ,0

N m

n nn m n
φ τ

= =
= ∑ ∑  

 

Στη συνέχεια οι Esogbue και Singh δηµιουργήσανε µία αντικειµενική 

συνάρτηση κόστους, η οποία αποτελείτε από το κόστος συντήρησης µιας κλίνης 

άδειας (holding cost) και το κόστος έλλειψης (shortage cost), δηλαδή το κόστος της 

µη ύπαρξης διαθέσιµης κλίνης ( λαµβάνεται υπόψη φυσικά και το σταθερό κόστος 

λειτουργίας (fixed operating cost) ). 

Έτσι η συνάρτηση κόστους είναι η εξής: 

 

( ), b hc m n = Ψ + Ψ  

όπου: 

�   1 2
2 1 2 2b c cυ υΨ = +    το κόστος έλλειψης (shortage cost) 

Όπου 2
ic   το κόστος να µην παρασχεθεί κλίνη για µία µονάδα χρόνου σε έναν ασθενή  

1,2i =   τύπου  και iυ   ο προσδοκώµενος αριθµός ασθενών τύπου  1,2i =  που δεν θα 

γίνουν δεκτή στη µονάδα του χρόνου, δηλαδή 
22 0

1 1 ,

m

N nn
υ λ τ

=
= ∑   και 

22
2 2 ,0

N m

n nn m n
υ λ τ

= =
= ∑ ∑  

 

και  

�  
( )

( )
22

22

1 ,1 0

1 ,0 0

   αν   n>m

   αν   n m

N m

n nn m n

h m n

n nn n

c N n

c N n

τ

τ

= + =

=

= =

 −
Ψ 

− ≤

∑ ∑
∑ ∑

    το κόστος συντήρησης µιας 

κλίνης άδειας (holding cost) 

 

Συνεπώς: 



 

( )

( ) ( )
2 22 2

1 2
2 1 2 2 1 , 1 ,1 0 0 0

,

               

b h

N m m n

n n n nn m n n n

c m n

c c c N n c N nυ υ τ τ
= + = = =

= Ψ + Ψ =

+ + − + −∑ ∑ ∑ ∑
 

 

 Όσο αυξάνει ο αριθµός των κλινών σε µία πτέρυγα αυξάνει και το κόστος 

συντήρησης µιας κλίνης άδειας (holding cost) ενώ σε αντίθεση το κόστος έλλειψης 

(shortage cost) µειώνεται. Έτσι για κάποια συγκεκριµένη πτέρυγα (Ν δεδοµένο) 

υπάρχει κάποιο m  για το οποίο το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο. Σκοπός λοιπόν 

είναι να υπολογιστεί το m . Το συνολικό κόστος όµως έτσι όπως ορίστηκε δεν είναι 

µία συνεχής συνάρτηση ( N , m , n , 2n  ακέραιοι). Κατά συνέπεια δεν µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τις κλασικές µεθόδους αριστοποίησης (χρήση παραγώγων). Για 

αυτό το λόγο υπολογίζουµε το κόστος για κάθε δυνατό ενδεχόµενο (διάφορες τιµές 

των παραµέτρων, µε µοναδικό δεδοµένο για κάθε συγκεκριµένη πτέρυγα τον 

συνολικό αριθµό των κλινών που διαθέτει) και στη συνέχεια επιλέγουµε τον 

συνδυασµό που µας δίνει το ελάχιστο από όλα τα υπολογισθέντα κόστη. 

 

 

4.2 Μοντέλο ∆ιακοπής Προτεραιότητας Taylor και Templeton 

 

Οι Taylor και Templeton εξέτασαν στο άρθρο τους “Waiting Time in a Multi-

Server Cutoff-Priority Queue, and Its Application to an Urban Ambulance Service”, 

δύο µοντέλα διακοπής προτεραιότητας SCQL και SCQQ στα οποία όµως λάµβαναν 

έντονα υπόψη τους την ουρά που δηµιουργείται κατά την µη εξυπηρέτηση των 

πελατών - ασθενών. Καταρχήν θεωρούν ότι έχουν µία ουρά προτεραιότητας σε 

κατάσταση στατιστικής ισορροπίας µε N υπηρέτες στην οποία καταφθάνουν 

πελάτες οι οποίοι και πάλι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η ουρά ακολουθεί µία 

πειθαρχία εξυπηρέτησης µε προτεραιότητα στην οποία οι πελάτες χαµηλής 

προτεραιότητας που καταφτάνουν δεν τυχαίνουν άµεσης εξυπηρέτησης και 

τοποθετούνται στην ουρά, όποτε 1N ή περισσότεροι υπηρέτες είναι απασχοληµένοι. 

Σκοπός είναι να κρατηθούν 1N N− υπηρέτες ελεύθεροι για πελάτες υψηλής 

προτεραιότητας. Αντιστοιχίζοντας τις υποθέσεις αυτές στο πρόβληµα που εµείς 

µελετούµε, έχουµε µία νοσοκοµειακή πτέρυγα µε N   κλίνες στην οποία καλούνται 

να εξυπηρετηθούν ασθενείς που διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες (απλά και 



 

επείγοντα περιστατικά ) από τις οποίες η προτεραιότητα της µίας κατηγορίας (απλά 

περιστατικά) διακόπτεται όταν 1N ή περισσότερες κλίνες είναι κατειληµµένες. Έτσι 

κρατάµε ρεζερβέ  1N N− κλίνες για τις επείγουσες περιπτώσεις.  

Και τα δύο µοντέλα που εξετάζονται  υποθέτουν µία διαδικασία αφίξεων 

Poisson για κάθε κλάση πελατών µε ρυθµούς 1λ  και 2λ  αντίστοιχα, και µία κοινή 

εκθετική εξυπηρέτηση (δηλαδή ο ρυθµός εξυπηρέτησης και για τις δύο κατηγορίες 

πελατών είναι ίδιος). Η διαφορά των δύο µοντέλων έγκειται  στην επιλογή που 

έχουν οι ασθενείς υψηλές προτεραιότητας όταν όλοι οι υπηρέτες του συστήµατος 

είναι κατειληµµένο, δηλαδή στο πως θα διαχειριστούµε τα περιστατικά που 

χαρακτηρίζονται ως επείγοντα όταν δεν µπορούµε να τα εξυπηρετήσουµε άµεσα.  

Στο πρώτο µοντέλο SCQQ οι πελάτες υψηλής προτεραιότητας περιµένουν σε 

ουρά µέχρι να εξυπηρετηθούν ενώ στο δεύτερο SCQL φεύγουν από το σύστηµα, 

δηλαδή χάνονται. Τα µέτρα αποτελεσµατικότητας που χρησιµοποιήθηκαν και στα 

δύο µοντέλα δεν έχουν οικονοµική φύση. Βασικό κριτήριο είναι ο  χρόνος 

παραµονής στην ουρά (και για τις δύο κλάσεις πελατών-ασθενών). Τα 

αποτελέσµατα εφαρµόστηκαν για να καθοριστεί ο άριστος αριθµός των 

ασθενοφόρων που χρειάζονται σε έναν σταθµό στον οποίο εξυπηρετούνται τόσο 

επείγουσες κλίσης αλλά  επίσης µεταφέρονται και ασθενείς χαµηλής 

προτεραιότητας(διακοµιδή µεταξύ νοσοκοµείων). 

