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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεξεάο Διιάδαο. Έπεηηα απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ ππνςήθησλ 

ζεκάησλ γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, εθδειψζεθε άκεζα ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Θεψξεζα φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφηππν 

ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο. 

Έηζη ινηπφλ αλέιαβα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ θ. Γθνπιηψλε. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο αζζέλεηεο πνπ 

πξνζβάιινπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ γπλαηθψλ. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ απαηηεί ζπλδπαζκφ 

δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ αλάινγα κε ην ζηάδην εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο. 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζπκβάιιεη ν 

Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο (ΖΗΦ), κεηψλνληαο ηα ηαηξηθά ιάζε θαη παξάιιεια 

ην θφζηνο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηείλνπκε έλα 

κνληέιν Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ απφθαζεο (Markov Decision Processes), πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνραζηηθφ κνληέιν, δέρεηαη δεδνκέλα απφ ηνλ ΖΗΦ 

(πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο θαη θφζηε ζεξαπείαο) θαη 

καο παξνπζηάδεη ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο (ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο), απφ άπνςε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

Λέξειρ Κλειδιά: Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο, Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο 

απνθάζεσλ (Markov Decision Processes), ηνραζηηθφ κνληέιν, Κφζηνο-

Απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is one of the most common diseases affecting a large number of 

women. Its treatment requires a combination of different therapies for the different 

stages of the disease spreading. Electronic Medical Record helps for the effective 

treatment of the disease by reducing medical errors and treatment costs. In this paper 

we propose a model of Markov Decision Processes, as a supportive tool for the 

management of patients with breast cancer. This stochastic model uses data from the 

Electronic Medical Record (transition probabilities at the various stages of the disease 

and treatment costs) and shows us the most cost-effective decisions (treatment 

methods) for the treatment of breast cancer. 

Key Words: Electronic Medical Record, Markov Decision Processes, 

Stochastic model, Cost-Effective. 
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ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ 

 

ΖΗΦ: Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο 

ΤΑ: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

ΤΚΑ: πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Κιηληθψλ Απνθάζεσλ 

ΣΔΓ: Σπραηνπνηεκέλεο Διεγρφκελεο Γνθηκέο 

DBMS: Data Base Management System 

DCIS: Ductal Carcinoma in Situ 

DEA: Data Envelopment Analysis 

DGMS: Dialog Generation Management System 

DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine 

HL7: Health Level seven 

ICD: International Classification of Diseases 

IDC: Invasive Ductal Carcinoma 

ILC: Invasive Lobular Carcinoma 

LCIS: Lobular Carcinoma in Situ 

MBMS: Model Base Management System 

MDP: Markov Decision Process 

QUALY’s: Quality Adjusted Life Years                                                                                                               

SNOMED: Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη κηα θαθνήζεο λενπιαζκαηηθή λφζνο, ε νπνία 

κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δχν καζηνχο. Κάζε είδνο θαξθίλνπ έηζη 

θαη απηφ, εκθαλίδεηαη ιφγσ θάπνηαο γελεηηθήο αλσκαιίαο ζηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θαξθίλνπ είλαη ην ζπρλφηεξν ζην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Ζ έιιεηςε έγθαηξεο πξφζβαζεο ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, ζσζηήο θαη 

γξήγνξεο δηάγλσζεο, θαζψο επίζεο θαη άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηε ζεξαπεία θαη πνιιέο θνξέο λα ζηεξήζεη ηε δσή ελφο 

αλζξψπνπ. Ζ πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζνχλ νπνηαδήπνηε απφ απηά ηα δεηήκαηα, 

ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. πκβάιινληαο έηζη ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο ζεξαπείαο. 

 

 κοπόρ επγαζίαρ 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, αλαπηχζζεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

Έηζη ψζηε νη απνθάζεηο απηέο (ε ραξαρζείζα πνιηηηθή ζεξαπείαο), λα ειαρηζηνπνηνχλ 

ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ ζε άπεηξν 

ρξνληθφ νξίδνληα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεκαηηθνχ 

κνληέινπ απφθαζεο, γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Γηα ηελ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ αληινχκε δεδνκέλα (πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηνπ 

αζζελνχο απφ ην έλα ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ ζε θάπνην άιιν θαη θφζηνο ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ) απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν (ΖΗΦ) ή απφ πξνεγνχκελεο θιηληθέο 

έξεπλεο. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ράξαμε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο ζεξαπείαο είλαη 

ην θξηηήξην ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο. 
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Ο ηαηξφο κε βάζε ηνλ ΖΗΦ ηνπ αζζελνχο, ηελ πείξα ηνπ θαη κε βάζε θάπνηα 

ππάξρνληα ηαηξηθά πξσηφθνιια απφθαζεο, κπνξεί λα ραξάμεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή 

ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. 

Σν καζεκαηηθφ κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ηαηξφ ζαλ έλα 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηελ ιήςε απφθαζεο θαη επνκέλσο ζηελ ράξαμε ηεο 

θαηάιιειεο πνιηηηθήο ζεξαπείαο, γηα ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ν ζεξάπσλ ηαηξφο 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ 

κνληέιν, δίλεη κία θαξηθαηνχξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ησλ αζζελψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε ηα ηαηξηθά 

πξσηφθνιια απφθαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε θιηληθέο έξεπλεο, ιεηηνπξγψληαο 

ππνζηεξηθηηθά.  

 

 Γιάπθπυζη επγαζίαρ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηα επφκελα θεθάιαηα: 

ην Kεθάλαιο 1 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηε λφζν πνπ 

πξνζβάιιεη έλα κεγάιν αξηζκφ γπλαηθψλ φρη κφλν ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη θαξθίλσλ ηνπ 

καζηνχ, ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο θαη νη δηάθνξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ. Δπίζεο αλαθέξνληαη νη 

νκάδεο ησλ αηφκσλ πνπ πξνζβάιιεη ε λφζνο, ν ηξφπνο δηάγλσζήο ηεο, νη δπλαηέο 

ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη θαη ηέινο ηα ζπλεζέζηεξα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια γηα ηελ 

ζεξαπεία ηεο, αλάινγα κε ην ζηάδην εμάπισζήο ηεο.  