 

Οι εξισώσεις που περιγράφουν τα δύο µοντέλα είναι οι εξής: 

 

Μοντέλο SCQQ: 

 

περίπτωση 1: 10 1n N≤ ≤ −   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,0, 0,0, 1 1 0,0, 1n p n p n n p nλ µ λ µ+ = − + + +  

 

περίπτωση 2: 1 1n N= −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 10,0, 0,0, 1 1 0,0, 1 0,1,N p N p N p N N p Nλ µ λ µ µ+ = − + Ν + + +  

 

περίπτωση 3: 2 0m >  



 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 10, , 0, 1, 1 1 0, , 1 0, 1,N p m N p m N p m N N p m Nλ µ λ µ µ+ = − − + Ν + + + +

 

 

 

περίπτωση 4: 1 1 1N n N+ ≤ ≤ −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 2 2 20, , 0, , 1 0, 1, 1 0, , 1n p m n p m n p m n n p m nλ µ λ λ µ+ = − + − + + +  

 

περίπτωση 5: 1n N= −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 2 2 20, , 0, , 1 0, 1, 1, ,N p m N p m N p m N N p m Nλ µ λ λ µ+ = − + − +  

 

περίπτωση 6: 1 0m >  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2 1 2 1 2, , , , 1 , 1, 1, ,N p m m N p m m N p m m N N p m m Nλ µ λ λ µ+ = − + − + +  

 

 

 

Μοντέλο SCQL: 

 

περίπτωση 1: 10 1n N≤ ≤ −   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,0, 0,0, 1 1 0,0, 1n p n p n n p nλ µ λ µ+ = − + + +  

 

περίπτωση 2: 1 1n N= −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 10,0, 0,0, 1 1 0,0, 1 0,1,N p N p N p N N p Nλ µ λ µ µ+ = − + Ν + + +  

 

περίπτωση 3: 2 0m >  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 10, , 0, 1, 1 1 0, , 1 0, 1,N p m N p m N p m N N p m Nλ µ λ µ µ+ = − − + Ν + + + +

 

περίπτωση 4: 1 1 1N n N+ ≤ ≤ −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 2 2 20, , 0, , 1 0, 1, 1 0, , 1n p m n p m n p m n n p m nλ µ λ λ µ+ = − + − + + +  

 

περίπτωση 5: n N=  

( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2 2 20, , 0, , 1 0, 1,N p m n p m N p m Nλ µ λ λ+ = − + −  



 

 

 

 

Η θεωρητική συνεισφορά αυτού του άρθρου είναι ότι αποδεικνύει διάφορα 

αποτελέσµατα για την ουρά διακοπής προτεραιότητας. Έτσι οι Taylor Templeton 

 βασιζόµενοι σε παλιότερες έρευνες και επεκτείνοντας την δουλειά τους, καταλήγουν 

σε σαφής εκφράσεις για: 

� την πιθανότητα να έχουµε Ν υπηρέτες απασχοληµένους {να δω άρθρο} 

� τον µετασχηµατισµό Laplace – Stieltjes για την κατανοµή του χρόνου 

αναµονής των πελατών χαµηλής προτεραιότητας 

� τον αναµενόµενο χρόνο αναµονής των πελατών χαµηλής  προτεραιότητας και 

� την πλήρη κατανοµή του χρόνου αναµονής των πελατών χαµηλής 

προτεραιότητας ( την αντιστροφή του µετασχηµατισµό Laplace – Stieltjes ) 

στο µοντέλο SCQL και σε δύο ειδικές περιπτώσει του µοντέλου SCQQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Τελικό Μοντέλο 

 

5.1 Το Νοσοκοµείο ως ένα Σύστηµα Ουρών 

 

Σύστηµα ουράς αναµονής είναι ένα σύστηµα στο οποίο έχουµε κανονική ή 

τυχαία άφιξη πελατών µε σκοπό να τους παρασχεθεί κάποιου είδους εξυπηρέτηση 

από  περιορισµένες όµως πηγές. Οι ουρές αναµονής οφείλουν την ύπαρξη τους στη 

διαφορά µεταξύ των αναγκών που υπάρχουν και των δυνατοτήτων για κάλυψη τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήµατος ουράς είναι τα παρακάτω 

• Η διαδικασία των αφίξεων 

• Η διαδικασία εξυπηρέτησης  

• Η πειθαρχία της ουράς 

• ∆υνατότητα του συστήµατος της ουράς 

• Αριθµός των σηµείων εξυπηρέτησης 

• Φάσεις εξυπηρέτησης 

 

Σε ένα νοσοκοµείο υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες οι οποίες θα µπορούσαν 

να περιγραφούν από ένα σύστηµα ουρών. Από την εισαγωγή των ασθενών, την 

αναµονή τους στα εξωτερικά ιατρεία, την εξυπηρέτησή τους είτε σε κανονική κλίνη 

είτε σε εφεδρική (ράντζα), µέχρι την επάνδρωση του νοσοκοµείου από προσωπικό 

ικανό να αντιµετωπίσει τη ζήτηση υπηρεσιών από τους υπάρχοντες ασθενείς. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις αλλά και σε πολλές άλλες µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορα 

στοχαστικά µοντέλα µε σκοπό να προβλέψουµε το τι θα συµβεί σε τυχών µεταβολές 

στα δεδοµένα και τις παραµέτρους του συστήµατος και έτσι να βελτιώσουµε την 

κατάσταση που επικρατεί και να µειώσουµε τα προβλήµατα.  

 Κατά την εφαρµογή της θεωρίας ουρών στην πράξη υπάρχουν δύο βασικά 

σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  [20]. 



 

1) η επιλογή του κατάλληλου στοχαστικού µοντέλου που θα προβλέπει επαρκώς 

το πραγµατικό σύστηµα µε αντικειµενικό σκοπό να υπολογιστούν σωστά οι 

δείκτες λειτουργικότητας του συστήµατος 

2)  η λήψη βέλτιστων αποφάσεων για το σχεδιασµό της ουράς και τον 

προγραµµατισµό λειτουργίας της µε βάση τους δείκτες λειτουργικότητας 

Μοντελοποιώντας λοιπόν ένα σύστηµα µπορούµε να δούµε τα προβλήµατά του 

και να προτείνουµε αλλαγές στις παραµέτρους του οι οποίες θα οδηγούν σε βελτίωση 

των δεικτών λειτουργίας του. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι  είτε µεταβολές στον 

ρυθµό των αφίξεων (µε κατάλληλο σχεδιασµό), είτε αύξηση του αριθµού των 

υπηρετών, είτε µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης. 

 Μία ανάλογη διαδικασία θα ακολουθήσουµε και στο πρόβληµα που µελετάµε, 

στον σχεδιασµό δηλαδή µίας άριστης πολιτικής για την εισαγωγή ασθενών µε σκοπό 

την αποτελεσµατικότερη λειτουργία  µίας πτέρυγας ενός νοσοκοµείου. Θα 

επιλέξουµε ένα στοχαστικό µοντέλο που θα περιγράφει την διαδικασία αφίξεων και 

εισαγωγής των ασθενών στην πτέρυγα. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε πως διάφορες 

µεταβολές στις παραµέτρους του συστήµατος µας (όπως αριθµός κλινών που θα 

κρατηθούν ρεζερβέ ή µέγεθος ουράς) επηρεάζει τη συνάρτηση κόστους της 

νοσοκοµειακής πτέρυγας.  

Ξεκινώντας µπορούµε να  δούµε το νοσοκοµείο σαν ένα σύστηµα εισροών – 

εκροών. Οι εισροές του συστήµατος είναι οι ασθενείς που εισάγονται σε όσες 

κατηγορίες και αν καταταγούν. Στην περίπτωση µας οι ασθενείς θα διαχωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες, τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται κατά τις εφηµερίες του 

νοσοκοµείου και τακτικά περιστατικά που εισέρχονται όλες τις ηµέρες εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. Οι εκροές του συστήµατος είναι οι ασθενείς που εξέρχονται 

(έχουν δηλαδή εξυπηρετηθεί) ενώ η κατάσταση του συστήµατος περιγράφεται από 

τον αριθµό των κλινών του που είναι κατειληµµένοι κάποια χρονική στιγµή. Γενικά 

οι ασθενείς εξυπηρετούνται µε σειρά προτεραιότητας εκτός εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιµες κλίνες (ή γενικότερα σταθµοί εξυπηρέτησης) οπότε είτε περιµένουν σε µία 

ουρά είτε χάνονται από το σύστηµα (φεύγουν από το νοσοκοµείο και αναζητούν 

αλλού εξυπηρέτηση). Ένα τέτοιο σύστηµα µπορούµε να δούµε στο παρακάτω 

διάγραµµα: 

 

 



 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5.1: Το νοσοκοµείο ως ένα σύστηµα ουρών 

 

 

5.2  Αφίξεις και Εξυπηρέτηση 

 

Το πρώτο πρόβληµα που πρέπει να εξεταστεί είναι ο προσδιορισµός της 

κατανοµής την οποία ακολουθούν οι αφίξεις των ασθενών και ο χρόνος 

εξυπηρέτησης τους (τόσο για τα επείγοντα όσο και για τα τακτικά περιστατικά). Οι 

διάφορες µέθοδοι που εκτίθενται στη βιβλιογραφία για τον υπολογισµό των 

κατανοµών µπορούν αν χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία ο προσδιορισµός της κατανοµής στηρίζεται στην χρήση στατιστικών 

µεθόδων ενώ στη δεύτερη κατηγορία στην υποκειµενική κρίση του ιατρικού 

Επείγοντα 

Περιστατικά 

Τακτικά 
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Εξερχόµενοι ασθενείς 

 



 

προσωπικού. Ποια από τις δύο επιλέγεται εξαρτάτε από τη φύση των δεδοµένων που 

έχει κάθε ερευνητής στη διάθεση του. Και στις δύο πάντως κατηγορίες µπορούµε να 

βρούµε και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Οι µέθοδοι που ανήκουν στην πρώτη 

κατηγορία λαµβάνουν υπόψη αρκετούς προσδιοριστικούς παράγοντες µε την χρήση 

των αντίστοιχων στατιστικών δεδοµένων και είναι πιο προσιτοί στα διάφορα πρότυπα 

που έχουν αναπτυχθεί, ενώ αγνοούν βασικούς κοινωνικό –οικονοµικούς,  

θεραπευτικούς, προσωπικούς κτλ παράγοντες που επιδρούν  τόσο στην ζήτηση των 

ασθενών για νοσηλεία όσο και στη διάρκεια της νοσηλείας.  Αντίστοιχα στηριζόµενοι 

στην κρίση του ιατρικού προσωπικού δεν χρειάζεται η συλλογή και ανάλυση 

στατιστικών στοιχείων, οι εκτιµήσεις που παίρνουµε είναι µάλλον πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα όµως σε αυτές τις περιπτώσεις υπεισέρχονται προβλήµατα 

µεροληψίας και επικοινωνίας µεταξύ ιατρών, τµήµατος κίνησης ασθενών και 

ερευνητών.   

Εµείς, ακολουθώντας τις υποθέσεις των  Esogbue και Singh και λαµβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό ο Flagle [25] έχει αποδείξει ότι η ζήτηση για εισαγωγή ασθενών σε 

ένα νοσοκοµείο καθορίζεται από τυχαία και µεταξύ τους ανεξάρτητα γεγονότα , 

εξαιρουµένων φυσικά των περιπτώσεων όπου η κοινωνία αντιµετωπίζει κάποιες 

ειδικές καταστάσεις όπως φυσικές καταστροφές, πολέµους, επιδηµίες κτλ,  θεωρούµε 

ότι οι αφίξεις και των δύο κατηγοριών ασθενών ακολουθούν την κατανοµή Poisson 

µε παραµέτρους 1λ  και 2λ αντίστοιχα. ∆ηλαδή η κατανοµή τους θα δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο[21]: 

( )
!

i x
ie

P X x
x

λ λ− ⋅
= =      µε  1,2i =  

Αντίστοιχα για το χρόνο παραµονής σε µία κλίνη (χρόνο νοσηλείας) 

υποθέτουµε ότι ακολουθεί την αρνητική εκθετική κατανοµή µε παραµέτρους 1µ  και 

2µ  αντίστοιχα. ∆ηλαδή [21]: 

( ) , 0i x
if x e xµµ −= >    µε   1,2i =  

 

 

 

 

 

 



 

 5.3  Εξισώσεις του Συστήµατος 

 

Πέρα από τις υποθέσεις που κάναµε για το είδος των ασθενών (επείγοντα-

τακτικά περιστατικά) και τους ρυθµούς άφιξης και εξυπηρέτησης τους θα πρέπει να 

κάνουµε και τις παρακάτω υποθέσεις που αφορούν περισσότερο τη λειτουργία του 

νοσοκοµείου.  

Έτσι υποθέτουµε ότι ο διαθέσιµος αριθµός κλινών στη νοσοκοµειακή πτέρυγα 

που εξετάζουµε είναι σταθερός και της ίδιας κατηγορίας ανεξάρτητα από την πάθηση 

ή τη βούληση του ασθενή. ∆ηλαδή οι κλίνες δεν διαχωρίζονται ούτε µε βάση 

οικονοµικά κριτήρια (σε κατηγορίες Α, Β, Γ ανάλογα µε το αριθµό των κλινών ανά 

δωµάτιο και τις επιπλέον παρεχόµενες υπηρεσίες), αλλά ούτε και µε βάση την 

ιδιαίτερη ιατρική ανάγκη των ασθενών (κλίνες εντατικής θεραπείας και απλές). 