ην Kεθάλαιο 2 πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ΖΗΦ ηνπ 

αζζελνχο, πνπ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. 

ηνλ ΖΗΦ είλαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ (δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, δηαγλψζεηο, ζεξαπείεο, ηζηνξηθφ θ.η.ι.) πξνζθέξνληαο ζηνπο ζεξάπνληεο 

ηαηξνχο έγθαηξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ηνπο, ψζηε λα έρνπλ πιήξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Απηφ ζπληειεί ζηελ ζσζηή ιήςε ηεο 

απφθαζεο κε βάζε θαηάιιεια ηαηξηθά πξσηφθνιια πνπ βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο 

θιηληθέο έξεπλεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν βαζηζκέλν ζην ραξηί, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ, αιιά ελ κέξεη αθφκε θαη ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΖΗΦ, ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ, ε απνδνρή 
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ηνπ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο θαη ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ ζηε ρψξα 

καο. Σέινο αλαθέξνληαη νξηζκέλα πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη θσδηθνπνηήζεηο πνπ 

απαηηεί ε ρξήζε ηνπ ΖΗΦ θαη παξνπζηάδεηαη κηα δνθηκαζηηθή έθδνζε ελφο 

ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο ΖΗΦ. 

Σν Kεθάλαιο 3 αλαθέξεηαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Γίλεηαη γεληθή αλαθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Έπεηηα αθνινπζεί ν νξηζκφο ησλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

(ΤΑ), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε δνκή ελφο ΤΑ. Αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηα 

πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Κιηληθψλ Απνθάζεσλ (ΤΚΑ) θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ θχθινπ Γηάγλσζεο – Θεξαπείαο. Σέινο γίλεηαη επηζθφπεζε ζηα 

ΤΚΑ θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ θιηληθή 

πξαθηηθή.  

ην Kεθάλαιο 4 αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν 

ηεο πγείαο θαη ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζήο ηεο, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζήο ηεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηελ 

αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αζζελεηψλ. 

ην Kεθάλαιο 5 παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ησλ Μαξθνβηαλψλ 

δηαδηθαζηψλ απφθαζεο (Markov Decision Processes-MDP’s) πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Μεηά απφ 

κία ζχληνκε αλαθνξά γεληθά ζηα Μαξθνβηαλά κνληέια θαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ 

απνθάζεσλ, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη ν 

αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο ζεξαπείαο 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο, ζε άπεηξν ρξνληθφ νξίδνληα. 

ην Kεθάλαιο 6 παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Σν Κεθάλαιο 7 απνηειεί ην θεθάιαην ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο. πγθξίλεηαη ε βέιηηζηε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ 
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θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνληέινπ, κε ηελ πνιηηηθή ελφο απφ ηα πνηφ ζπλεζηζκέλα ηαηξηθά πξσηφθνιια 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Σέινο δίλνληαη θάπνηεο κειινληηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ην Παπάπηημα Α παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Mathematica 5.2 θαη εμεγείηαη βήκα-βήκα ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο. 

Διπίδνπκε ε παξνχζα εξγαζία λα απνηειέζεη ζην κέιινλ έλα εθαξκφζηκν θαη 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ, γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ θαζψο επίζεο θαη άιισλ αζζελεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

 

1.1 Γενικά 

 
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ε ζπρλφηεξε κνξθή θαξθίλνπ πνπ πξνζβάιιεη 

ηηο γπλαίθεο, ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Πξνζβάιιεη πεξίπνπ κία ζηηο δέθα 

γπλαίθεο, ζηηο πγεηνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ απμάλεη κε 

ηελ ειηθία. Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε γπλαίθεο ειηθίαο άλσ 

ησλ 40 εηψλ. Αλ θαη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηηο γπλαίθεο, 

κπνξεί λα πξνζβάιιεη θαη ηνπο άλδξεο. Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ ησλ αλδξψλ έρεη 

πνιχ ρακειή επίπησζε, είλαη πεξίπνπ 100 θνξέο ζπαληφηεξνο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ ησλ γπλαηθψλ [1]. 

Σν αλζξψπηλν ζψκα απνηειείηαη απφ πνιιέο απηφλνκεο κνλάδεο, ηα θχηηαξα. 

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα πεξηζζφηεξα θχηηαξα δηαηξνχληαη, παξάγνληαο ηνλ 

απαξαίηεην αξηζκφ λέσλ θπηηάξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Χζηφζν 

κεξηθέο θνξέο ιφγσ ιαλζαζκέλσλ κελπκάησλ ή ιφγσ ζθάικαηνο ζην DNA, ηα 

θχηηαξα δηαηξνχληαη αλεμέιεγθηα, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ φγθν. Τπάξρνπλ δχν 

ηχπνη φγθσλ, νη θαινήζεηο θαη νη θαθνήζεηο φγθνη. Οη θαινήζεηο φγθνη είλαη κία κάδα 

απφ αλελεξγά θχηηαξα πνπ παξακέλεη κέζα ζηνλ ηζηφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζαλ θαη 

επνκέλσο δελ ζπληζηνχλ θαξθίλν. Αληίζεηα νη θαθνήζεηο φγθνη εμαπιψλνληαη θαη 

πξνθαινχλ βιάβεο θαη ζε άιινπο ηζηνχο, επνκέλσο ζπληζηνχλ θαξθίλν.    

Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα ε ζεξαπεία, ηα θαξθηληθά θχηηαξα κπνξνχλ 

λα εμαπισζνχλ θαη λα πξνζβάιινπλ δηάθνξα άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, φπσο ην 

ήπαξ, ηα νζηά θαη ηνπο πλεχκνλεο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο κεηάζηαζε. O 

θαξθίλνο ηνπ καζηνχ κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ έλαλ κηθξνζθνπηθφ φγθν, ζε έλαλ 

κεγαιχηεξν. Όηαλ ν φγθνο είλαη αθφκε κηθξφο ηα θαξθηληθά θχηηαξα κπνξνχλ λα 

εηζέιζνπλ ζην αίκα θαη ζην ιεκθηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ινηκψμεσλ. Κάζε θαξθίλνο ηνπ καζηνχ έρεη ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, δηάθνξνη ηχπνη θαξθίλνπ αλαπηχζζνληαη 

αξγά, ελψ άιινη είλαη πνιχ πην επηζεηηθνί [2],[3]. 
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1.2 Ζ αναηομία ηος μαζηού 

 

     

Δικόνα 1.1: Αλαηνκία ηνπ Μαζηνχ [4] 

 

1: Θσξαθηθφ ηνίρσκα 

2: Θσξαθηθνί κχεο 

3: Λνβία 

4: Θειή 

5: Θειαία άισο 

6: Γαιαθηνθφξνη πφξνη 

7: Πεξηκαζηηθφ ιίπνο 

8: Γέξκα 

 

Ο καζηφο απνηειεί κία ιηπψδε πηπρή ηνπ δέξκαηνο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ 

ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο. Ζ ζειή είλαη κία πξνεμνρή πνπ απμάλεηαη ζε κέγεζνο θαηά 
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ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ. Δκθαλίδεη θάπνηεο ξσγκέο, ζηνλ ππζκέλα ησλ νπνίσλ 

εθβάιινπλ νη γαιαθηνθφξνη πφξνη ηνπ καζηνχ. 

 Ζ ζειαία άισο πεξηβάιιεη ηε ζειή θαη έρεη ξπηηδσκέλε επηθάλεηα. Μεηαμχ 

ησλ ξπηίδσλ παξαηεξνχληαη κηθξά επέξκαηα. Σα κεγαιχηεξα απφ απηά απνηεινχλ 

νζκεγφλνπο αδέλεο θαη κεγεζχλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ηελ θχεζε, ελψ ηα 

κηθξφηεξα απνηεινχλ ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο. 

 Ο καζηφο πεξηβάιιεηαη απφ ηλψδε θάςα θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ απνηειείηαη 

απφ ηα ινβία πνπ παξάγνπλ ην γάια. Απφ θάζε έλα απφ ηα ινβία μεθηλάεη 

γαιαθηνθφξνο πφξνο πνπ εθβάιιεη ζηε ζειή. 

 Σν πεξηκαζηηθφ ιίπνο ζρεκαηίδεη έλα ιηπψδεο ζηξψκα πνπ πεξηβάιιεη φιν ην 

καζηφ εθηφο απφ ηε ζειή θαη ηε ζειαία άισ [5]. 

 

1.3 Σύποι καπκίνυν ηος μαζηού 

 
Οη δηάθνξνη ηχπνη θαξθίλσλ ηνπ καζηνχ είλαη νη εμήο [6]:  

 Μη διηθηηικό (in situ) ποπογενέρ καπκίνυμα (DCIS): Δίλαη θαξθίλσκα ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην επηζήιην ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ ηνπ ζηήζνπο, 

φηαλ δελ έρεη δηαζπαζηεί ε κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ. Απνηειεί ηελ πην πξψηκε 

κνξθή θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη εθφζνλ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα δελ 

θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

(25-50%) γηα ηηο γπλαίθεο πνπ αληηκεηψπηζαλ κε δηεζεηηθφ θαξθίλσκα, λα 

αλαπηχμνπλ θάπνηα κνξθή δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ ζηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπο. 

 Γιηθηηικό ποπογενέρ καπκίνυμα (IDC): Όηαλ ηα θαξθηληθά θχηηαξα 

δηαζπάζνπλ ηελ κεκβξάλε ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ. Δίλαη ε ζπρλφηεξε 

κνξθή θαξθίλνπ θαη απνηειεί ην 80% ησλ δηεζεηηθψλ θαξθηλσκάησλ ηνπ 

καζηνχ. 

 Μη διηθηηικό (in situ) λοβιακό καπκίνυμα (LCIS): Δίλαη ην θαξθίλσκα ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηνπο ινβηαθνχο αδέλεο ηνπ καζηνχ, εθεί φπνπ παξάγεηαη 

ην γάια, φηαλ δελ έρεη δηαζπαζηεί ε κεκβξάλε ησλ ινβηαθψλ αδέλσλ. 
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 Γιηθηηικό λοβιακό καπκίνυμα (ILC): Πξνέξρεηαη φηαλ ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα δηαζπάζνπλ ηε κεκβξάλε ησλ ινβηαθψλ αδέλσλ. ε αξρηθά ζηάδηα 

δελ ζρεκαηίδνληαη ςειαθεηά νγθίδηα, έηζη ε δηάγλσζε κε ςειάθεζε είλαη 

πνιχ δχζθνιε.  

 

1.4 Σα ζηάδια ηος καπκίνος ηος μαζηού 

 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ [7]. 

Πίνακαρ 1.1: Σα ηάδηα ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνχ. 

Σα ηάδια ηος Καπκίνος ηος Μαζηού 

ΣΑΓΗΟ 0 Απηφ ην ζηάδην είλαη πνιχ πξψηκν, ηα 

θαξθηληθά θχηηαξα δελ έρνπλ εμαπισζεί. 

ην ζηάδην απηφ αλήθεη ην κε δηεζεηηθφ 

πνξνγελέο θαξθίλσκα (DCIS) θαη ην κε 

δηεζεηηθφ ινβηαθφ θαξθίλσκα (LCIS). 

ΣΑΓΗΟ 1 Δίλαη ην πξψηκν ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, ν 

φγθνο δελ έρεη επεθηαζεί εθηφο καζηνχ 

θαη δελ μεπεξλά ηα 2 cm. 

ΣΑΓΗΟ 2 Ο θαξθηληθφο φγθνο είλαη κεηαμχ 2-5 cm 

θαη ζπλήζσο έρεη επεθηαζεί ζηνπο 

καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο. 

ΣΑΓΗΟ 3 Ο θαξθηληθφο φγθνο ζπλήζσο έρεη 

επεθηαζεί ζηνπο καζραιηαίνπο 

ιεκθαδέλεο θαη είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5 

cm. Μπνξεί αθφκα λα έρεη κεηαθεξζεί 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψξαθα. 