Ακόµα υποθέτουµε ότι οι ασθενείς υψηλής προτεραιότητας εξυπηρετούνταί 

άµεσα πάντοτε. Σε αντίθεση η εξυπηρέτηση των ασθενών χαµηλής προτεραιότητας 

σταµατάει όταν ένας συγκεκριµένος αριθµός κλινών στην πτέρυγα είναι 

κατειληµµένος και οι ασθενείς των οποίων η είσοδος µπλοκάρεται περιµένουν σε µία 

ουρά πεπερασµένου µέγιστου µήκους.  

 

Με βάση τα παραπάνω οι εξισώσεις που περιγράφουν το σύστηµα µας σε 

κατάσταση στατιστικής ισορροπίας είναι οι εξής: 

 

Περίπτωση 1:   10 n N≤ ≤   και 20 n m≤ ≤  και 1 20 n n m< + ≤  

 

( )
1 2 1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 1 2 2 0, , 1 0, 1, 2 0, , 1 1 1 0, 1, 2 2 0, , 1( 1) ( 1)n n n n n n n n n nn n n nλ λ µ µ τ λτ λ τ µ τ µ τ− − + ++ + ⋅ + ⋅ = + + + + +

 

Περίπτωση 2α :  20 n N≤ ≤   και 20 n m≤ ≤  και 1 2n n m+ <   και 0r =  

 

( )
( )

1 2 1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 1 2 2 0, , 1 0, 1, 2 0, , 1 1 1 0, 1, 2 2 0, , 1

1 1, , 2 1, ,

( 1) ( 1)n n n n n n n n n n

n j j n j j

n n n n

n j j

λ λ µ µ τ λτ λ τ µ τ µ τ

µ τ µ τ
− − + +

− −

+ + ⋅ + ⋅ − − − + − +

− − −

 

 

 

 



 

Περίπτωση 2β:  10 n N≤ ≤   και 20 n m≤ ≤  και 1 2n n m+ =   και 0r =  

 

( )
( )

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 1 2 2 , , 2 1, , 1 1 , 1, 2 2 , , 1

1 1 1, , 2 1, ,

( 1) ( 1)r n n r n n r n n r n n

r n n r n n

n n n n

n j

λ λ µ µ τ λ τ µ τ µ τ

µ τ µ τ
− + +

+ +

+ + ⋅ + ⋅ − − + − +

− −
 

 

Περίπτωση 3α 10 n N≤ ≤   και 20 n m≤ ≤  και 1 21m n n N+ ≤ + <   

 

( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 2 1 1 , , 1 , 1, 2 1, , 1 1 , 1, 2 2 , , 11 1r n n r n n r n n r n n r n nn n n nλ λ µ µ τ λτ λ τ µ τ µ τ− − + ++ + + − − − + − +

 

Περίπτωση 3β 10 n N≤ ≤   και 20 n m≤ ≤  και 1 2n n N+ =  

 

( )
1 2 1 2 1 22 2 2 1 1 , , 1 1, 1, 2 1, ,r n n r n n r n nn nλ µ µ τ λτ λ τ− − −+ + − −  

 

όπου: 

�  N  το σύνολο των ανεπτυγµένων κλινών στο νοσοκοµείου 

�  1n   το πλήθος των ασθενών υψηλής προτεραιότητας(έκτακτα περιστατικά) 

στο σύστηµα 

� 2n   το πλήθος των ασθενών χαµηλής προτεραιότητας(τακτικά περιστατικά) 

στο σύστηµα 

�  m   ο αριθµός διακοπής προτεραιότητας 

� r     το πλήθος των ασθενών που περιµένουν στην ουρά 

�  q    το µέγιστο µήκος της ουράς 

 

Λύνοντας το σύστηµα µπορούµε να βρούµε την πιθανότητα µη εισαγωγής 

τόσο των ασθενών χαµηλής προτεραιότητας όσο και των ασθενών υψηλής 

προτεραιότητας ως αθροίσµατα πιθανοτήτων στοιχειωδών ενδεχοµένων  από τους 

παρακάτω τύπους: 

 

1 21 2
1 , ,0 0 0

N m q

r n nn n r
φ τ

= = =
= ∑ ∑ ∑   όταν  1 2n n N+ =   

 και  

  
1 21 2

2 , ,0 0 0

N m q

r n nn n r
φ τ

= = =
= ∑ ∑ ∑   όταν 1 2m n n N≤ + ≤  



 

 

5.4   Συνάρτηση Κόστους 

 

Στη συνέχεια δηµιουργούµε µία συνάρτηση κόστους ανάλογη µε αυτή των  

Esogbue και Singh. ∆ηλαδή έχουµε µία συνάρτηση κόστους που αποτελείτε από δύο 

βασικές συνιστώσες, το κόστος να µείνει µία κλίνη άδεια για µία µονάδα του χρόνου 

και το κόστος που προκύπτει από την µη παροχή της κλίνης σε κάποιον ασθενή 

(τακτικό περιστατικό) στην ίδια µονάδα του χρόνου. 

Αναλυτικότερα το κόστος µας θα είναι: 

 

lost emptyc = Ψ + Ψ  

όπου: 

� ( )1 1 2lost c υ υΨ = ⋅ +   το κόστος να χαθεί ένας ασθενής από το σύστηµα 

  1 1 1υ λ φ=    και 2 2 2υ λ φ=   το αναµενόµενο πλήθος ασθενών κάθε τύπου που 

δεν θα εξυπηρετηθούν στη µονάδα του χρόνου. 

και 

 

� [ ]2 1 2empty c sum sumΨ = +  το κόστος να µείνει µία κλίνη άδεια 

            όπου 
1 21 2

1 0, ,0 0

N m

n nn n
sum τ

= =
= ∑ ∑  όταν 1 2n n m+ <  

            και 
1 21 2

2 , ,0 0 0

N m q

r n nn n r
sum τ

= = =
= ∑ ∑ ∑  όταν  1 2m n n N≤ + ≤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.   Εµπειρική Εφαρµογή 

 

6.1  Συλλογή και Ανάλυση ∆εδοµένων  

 

Το µοντέλο που περιγράψαµε παραπάνω εφαρµόστηκε στη ορθοπεδική 

κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου για το έτος 2006. Τα 

στατιστικά στοιχεία αφορούν δύο διακριτές χρονικές περιόδους , τον Απρίλιο του 

2006 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. ∆ηλαδή το συνολικό χρονικό διάστηµα 

λήψεις δεδοµένων είναι 60 ηµέρες. Η επιλογή αυτή των δύο διαφορετικών και µη 

συνεχόµενων µηνών έγινε µε σκοπό να µειωθούν τυχών επιδράσεις  από το 

φαινόµενο της εποχικότητας.   