ΣΑΓΗΟ 4 Ο θαξθηληθφο φγθνο έρεη επεθηαζεί εθηφο 

απφ ηνπο ιεκθαδέλεο θαη ζε άιια φξγαλα 

ηνπ ζψκαηνο (κεηάζηαζε) π.ρ. 

πλεχκνλεο, νζηά, ήπαξ.  
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1.5 Παπάγονηερ κινδύνος για ηον καπκίνο ηος μαζηού 

 
Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ 

παξνπζία ελφο γνληδίνπ (γελεηηθή πξνδηάζεζε). Ζ ζπρλφηεηα φκσο ηεο λφζνπ είλαη 

ηφζν κεγάιε, πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί κφλν ζε γελεηηθή πξνδηάζεζε. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο  ηεο λφζνπ, φπσο [8]: 

 Ζιηθία. 

 Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. 

 Μαθξνρξφληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ ραπηψλ. 

 Σειεπηαία έκκελνο ξχζε κεηά απφ ην 50
ν
 έηνο ειηθίαο ηεο γπλαίθαο. 

 Πξψηε ηεθλνπνίεζε κεηά ηελ ειηθία ησλ 30 ή απνπζία ηεθλνπνίεζεο. 

 Έλαξμε ηεο εκκήλνπ ξήζεσο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 13 εηψλ. 

 Υξήζε αιθνφι. 

 Κάπληζκα. 

 Καθή δηαηξνθή ζε ζπλδπαζκφ κε θαζηζηηθή δσή. 

 

1.6 Ποιούρ πποζβάλλει η νόζορ 

 
Αληηκέησπεο κε ηε λφζν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ έξρνληαη θπξίσο γπλαίθεο 

κεγάιεο ειηθίαο. Ο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ απμάλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία ηεο γπλαίθαο. Σα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά γπλαηθψλ πνπ 

πξνζβιήζεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε λφζν, αιιά θαη θαηέιεμαλ απφ απηή, αθνξνχλ 

γπλαίθεο ειηθίαο απφ 50 εηψλ θαη άλσ. Δπίζεο νη γπλαίθεο ηεο ιεπθήο θπιήο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηηο γπλαίθεο ηεο καχξεο θπιήο λα αλαπηχμνπλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 

Όζνλ αθνξά ηηο λεαξέο γπλαίθεο, πνιχ ζπάληα ππάξρεη πεξίπησζε λα 

πξνζβιεζνχλ απφ ηελ αλαθεξφκελε λφζν. Μφιηο ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ εκθάληζεο 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ παξαηεξείηαη ζε γπλαίθεο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 40 εηψλ.  

Δπίζεο ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη έλαο απφ ηηο ζπρλφηεξεο κνξθέο 

θαξθίλνπ πνπ πξνζβάιινπλ ηηο εγθχνπο. πκβαίλεη κία θνξά ζηηο 3.000 εγθπκνζχλεο. 

Δίλαη πνιχ πην δχζθνιν λα βξεζεί έλαο φγθνο ζην ζηήζνο κηαο εγθπκνλνχζαο ή κηαο 



19 

 

γπλαίθαο πνπ ζειάδεη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζηήζε 

είλαη πην δηεπξπκέλα [9]. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε λφζνο αλ θαη είλαη πάξα πνιχ ζπάλην, 

κπνξεί λα πξνζβάιιεη θαη άληξεο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ζην παξειζφλ, είρε 

εθηηκεζεί φηη ην έηνο 2010, 1.970 άληξεο ζα πξνζβάιινληαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο θαξθίλνπ θαη νη 390 ζα πέζαηλαλ [10]. 

 

1.7 Γιάγνυζη ηος καπκίνος ηος μαζηού 

 
Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο ελφο φγθνπ βειηηψλεη αξθεηά ηηο πηζαλφηεηεο γηα κία 

επηηπρή ζεξαπεία. Με ηνλ φξν πξψηκε αλίρλεπζε, αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο κηαο λφζνπ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηελ 

αλαδήηεζε θάπνηνπ φγθνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ηνπ αζζελνχο, ηελ ςειάθεζε ηνπ ζηήζνπο, θαζψο επίζεο αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θαη 

αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ειηθία ησλ 40 θαη γηα φγθνπο πνπ δελ γίλνληαη 

αληηιεπηνί κε ηελ ςειάθεζε, ε καζηνγξαθία θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

Τπνςίεο γηα παξνπζία θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ππάξρνπλ φηαλ ζεκεησζεί κηα 

αιιαγή ζην ζηήζνο ή φηαλ εληνπηζηεί κηα αλψκαιε πεξηνρή ζηε καζηνγξαθία. 

Αξθεηέο θνξέο απηέο νη ελδείμεηο δελ απνδεηθλχνπλ θαξθίλν. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

εμαθξηβσζεί ε χπαξμε ή φρη ηνπ θαξθίλνπ είλαη ε βηνςία.  

Καηά ηελ βηνςία αθαηξνχληαη θχηηαξα ή ηζηφο απφ ην ζηήζνο θαη γίλεηαη 

εμέηαζε γηα λα εμαθξηβσζεί ε παξνπζία θαξθίλνπ. Δάλ ηα θχηηαξα είλαη φλησο 

θαξθηληθά, γίλνληαη θάπνηεο δνθηκέο γηα λα απνθαζηζηεί πνηά είλαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή [7]. 

 

1.8 Μέθοδοι θεπαπείαρ 

 
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ, έρνπλ ζεκεησζεί κεγάιεο 

βειηηψζεηο ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Καηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ 

επηδψλησλ αζζελψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεξαπεία είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε αζζελή, ζπρλφηεξα ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 
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πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ νξκνλνζεξαπείαο, ρεκεηνζεξαπείαο, αθηηλνζεξαπείαο, θαη 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.  

Ακηινοθεπαπεία: ηελ αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη αθηηλνβνιία πςειήο 

ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα εμνπδεηεξψζεη ηα θαξθηληθά θχηηαξα θαη λα επηθέξεη ηε 

κηθξφηεξε δπλαηή βιάβε ζηα θπζηνινγηθά θχηηαξα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε 

αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη είηε κεηά απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είηε πξηλ 

απφ απηή. Μεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία, γηα λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ θαξθίλν πνπ κπνξεί λα έρεη παξακείλεη γχξν απφ 

ην ζηήζνο. Πξηλ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψζεη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ φγθνπ πνπ πξφθεηηαη λα αθαηξεζεί. Ζ αθηηλνζεξαπεία κεηά απφ ηελ 

εγρείξεζε αθαίξεζεο ηνπ φγθνπ, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επαλεκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ 

[11]. 

Υειποςπγικέρ επεμβάζειρ: Ο ζηφρνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη λα 

αθαηξεζεί νιφθιεξνο ν φγθνο απφ ην ζηήζνο. Δπίζεο κπνξεί λα αθαηξεζνχλ κεξηθνί 

ιεκθαδέλεο απφ ηε καζράιε εάλ παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα ηνπ θαξθίλνπ. Τπάξρνπλ 

δχν βαζηθνί ηχπνη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα λα αθαηξεζεί ν θαξθίλνο ηνπ 

καζηνχ. Ο έλαο είλαη απιά ε αθαίξεζε ηνπ φγθνπ (νγθεθηνκή). Με απηή ηε κέζνδν 

ζψδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηήζνπο, αθαηξείηαη κφλν ν θαξθίλνο θαη νη 

πεξηβάιινληεο ηζηνί. Ζ νγθεθηνκή ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη θαη κε αθηηλνζεξαπεία. Ο 

δεχηεξνο ηχπνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη ε καζηεθηνκή, γίλεηαη νιηθή αθαίξεζε 

ηνπ καζηνχ θαη αθαηξνχληαη θαη θάπνηνη καζραιηαίνη ιεκθαδέλεο [12]. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα είδε καζηεθηνκψλ, φια φκσο πξνυπνζέηνπλ αθαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ 

καζηνχ. Ζ ζπρλφηεξα εθαξκνδφκελε κέζνδνο καζηεθηνκήο είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε 

ξηδηθή καζηεθηνκή, φπνπ γίλεηαη αθαίξεζε φινπ ηνπ καζηνχ θαη ιεκθαδεληθφο 

θαζαξηζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο καζράιεο [6]. Χζηφζν κε ηε βνήζεηα ηεο πιαζηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο είλαη εθηθηή ε απνθαηάζηαζε ηνπ καζηνχ πνπ αθαηξέζεθε. 

Οπμονοθεπαπεία: Μεξηθνί ηχπνη θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ είλαη 

νξκνλνεμαξηψκελνη, δειαδή γηα λα αλαπηπρζνχλ ρξεηάδνληαη θάπνηεο νξκφλεο. Ζ 

νξκνλνζεξαπεία είλαη κηα κέζνδνο φπνπ αλαζηέιιεηαη ε παξαγσγή ή ε δξάζε απηψλ 

ησλ νξκνλψλ θαη έηζη παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ηα θάξκαθα έρνπλ βνεζήζεη αξθεηά ζηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

Υνξεγνχληαη είηε πξνεγρεηξεηηθά, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ, είηε 
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κεηεγρεηξεηηθά σο ζπκπιήξσκα ηεο εγρείξεζεο. Έλα θάξκαθν πνπ έρεη ζπκβάιιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο λφζνπ είλαη ε ηακνμηθαίλε. Όπσο 

αλέθεξε ν Άγγινο ζπλεθεπξέηεο ηεο ηακνμηθαίλεο Βηξγθίι Γθξεγθ Σδφξληαλ ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ, «ε ηακνμηθαίλε ήηαλ ην πξσηφηππν θάξκαθν πνπ άλνημε λένπο 

δξφκνπο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ησλ γπλαηθψλ, δείρλνληαο ηνλ ηξφπν 

ζηνρεπφκελεο ζεξαπείαο ρσξίο παξελέξγεηεο. ε αληίζεζε κε ηε ρεκεηνζεξαπεία, ε 

νπνία επηηίζεηαη εθηφο απφ ηα θαξθηληθά θχηηαξα θαη ζε άιια θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε δεκηνπξγία θαη άιισλ θαξκάθσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

φπσο ε ξαινμηθαίλε. Ζ ξαινμηθαίλε μεθίλεζε αξρηθά σο εηδηθφ θάξκαθν γηα ηε 

γπλαηθεία νζηενπφξσζε. Πεληαθφζηεο ρηιηάδεο γπλαίθεο ζήκεξα βξίζθνληαη ζε 

ζεξαπεία γηα ηελ νζηενπφξσζε ε νπνία σο ζπλέπεηα έρεη θαη ηε ζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ [13]». 

Υημειοθεπαπεία: Ζ ρεκεηνζεξαπεία είλαη κηα κνξθή ζεξαπείαο γηα ηα 

πεξηζζφηεξα είδε θαξθίλσλ ηνπ καζηνχ. Ζ ρξήζε ηεο εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φγθνπ. Αθφκε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ειηθία ηνπ αζζελνχο. 

Γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ, ε ρεκεηνζεξαπεία 

εθαξκφδεηαη κεηά απφ ηελ εγρείξεζε αθαίξεζεο φγθνπ. Απηή ε ζεξαπεία θαιείηαη 

βνεζεηηθή ζεξαπεία θαη βνεζά ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ επαλεκθάληζεο ηνπ φγθνπ. 

Ζ ρεκεηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη θαη πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε θαιείηαη πξνεγρεηξηηηθή ρεκεηνζεξαπεία. Δθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρνπλ 

κεγαιχηεξνη φγθνη πνπ απαηηνχλ καζηεθηνκή. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηάζηαζεο 

εθαξκφδεηαη ρεκεηνζεξαπεία ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ ηα θαξθηληθά θχηηαξα πνπ 

κπνξεί λα πξνζβάιινπλ άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο [14].  

 

1.9 Θεπαπεςηικά ππυηόκολλα με βάζη ηα ζηάδια ηος καπκίνος 

 
Κάζε αζζελήο αληαπνθξίλεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ζεξαπεία. Σα 

ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε αζζελή θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο λφζνπ, 

ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ, ηελ χπαξμε εκκήλνπ ξήζεο θ.η.ι. Έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα 

ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα [7]. 
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Πίνακαρ 1.2: Θεξαπεπηηθά Πξσηφθνιια. 

ΣΑΓΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΣΑΓΗΟ 0 (Πολύ ππώιμο ζηάδιο-

καπκίνυμα in situ) 

-ηελ πεξίπησζε ηνπ κε δηεζεηηθνχ 

πνξνγελνχο θαξθηλψκαηνο (DCIS) 

εθαξκφδεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

αθαίξεζεο φγθνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

αθηηλνζεξαπεία. 

-ηελ πεξίπησζε ηνπ κε δηεζεηηθνχ 

ινβηαθνχ θαξθηλψκαηνο (LCIS) ε αζζελήο 

ηίζεηαη ππφ παξαθνινχζεζε γηα φιε ηεο ηε 

δσή θαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην 

πξαγκαηνπνηείηαη ξηδηθή καζηεθηνκή.  

ΣΑΓΗΑ 1 ΚΑΗ 2 (Ππώιμο ζηάδιο ηος 

καπκίνος) 

-ε απηά ηα ζηάδηα εθαξκφδεηαη ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θαη αθαίξεζε ησλ καζραιηαίσλ 

ιεκθαδέλσλ θαζψο επίζεο κεηά ηελ 

επέκβαζε εθαξκφδεηαη αθηηλνζεξαπεία γηα 

λα εμαιείθνπλ φια ηα θαξθηληθά θχηηαξα. 

Δθαξκφδεηαη επίζεο θαη ρεκεηνζεξαπεία θαη 

νξκνλνζεξαπεία πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε. 

ΣΑΓΗΟ 3 (Σοπικά πποσυπημένο 

ζηάδιο) 

-Σν ζηάδην απηφ ζπάληα αληηκεησπίδεηαη 

κφλν κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αξρηθά 

εθαξκφδεηαη αθηηλνζεξαπεία θαη 

νξκνλνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία γηα λα 

πεξηνξηζηεί ν φγθνο. Αλ ν φγθνο κεησζεί, 

ηφηε γίλεηαη ηξνπνπνηεκέλε ξηδηθή 

καζηεθηνκή θαη αθνινπζείηαη 

αθηηλνζεξαπεία. 

ΣΑΓΗΟ 4 (Μεηάζηαζη) -ε απηφ ην ζηάδην δελ ελδείθλπηαη 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δθαξκφδεηαη 

ρεκεηνζεξαπεία ή νξκνλνζεξαπεία ή θαη ηα 

δχν. Δπίζεο εθαξκφδεηαη αθηηλνζεξαπεία 

ζηηο κεηαζηαηηθέο πεξηνρέο γηα αλαθνχθηζε 

απφ ηα ζπκπηψκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ 

ΦΑΚΔΛΟ 

 

 

2.1 Γενικά 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πγεία θαη ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ έρεη απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Αηηία απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη ε ελζσκάησζε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν θάζε αζζελνχο. Σν πξφβιεκα απηφ θαιείηαη λα 

επηιχζεη ν Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο Φάθεινο (ΖΗΦ). Ο ΖΗΦ είλαη κηα εθαξκνγή ηεο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ πγεία. ηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε θαη 

απνζήθεπζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ αληαιιαγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

αλάκεζα ζηηο κνλάδεο πγείαο, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 

ηελ Διιάδα ν ΖΗΦ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ειάρηζηεο κνλάδεο πγείαο 

(λνζνθνκεία, θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα θ.η.ι.). Αληίζεηα είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλνο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε ρξήζε ηνπ παξνπζηάδεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα. Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ απφ ην έλα ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζην άιιν, ή ηε δηαθνκηδή ηνπο ζε άιιν λνζνθνκείν, επηβάιιεηαη απνηειεζκαηηθή θαη 

δηαθαλήο ξνή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ΖΗΦ. Μέζσ απηνχ, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ απφ 

ηαηξνχο θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ην επίπεδν πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο [15]. 

Ζ πξφζβαζε ζηνλ ΖΗΦ ηνπ αζζελνχο ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, αξθεί βέβαηα λα αθνινπζεζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα 

γηα ηηο απαηηνχκελεο δηαζπλδέζεηο θαη ηηο θσδηθνπνηήζεηο ησλ λφζσλ. 

 

 

2.2 Ο όπορ ηηρ ιαηπικήρ πληποθοπίαρ 

 
Όηαλ νη ζεξάπνληεο ηαηξνί πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα θάπνηνλ αζζελή, ζα 

πξέπεη αξρηθά λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο 

(πξνεγνχκελεο λνζειείεο, επξήκαηα εξγαζηεξηαθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ 
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θ.η.ι.). Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ηαηξψλ είλαη κία δχζθνιε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. 

Απαηηεί ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε αζζελή κε ρξήζε θνηλψλ 

αξρείσλ θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

είλαη απαξαίηεηε δηφηη ε παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ελφο ηαηξνχ. Σα λνζνθνκεία παξέρνπλ θαζεκεξηλά 

ππεξεζίεο πγείαο ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ, έηζη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ηεξάζηηνο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο 

ηδηαίηεξα πνιχπινθεο. Αξθεηέο θνξέο ηα δηάθνξα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ζηνπο ηαηξνχο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ ζσζηή θαη θαιή δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κία κνλάδα 

πγείαο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηφηη ζηελ πεξίπησζε ελφο ηαηξηθνχ ιάζνπο πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ιάζνο πιεξνθφξεζε ησλ ηαηξψλ, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ 

ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, αιιά θαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ηφζν ηνπ αζζελνχο, φζν θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. Ζ δηαθίλεζε 

ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, είλαη κία δηαδηθαζία 

πνπ εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζε απηήλ ηε 

δηαδηθαζία εκπίπηνπλ ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ, αιιά 

θαη γηαηί έρεη ζρέζε κε ηελ έιιεηςε νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ρξήζε πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θιηληθήο πξαθηηθήο [16]. 

 Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ε αλάγθε αλάπηπμεο κίαο 

πιεξνθνξηαθήο βάζεο πνπ ζα παξέρεη έγθαηξε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ζηνπο 

ηαηξνχο, είλαη επηηαθηηθή. Ζ ζπκβνιή ηνπ ΖΗΦ ζηα δεηήκαηα ηεο παξνπζίαζεο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο είλαη θαζνξηζηηθή.      

 

 

2.3 Ηαηπικόρ θάκελορ βαζιζμένορ ζε σαπηί 

 
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηππνπνίεζεο, ν ηαηξηθφο θάθεινο 

είλαη ε ζπιινγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ 

αζζελψλ. Απνηειεί ηε βάζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 
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αζζελνχο, αιιά θαη ηε βάζε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ. Δπηπιένλ, παξέρεη 

πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηαηηζηηθήο θχζεσο [17].  

ην παξειζφλ, ε ρξήζε ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ βαζίδεηαη ζην ραξηί (paper-

based ηαηξηθφο θάθεινο) είρε ζεκεηψζεη κεγάιε επηηπρία. Απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην ραξηί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν 

πιηθφ κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ 

κέζνδνο απηή παξέρεη απηνλνκία ζηνπο ρξήζηεο, αθνχ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ [18]. 

Σν ραξηί σο πιηθφ παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα θαηαζηξαθεί πνιχ εχθνια θαη έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 

δσήο. Δπίζεο ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, είλαη ηδηαίηεξα θνπηαζηηθή δηαδηθαζία. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν 

κεγάινο αξηζκφο ηαηξηθψλ θαθέισλ ζε έλα λνζνθνκείν απαηηεί πςειφ θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε ζσζηή ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζή ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά 

ηνλ ηαηξηθφ θάθειν βαζηζκέλν ζε ραξηί, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θαθέισλ δελ είλαη άκεζε αιιά απαηηεί αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

 

2.4 Οπιζμόρ Ζλεκηπονικού Ηαηπικού Φακέλος 

 
χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ «Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο 

Φάθεινο (Electronic Medical Record) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη 

ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ απφιπηε δηαζεζηκφηεηα θαη αθξίβεηα ηαηξηθψλ ή άιισλ 

πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο» [19]. πγθεθξηκέλα, ν 

ΖΗΦ απνηειεί ηε ζπιινγή ηνπ ηζηνξηθνχ θάζε αζζελή. Πξφθεηηαη γηα κηα «απνζήθε» 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζζελή. Απηέο νη πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα είλαη: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, αζθαιηζηηθφ ηακείν, ηφπνο 

δηακνλήο θ.η.ι.). Απηά ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη κφλν κηα θνξά θαη ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλάθηεζήο ηνπο γηα εκθάληζε, δηαγξαθή ή δηφξζσζε 

νπνηεδήπνηε επηζπκεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. 

 Δηζηηήξην/εμηηήξην αζζελή. 
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 Γηαγλψζεηο. 

 Παξαπεκπηηθά εμεηάζεσλ. 

 Απνηειέζκαηα θιηληθψλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

 Δηθφλεο ξαδηνινγηθψλ εμεηάζεσλ. 

 Υνξήγεζε ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ. 

 ηνηρεία γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα επείγνληα θαη ηαθηηθά ηαηξία. 

 ηνηρεία γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη εμεηάζεηο απφ ηαηξνχο άιισλ 

εηδηθνηήησλ. 

 Πξαθηηθά ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 

 Πνξεία ηεο λφζνπ. 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη λνζειεηψλ. 

 

Ο ΖΗΦ κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν ηηο ζηνηρεηψδεηο απφ ηηο παξαπάλσ ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο, ή λα είλαη «πνιπκεζηθφο». πγθεθξηκέλα, ν ΖΗΦ πνπ πεξηέρεη κφλν ηηο 

ζηνηρεηψδεηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

αζζελνχο, ην ηζηνξηθφ ηνπ, ηε δηάγλσζε, ηε ζπληαγνγξαθία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Ο «πνιπκεζηθφο» ΖΗΦ πεξηέρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

απφ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο κνλάδεο πγείαο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πιεξνθφξεζε ησλ ηαηξψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. 

 

 

2.5 Σα σαπακηηπιζηικά ηος Ζλεκηπονικού Ηαηπικού Φακέλος 

 
Ο ΖΗΦ έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά [20]: 

 Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα θαιχςεη νιφθιεξε ηε κνλάδα πγείαο 

(λνζνθνκείν, θιηληθή, θέληξν δηάγλσζεο θ.η.ι.). 

 Δίλαη έλα κέζν πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ηαηξψλ ηνπ ίδηνπ ή αθφκα 

θαη δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Με 

απψηεξν ζηφρν ηε ζσζηή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. 

 Πξνθεηκέλνπ φινη νη ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ εθαξκνγή, ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη απινπζηεπκέλν θαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. 

 Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε αζζελή είλαη αλά πάζα ζηηγκή 

δηαζέζηκεο ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 
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 Παξνρή αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ ησλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ. Έηζη ν ΖΗΦ παξέρεη:  

 Έλεγσο ππόζβαζηρ: Γίλνληαη κνλαδηθνί θσδηθνί ζηνπο ρξήζηεο 

αλάινγα κε ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπο λα αλαθηνχλ πιεξνθνξίεο ή λα 

εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο π.ρ. είδνο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

 Ακεπαιόηηηα ηυν δεδομένυν: Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

θακία πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. 

 Ζλεκηπονική ςπογπαθή: Έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη κφλν ζην 

δεκηνπξγφ λα ηξνπνπνηεί ηελ ππνγξαθή θαη λα ειέγρεη αλ έρεη 

αιινησζεί. 

 Auditing: Γίλεηαη θαηαγξαθή ζε έλα αξρείν φισλ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ηξνπνπνίεζαλ θάπνηα δεδνκέλα, θαζψο επίζεο θαη ε εκεξνκελία ηεο 

ηξνπνπνίεζεο. 

 Γιαθάνεια: Σεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ειεγζνχλ. 