Τα στατιστικά στοιχεία λήφθηκαν κυρίως από τις ηµερήσιες αλλά και 

συνολικές αναφορές που στέλνει το νοσοκοµείο στο Σ.Ο.Τ.Υ.. Το Σ.Ο.Τ.Υ. είναι το 

κέντρο επιχειρήσεων συντονιστικό όργανο του τοµέα υγείας του υπουργείου υγείας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης και υπάγεται απευθείας στο υπουργείο. Αποστολή του 

είναι ο συντονισµός των φορέων που αφορούν στη δηµόσια υγεία και στο χώρο της 

υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισµός των συστηµάτων εφηµερίας 

των νοσοκοµείων, µε σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.  

Η ορθοπεδική κλινική διαθέτει 51 ανεπτυγµένες κλίνες. Η εισαγωγή των 

ασθενών γίνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να εισαχθούν ως επείγοντα 

περιστατικά κατά τις ηµέρες εφηµερίας του νοσοκοµείου. Ο κύκλος εφηµεριών του 

νοσοκοµείου για  το 2006 καθορίζεται ως εξής: το νοσοκοµείο έχει 4 συνεχόµενες 

µερικές εφηµερίες (δηλαδή από τις 8πµ µέχρι τις 14µµ), ακολουθεί µία ηµέρα γενικής 

εφηµερίας (δηλαδή από τις  8πµ της µίας ηµέρας µέχρι τις 8πµ της εποµένης) και 

τέλος µετά την γενική εφηµερία δεν εφηµερεύει καθόλου. Ο δεύτερος τρόπος είναι 

µέσω των εξωτερικών ιατρείων, όπου οι ασθενείς πριν κριθεί αναγκαία η εισαγωγή 

τους συνήθως παρακολουθούνται τακτικά. Τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου 

λειτουργούν πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Το νοσοκοµείο 

πέρα από το γενικό ορθοπεδικό ιατρείο διαθέτει και έξι ειδικά ιατρεία τα οποία όµως 

δεν εξετάζουν σε καθηµερινή βάση, το ιατρείο της σπονδυλικής στήλης, ιατρείο 

χειρός & αγκώνα, ιατρείο ώµου, ιατρείο οστεοπόρωσης, ιατρείο αθλητικών 

κακώσεων και ιατρείο επιµηκύνσεων.  



 

Ξεκινώντας την µελέτη για τους ρυθµούς άφιξης και εξυπηρέτησης 

αντιµετωπίσαµε  πρόβληµα µε τον καθορισµό του ρυθµού άφιξης των ασθενών 

χαµηλής προτεραιότητας, δηλαδή των τακτικών περιστατικών. Οι εισαγωγές 

τακτικών περιστατικών που υπήρχαν στη βάση δεδοµένων του νοσοκοµείου ήταν ήδη 

φιλτραρισµένες. ∆ηλαδή είχε ήδη ληφθεί υπόψη ο αριθµός των διαθέσιµών κλινών. 

Για το λόγο αυτό δεν στηριχθήκαµε στα  στατιστικά δεδοµένα για τον υπολογισµό 

αυτού του ρυθµού αλλά στην εκτίµηση του ιατρικού προσωπικού. Σύµφωνα λοιπόν 

µε την εκτίµηση αυτή από το σύνολο των εξεταζόµενων στα εξωτερικά ιατρεία 

ασθενών ένα ποσοστό της τάξης του 10 – 15 % µόνο χρήζει νοσηλείας, ενώ οι 

υπόλοιποι ασθενείς αντιµετωπίζονται µε φαρµακευτική αγωγή. Επίσης σύµφωνα µε 

της εκτιµήσεις του ιατρικού προσωπικού ο χρόνος αναµονής των τακτικών 

περιστατικών κυµαίνεται από ένας έως τρεις µήνες, ενώ παρατηρούνται και διαρροές 

ασθενών λόγω του χρόνου αναµονής. ∆εδοµένων όλων των παραπάνω από το σύνολο 

των εξετασθέντων ασθενών σε κάθε ιατρείο (12566 ασθενείς για το 2006) 

υπολογίστηκε ο µέσος όρος εξεταζόµενων ανά ηµέρα ασθενών (περίπου 35)και 

βρέθηκε ότι ο ρυθµός αφίξεων τακτικών περιστατικών στην ορθοπεδική κλινική είναι 

(12 % των εξετασθέντων ανά ηµέρα):   

2 4.3λ =  

 

Στην περίπτωση των επειγόντων περιστατικών τα πράγµατα ήταν πιο 

ξεκάθαρα και έτσι υπολογίσαµε το µέσο όρο των αφίξεων ασθενών στη µονάδα του 

χρόνου καθώς και την τυπική τους απόκλιση. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

 

Mean =  3.556      και     Std.Deviation=3.368 

 

 Παρατηρούµε ότι η µέση τιµή είναι σχεδόν ίση µε την τυπική απόκλιση. Κατά 

συνέπεια η υπόθεση που έχουµε κάνει ότι οι αφίξεις ακολουθούν την κατανοµή 

Poisson φαίνεται ορθή. Έτσι για την κατηγορία των επειγόντων περιστατικών έχουµε 

ρυθµό αφίξεων: 

1 3.556λ =  

 

 

 



 

Συνεχίζοντας µε τους ρυθµούς εξυπηρέτησης, υπολογίσαµε το χρόνο 

παραµονής στην πτέρυγα κάθε ασθενούς (και για τις δύο κατηγορίες). Έτσι για τα 

τακτικά περιστατικά ο µέσος χρόνος νοσηλείας τους είναι 5.305 ηµέρες  ενώ για τα 

επείγοντα περιστατικά είναι σηµαντικά µεγαλύτερος 8.071 ηµέρες. Οι ρυθµοί 

εξυπηρέτησης λοιπόν θα είναι: 

 

1 0.1884µ =   και   2 0.1238µ =  

 

∆ικαιολογείται λοιπόν η επιλογή µας να µην ακολουθήσουµε σε αυτό το 

σηµείο την υπόθεση των Taylor και Templeton ότι ο ρυθµός εξυπηρέτησης είναι 

κοινός. 

Θα πρέπει όµως να εξετάσουµε εάν ο χρόνος εξυπηρέτησης µας 

προσαρµόζεται καλά στην εκθετική κατανοµή. Ένα από τα στατιστικά κριτήρια για 

τον έλεγχο της υπόθεσης της εκθετικής κατανοµής είναι το τεστ των Kolmogorov – 

Smirnov [21]. Το τεστ αυτό συγκρίνει την υποθετική αθροιστική συνάρτηση 

κατανοµής µε την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής που δίνουν τα δεδοµένα. Η 

στατιστική που χρησιµοποιείται είναι: 

 

( ) ( )1 1
max max ,j j

j

j
K F t F t

n n

  − 
= − −  

  
 

 

όπου jt  είναι η j  διατεταγµένη παρατήρηση και  ( )jF t  είναι η αθροιστική 

συνάρτηση κατανοµής για την εκθετική , δηλαδή : ( ) 1
jt

t
jF t e

−

= − . 

 

Τρέξαµε το τεστ αυτό στο στατιστικό πακέτο SPSS [24] και τα αποτελέσµατα 

είναι τα παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Για τα τακτικά περιστατικά: 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  CHRONOS1 
N 203 

Exponential parameter.(a,b) Mean 5,3054 
Absolute ,172 
Positive ,115 

Most Extreme Differences 

Negative 
-,172 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,448 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,050 

a  Test Distribution is Exponential. 
b  Calculated from data. 
 
 
 
 
 
 
Για τα επείγοντα περιστατικά: 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  CHRONOS2 
N 140 

Exponential parameter.(a,b) Mean 8,0714 
Absolute ,117 
Positive ,113 

Most Extreme Differences 

Negative 
-,117 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,379 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,111 

a  Test Distribution is Exponential. 
b  Calculated from data. 
 
 

Παρατηρώντας  τα αποτελέσµατα των δύο δειγµάτων βλέπουµε ότι και τα δύο 

οριακά προσαρµόζονται στην κατανοµή µας. Να τονίσουµε ότι σε αντίθεση µε τα 

άλλα τεστ, ένα στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα δεν αποτελεί καλό αποτέλεσµα για 

εµάς [24] . ∆ηλαδή όταν Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05 δεν έχουµε καλή προσαρµογή των 

δεδοµένων µας στη θεωρητική κατανοµή που εξετάζουµε. Παρόλη την οριακή 

κατάσταση των δεδοµένων µας εµείς θα θεωρήσουµε ότι η κατανοµή µας είναι η 

εκθετική. 

 



 

 
Αφού υπολογίσαµε τους ρυθµούς άφιξης και εξυπηρέτησης συνέχεια είχε ο 

υπολογισµός των συνιστωσών κοστών . Γενικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι 

υπηρεσίες του νοσοκοµείου χωρίζονται σε 3 µεγάλες κατηγορίες: 

1. Υπηρεσίες υποδοχής  

2. Υπηρεσίες διαµονής  

3. ∆ιαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες  

 

Καθώς λοιπόν αντιµετώπιση κάθε νοσηλευόµενου ασθενή στο νοσοκοµείο είναι 

µια υπηρεσία που περιλαµβάνει πράξεις σε καθεµιά από τις παραπάνω κατηγορίες 

εµείς για τη δηµιουργία µίας συνάρτησης κόστους θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας 

διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες όπως:  

 

• Αριθµός ασθενών στις διάφορες οµάδες ασθενειών  

• Ηµέρες νοσηλείας  

• Αριθµός κλινών  

• Τύπος νοσοκοµείου (είδος, ιδιοκτησία κτλ)  

• ∆ιάφορες υπηρεσίες ή/& τεχνολογία του νοσοκοµείου  

• ∆είκτης µέτρησης της ποιότητας: εισροές ανά ασθενή (π.χ. εργαστηριακές 

πράξεις) ή µε το αποτέλεσµα (π.χ. θνησιµότητα)  

• Σοβαρότητα της νόσου ανάλογα µε τη διάγνωση  

• Μέτρηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών  

• Σχέση µε πανεπιστήµια και ερευνητικά προγράµµατα  

• Άλλες διαφορές στη νοσοκοµειακή αποδοτικότητα που δε σχετίζονται µε το 

µέγεθος του νοσοκοµείου  

• Άλλα χαρακτηριστικά των νοσοκοµειακών υπηρεσιών (π.χ. εξετάσεις στα 

εξωτερικά ιατρεία ή των ίδιων των ασθενών ανάλογα µε την περίπτωση  

 

Η επιλογή της µεθοδολογίας για τη συλλογή των στοιχείων κόστους εξαρτάται 

κάτω από ποια προοπτική γίνεται η ανάλυση. Στην περίπτωσή µας ενδιαφερόµαστε 

για τα κόστη που επωµίζεται το νοσοκοµείο καθώς και για τα έσοδα που έχει από τα 

ταµεία ασφάλισης των ασθενών. Έτσι για τη µέτρηση του κόστους του συντελεστή 

εργασία χρειάζονται στοιχεία για το χρόνο που απαιτεί κάθε δραστηριότητα και για 

το µισθολόγιο κάθε βαθµίδας εργαζοµένων που απασχολούνται σε αυτή. Για το 



 

συντελεστή κεφάλαιο/ πάγιο εξοπλισµό (µηχανήµατα, κλίνες κτλ) χρειάζονται 

στοιχεία για: κόστος κτήσης, κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης , 

ετήσιο ποσοστό απόσβεσης, αντικατάστασης µηχανηµάτων, χρόνος που απαιτείται 

για την πραγµατοποίηση µιας διαγνωστικής εξέτασης, πόσες εξετάσεις µπορεί να 

πραγµατοποιήσει σε ένα χρόνο. Για τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές 

(αναλώσιµα, άλλα υλικά) χρειάζονται: ποσότητα (για κάθε πράξη χωριστά) και τιµή 

του προϊόντος (π.χ. πόσα κιλά βαµβάκι απαιτούνται για τη σκωληκοειδίτιδα και πόσο 

κοστίζει το κιλό). Όλα τα παραπάνω στοιχεία εµείς τα πήραµε από τους ετήσιους 

λογαριασµούς του νοσοκοµείου που αφορούσαν τόσο τα έξοδα του νοσοκοµείου όσο 

και τα έσοδα του από τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που συλλέξαµε καθορίσαµε τους συντελεστές 

των δύο συνιστωσών της συνάρτησης κόστους µας, δηλαδή του κόστους να 

κρατήσουµε µία κλίνη άδεια (λειτουργικό κόστος κτλ) και του κόστους να µην 

διαθέσουµε µία κλίνη σε έναν ασθενή (απώλεια εσόδων κτλ). Έτσι έχουµε (σε Ευρώ 

ανά ηµέρα): 

1 340.75c =    και  2 209.8c =  

  

6.2 Αποτελέσµατα Εφαρµογής  

 

Για να µπορέσουµε να λύσουµε το σύστηµα των γραµµικών εξισώσεων διαφορών 

που περιγράφουν το σύστηµα µας στην κατάσταση της στατιστικής ισορροπίας, 

χρησιµοποιήσαµε το υπολογιστικό πακέτο MATHEMATICA 5 [23],[26]. 

Αναπτύξαµε ένα υπολογιστικό πρόγραµµα, αρχικά για τις 51 ανεπτυγµένες κλίνες της 

νοσοκοµειακής πτέρυγας που εξετάζουµε, χρησιµοποιώντας τις παρακάτω 

παραµέτρους:  

 

• cut off m  : τον αριθµό των κλινών πάνω από τις οποίες διακόπτεται η 

προτεραιότητα των τακτικών περιστατικών και δεν εισάγονται στην πτέρυγα 

• 1φ  : την πιθανότητα να µην εξυπηρετηθεί ένας ασθενής υψηλής 

προτεραιότητας  

• 2φ :  την πιθανότητα να µην εξυπηρετηθεί ένας ασθενής χαµηλής 

προτεραιότητας  



 

 

• lostΨ  :  το κόστος να χαθεί ένας ασθενής από το σύστηµα 

• emptyΨ : το κόστος να µείνει µία κλίνη άδεια 

• c : το συνολικό κόστος 

 

Και τα αποτελέσµατά που πήραµε είναι τα εξής: 

 

� Όταν το µέγιστο µήκος της ουράς είναι 10q =  ασθενείς 

 

Cut off 
m  

1φ  2φ  lostΨ  emptyΨ  c  

47 0.00705557 0.339197 504.541 2729.17 3233.71 

48 0.0166415 0.338664 515.353 2446.45 2961.8 

49 0.0410582 0.345251 554.512 2064.11 2618.62 

50 0.109182 0.353034 648.274 1461.64 2109.91 

 

 

� Όταν το µέγιστο µήκος της ουράς είναι 15q =  ασθενείς 

 

Cut off 
m  

1φ  2φ  lostΨ  emptyΨ  c  

47 0.0096949 0.471743 701.554 2115.97 2817.53 

48 0.0225552 0.467934 711.536 1814.45 2525.99 

49 0.0542409 0.463363 743.17 1441.22 2184.39 

50 0.132424 0.430188 789.202 999.813 1789.01 

 
 

 

 



 

 

Τα αποτελέσµατα όσον αφορά της πιθανότητες µη εισαγωγής ασθενών και 

των δύο τύπων είναι τα αναµενόµενα. ∆ηλαδή όσο λιγότερες κλίνες κρατάµε ρεζερβέ 

για τα τακτικά περιστατικά τόσο µεγαλώνει η πιθανότητα να χαθούν ασθενείς υψηλής 

προτεραιότητας και αντίστοιχα µικραίνει η πιθανότητα να χαθούν ασθενείς χαµηλής 

προτεραιότητας. 

Όµως ότι τα αποτελέσµατα όσον αφορά το συνολικό κόστος δεν είναι τα 

αναµενόµενα. Το κόστος να χαθεί ένας ασθενείς µας βγαίνει πραγµατικά αύξων όπως 

το περιµέναµε. Αντίστοιχα αναµενόµενα είναι τα αποτελέσµατα (φθίνων κόστος)και 

στο κόστος διατήρησης της κλίνης άδειας. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι δεν 

παρατηρούµε αλλαγή στη µονοτονία του συνολικού κόστους και κατά συνέπεια δεν 

έχουµε ελαχιστοποίηση του κόστους µας για κάποιο πλήθος κρατηµένων κλινών. 

Ένας από τους παράγοντες που υποθέτουµε ότι µπορεί να ευθύνεται για  την 

παρουσίαση αυτής της ανωµαλίας στο σύστηµα είναι ότι, µε δεδοµένους τους 

ρυθµούς που βρήκαµε για την άφιξη και την εξυπηρέτηση των ασθενών, το σύστηµα 

δεν ικανοποιεί την συνθήκη για την ύπαρξη στατιστικής ισορροπίας που ισχύει για 

µία ουρά µε S εξυπηρετητές. Η συνθήκη αυτή λέει ότι για να υπάρχει στατιστική 

ισορροπία σε µία ουρά Μ/Μ/S θα πρέπει η τάση συνωστισµού να είναι µικρότερη της 

µονάδας, δηλαδή : 

 

1
S

λ
ρ

µ
= <  

όπου λ  και µ  οι συνολικοί ρυθµοί άφιξης και εξυπηρέτησης. 

 

Στην περίπτωση µας λοιπόν το λ  είναι ίσο µε το άθροισµα των ρυθµών 

άφιξης, δηλαδή 1 2λ λ λ= +  ενώ για να βρούµε το µ  υπολογίζουµε το συνολικό µέσο 

χρόνο εξυπηρέτησης όλων των ασθενών που νοσηλεύονται στην πτέρυγα και 

παίρνουµε το αντίστροφο. Έτσι καταλήγουµε στα εξής αποτελέσµατα: 

 

7.856λ =    και   0.15µ =  κατά συνέπεια 
7.856

1.03
51 0.15S

λ
ρ

µ
= = =

⋅
 

 

 



 

 

Μία πιθανή αιτία για αυτό το φαινόµενο είναι µία σηµαντική αλλαγή που 

σηµειώθηκε στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Η αλλαγή αυτή είναι η 

κατάργηση των εφεδρικών κλινών, δηλαδή των ράντζων, που χρησιµοποιούνταν για 

τη φιλοξενία ασθενών σε περιόδους µεγάλης ζήτησης για κλίνες (εφηµερίες) . Η 

αλλαγή αυτή θεωρείται µε την πρώτη µατιά  θετική, καθώς οδηγεί σε βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον ασθενή. Παρόλα αυτά όµως δεν 

συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αύξηση των ανεπτυγµένων κλινών στις πτέρυγες. Η 

νέα πολιτική θέλει όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες κλίνες σε κάποια πτέρυγα του 

νοσοκοµείου που εφηµερεύει, να φιλοξενούνται οι ασθενείς υψηλής προτεραιότητας 

σε κλίνες άλλων πτερύγων του νοσοκοµείο µέχρι να αδειάσει κάποιά κλίνη στην 

κατάλληλη πτέρυγα. Καθώς όµως το πρόβληµα της έλλειψης κλινών συναντάται λίγο 

έως πολύ σε όλες τις πτέρυγες των νοσοκοµείων, η αλλαγή αυτή πολιτικής είχε και 

κάποιες δυσάρεστες παρενέργειες. 

Για να µπορέσουµε να προσπεράσουµε αυτό το πρόβληµα ελέγξαµε την τάση 

συνωστισµού που προκύπτει εάν αυξήσουµε τον αριθµό των ανεπτυγµένων κλινών, 

δηλαδή τον αριθµό των υπηρετών. Σκοπός µας είναι να πάρουµε και να εφαρµόσουµε 

το µοντέλο µας για το πρώτο πλήθος ανεπτυγµένων κλινών για το οποίο η τάση 

συνωστισµού είναι µικρότερη της µονάδος. Ο αριθµός αυτός µετά από υπολογισµούς 

προκύπτει ότι είναι οι 53 κλίνες. 

 

Τρέχουµε λοιπόν το µοντέλο µας θεωρώντας αυτή τη φορά πλήθος κλινών 53. 

Τα αποτελέσµατα για τα διάφορα µέγιστα µήκη ουράς είναι τα παρακάτω. 

 

� Για µέγιστο µήκος ουράς 10 άτοµα: 

 

Cut off 
         

m  

1φ  2φ  lostΨ  emptyΨ  c  

49 0.00600167 0.320022 475.227 2697.98 3173.21 

50 0.0143815 0.315508 478.76 2414.11 2892.87 

51 0.0357669 0.315344 504.381 2039.74 2544.12 

52 0.0937105 0.309735 566.249 1985.55 2551.8 

 



 

 

� Ενώ για µέγιστο µήκος ουράς 15 άτοµα: 

 

Cut off 
 

m  

1φ  2φ  lostΨ  emptyΨ  c  

49 0.00820519 0.442782 657.403 2073.51 2730.92 

50 0.0193184 0.430999 653.612 1790.17 2443.78 

51 0.0464801 0.415058 663.147 1455.78 2118.92 
52 0.110956 0.367945 772.225 1395.4 2167.63 

 
 

 Βλέπουµε ότι αυξάνοντας τον αριθµό των ανεπτυγµένων κλινών στην 

πτέρυγα, η κατάσταση βελτιώνεται. Αν και παρακινδυνευµένο να γίνουν συγκρίσεις 

µεταξύ των δύο περιπτώσεων (ανεπτυγµένες κλίνες 51 και 53), µία γενική και φυσικά 

αναµενόµενη παρατήρηση είναι ότι µειώνεται η πιθανότητα να χαθούν οι ασθενείς 

και των δύο τύπων (για τον ίδιο αριθµό διακοπής προτεραιότητας Cut off- m  ). 

Επίσης µειώνεται και το συνολικό κόστος κράτησης µίας κλίνης ρεζερβέ για τα 

επείγοντα περιστατικά. 

 Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι στην περίπτωσή µας εξαλείφεται το 

πρόβληµα της µη ύπαρξης ελάχιστου συνολικού κόστους. Παρατηρούµε λοιπόν ότι 

και στις δύο περιπτώσεις που εξετάσαµε στην περίπτωση των 53 ανεπτυγµένων 

κλινών έχουµε ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους όταν κρατηθούν ρεζερβέ για 

περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 2 κλίνες. Κατά συνέπεια η εισαγωγή τακτικών 

περιστατικών στην πτέρυγα θα πρέπει να σταµατάει όταν υπάρχουν σε αυτήν 51 

κατειληµµένες κλίνες. 

 

6.3  Αµφιλεγόµενα Σηµεία της Εφαρµογής 

 

 Πριν όµως τελειώσουµε θα πρέπει να τονίσουµε της αδυναµίες που 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή του µοντέλου στην νοσοκοµειακή πτέρυγα και 

οι οποίες ενδεχοµένως να επηρεάζουν τα αποτελέσµατά της εφαρµογής µας σε 

σηµαντικό βαθµό.  



 

Το πρώτο είναι ο εµπειρικός προσδιορισµός του ρυθµού άφιξης των τακτικών 

περιστατικών. Σύµφωνα µε το ιατρικό προσωπικό από το σύνολο των εξετασθέντων 

ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, ένα ποσοστό της τάξης του 10 – 15% χρήζει 

εισαγωγής. Το εύρος όµως αυτού του ποσοστού είναι αρκετά µεγάλο ώστε να 

δηµιουργούνται σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το ποιο ακριβώς ποσοστό τελικά 

θα επιλεγεί να χρησιµοποιηθεί (στην περίπτωση µας χρησιµοποιήσαµε το 12% 

αυθαίρετα). 

Μία δεύτερη και ιδιαιτέρως σηµαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι 

ότι δεν ήταν ευδιάκριτη µέσα από τη βάση δεδοµένων µας η ενδονοσοκοµειακή 

κίνηση των ασθενών από πτέρυγα σε πτέρυγα. Έτσι για της περιπτώσεις των ασθενών 

οι οποίοι τοποθετούνταν αρχικά σε διαφορετική πτέρυγα από αυτήν που θα έπρεπε 

είτε λόγω έλλειψης κλινών είτε λόγω λάθους διάγνωσης δεν υπήρχαν επαρκεί 

στοιχεία. 

Ένα ακόµα θολό σηµείο είναι το κόστος της νοσηλείας των ασθενών. Το 

ηµερήσιο κόστος παραµονής σε µία κλίνη καθορίζεται µε βάση υπουργικές 

αποφάσεις οι οποίες όµως δεν αναπροσαρµόζονται όµως σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα ώστε να ανακλούν τις πραγµατικές ανά στιγµή τιµές. Ακόµη δεν ήταν 

δυνατή η διάκριση του κόστους ανάµεσα στις δύο κατηγορίες ασθενών που 

διακρίναµε. Έτσι θεωρήσαµε ότι το µέσο κόστος νοσηλείας είναι κοινό τόσο για τα 

επείγοντα περιστατικά όσο και για τα τακτικά περιστατικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.  Σύνοψη 

 

Σκοπός αυτής της µελέτης ήτανε τόσο η περιγραφή του συστήµατος 

εισαγωγής και εξυπηρέτησης ασθενών σε ένα νοσοκοµείο ως ένα σύστηµα ουρών 

αναµονής όσο και ο καθορισµός µίας άριστης πολιτικής σχεδιασµού των εισαγωγών 

ασθενών σε µία πτέρυγα ώστε να επιτευχθεί µία όσο το δυνατόν καλύτερη 

αξιοποίηση των ανεπτυγµένων κλινών. Έτσι παρουσιάσαµε δύο προϋπάρχουσες 

προσεγγίσεις και τις συνδυάσαµε σε ένα νέο µοντέλο ουρών. Το µοντέλο αυτό 

περιγράφει το νοσοκοµείο σαν ένα σύστηµα εξυπηρέτησης στο οποίο προσέρχονται 

ασθενείς µε δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε µέσω των εξωτερικών ιατρείων οπότε 

χαρακτηρίζονται ως τακτικά περιστατικά, είτε στη διάρκεια των εφηµερίων του 

νοσοκοµείου οπότε χαρακτηρίζονται ως επείγοντα περιστατικά . Στη συνέχεια 

υπολογίζει τον άριστο αριθµό κλινών που πρέπει να κρατηθούν ρεζερβέ για τα 

επείγοντα περιστατικά. ∆ηλαδή βρίσκει τον αριθµό τον κατειληµµένων κλινών στον 

οποίο σταµατάει η εισαγωγή των τακτικών περιστατικών. Η αριστοποίηση αυτή 

γίνεται ως προς µία συνάρτηση κόστους που λαµβάνει υπόψη της τόσο το κόστος 

διατήρησης µίας κλίνης άδειας όσο και το κόστος µη χορήγησης της κλίνης σε ένα 

τακτικό περιστατικό. Τέλος εφαρµόζουµε το µοντέλο αυτό για την περίπτωση της 

ορθοπεδικής πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου και 

προτείνουµε µία πολιτική εισαγωγών που ταυτόχρονα όµως προϋποθέτει και αύξηση 

των υπαρχόντων κλινών. 
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