 Δςθύνη: Καζνξηζκφο ηεο επζχλεο γηα ηελ πξφζβαζε, ηξνπνπνίεζε ή 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

 

 

2.6 Οθέλη ηηρ σπήζηρ ηος Ζλεκηπονικού Ηαηπικού Φακέλος 

 
Ζ ρξήζε ηνπ ΖΗΦ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο [18]: 

 Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πεξίπησζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή. 

Γηαγλψζεηο, παξαπεκπηηθά, ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θ.η.ι. δξνκνινγνχληαη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο πγείαο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

αζζελνχο. 

 Οη άκεζα εκπιεθφκελνη ζε θάπνην ηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ, γηα λα έρνπλ κηα 

ζθαηξηθή θαη πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θάζε αζζελή, αλαηξέρνπλ ζηνλ ΖΗΦ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηνπ πάζρνληνο. 

 Όζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν ΖΗΦ εμαζθαιίδεη γξήγνξε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ 

αζζελψλ θαη απηφ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπο. 
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 Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πεξηζηαηηθνχ, ν ΖΗΦ είλαη ε εθαξκνγή πνπ 

θπιάζζνληαη φια ηα θιηληθά δεδνκέλα γηα κειινληηθή ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο ή 

γηα θαζαξά εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, φπσο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, έξεπλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαξκάθσλ θαη δηάθνξεο άιιεο θιηληθέο έξεπλεο [21]. 

 Ο ΖΗΦ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο, φηαλ ππάξρεη πεξίπησζε 

ηαηξηθνχ ιάζνπο. 

 Δπίζεο ν ΖΗΦ είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηε ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο. Αθνχ πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δεηνχλ ζηνηρεία 

ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ψζηε λα απνθαζίζνπλ αλ θάπνηεο εμεηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ζηνπο αζθαιηδφκελνπο είλαη απαξαίηεηεο ή πεξηηηέο. 

 Αθφκε ν ΖΗΦ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε κηαο κνλάδαο 

πγείαο. Γηφηη φζν πεξηζζφηεξεο θαη φζν πην θαιά νξγαλσκέλεο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθέο είλαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γεληθφηεξα, 

παξαηεξείηαη κείσζε ησλ δαπαλψλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

 

2.7 Αποδοσή και σπήζη ηος Ζλεκηπονικού Ηαηπικού Φακέλος 

 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ  θαζνξίδνπλ ηελ ρξήζε 

θαη ηελ απνδνρή ηνπ ΖΗΦ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία [22]: 

Ζ ζηάζη ηος ιαηπικού πποζυπικού: Ζ πιεηνςεθία ησλ ηαηξψλ είλαη 

αξλεηηθνί ζηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηαηξνί έρνπλ κεγάιε εμνπζία 

ζην λνζνθνκείν αθνχ είλαη εθείλνη πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αζζέλεηαο, έηζη αξθεηέο θνξέο ζέηνπλ νη ίδηνη ηνπο θαλφλεο. Οη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ε 

ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο επηζηήκεο ηνπο. 

Γςζκολία καηάπηιζηρ ιαηπικού και παπαφαηπικού πποζυπικού: ηελ 

Διιάδα δελ ππάξρνπλ αλαπηπγκέλα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, έηζη νη 

ρξήζηεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πξάμε. 

εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη επίζεο θαη ε ειηθία, φζν απμάλεηαη ηφζν παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε απξνζπκία ζηελ απνδνρή κηαο ηέηνηαο θαηλνηνκίαο. 
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Κοινυνικέρ ανηιλήτειρ: Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ θνβνχληαη κήπσο 

παξαβηαζηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΖΗΦ. 

Ππακηικά πποβλήμαηα ζηο εζυηεπικό ηος νοζοκομείος: Όηαλ νη ηαηξνί θαη 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θάλνπλ επηζθέςεηο ζηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ,  

θξαηνχλ θάπνηεο ζεκεηψζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηελ έθβαζε ηεο 

λφζνπ. Απηέο ηηο ζεκεηψζεηο πξέπεη κεηά λα ηηο θαηαρσξήζνπλ ζηνλ ΖΗΦ. Έηζη 

ζπαηαινχλ ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα αθηεξσζεί ζε άιινπο αζζελείο. Απηφ ην 

πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ δηθηχσλ, ην θφζηνο 

φκσο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα 

ηελ πγεία. 

Έλλειτη ιαηπικών πληποθοπιακών ζςζηημάηυν: Ζ πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα δελ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

δηαρείξηζε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ, αιιά έρεη ζηξαθεί πεξηζζφηεξν ζηηο ινγηζηηθέο 

εθαξκνγέο.  

Έλλειτη ανηαγυνιζμού ζηα δημόζια νοζοκομεία: ε αληίζεζε κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία δελ παξαηεξείηαη αληαγσληζκφο. Σν 

γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ απνηπρία εθαξκνγήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

 

 

2.8 Ο Ζλεκηπονικόρ Ηαηπικόρ Φάκελορ ζηην Δλλάδα 

 
Ζ εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο καο εμειίζζεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Ξεθίλεζε θπξίσο γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο 

ηεο δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. Οη ηαηξηθνί θάθεινη ζηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα 

λνζνθνκεία αθφκα θαη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρεηξφγξαθνη, νγθψδεηο, 

αζαθείο, δπζεχξεηνη, ελψ πνιιέο θνξέο ράλνληαη θαη θζείξνληαη. Παξφια απηά 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο καο γηα εθαξκνγέο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΖΗΦ. ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνρψξεζε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ. Όπσο αλαθέξεη ε εθεκεξίδα 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», πξφθεηηαη γηα ην πξψην λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκφδεη 

νινθιεξσκέλα ην ζχζηεκα ηνπ ΖΗΦ. Ο δηεπζπληήο πιεξνθνξηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ 

αλαθέξεη ζηελ ζπλέληεπμή ηνπ «Σν… ραξηί θαη ην κνιχβη αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζην 

παξειζφλ γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ λνζνθνκείνπ καο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηαρχηεξε θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ, κεησκέλνο ρξφλνο 
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δηάγλσζεο, ιηγφηεξεο ρακέλεο εμεηάζεηο, ιηγφηεξεο επαλαιήςεηο εμεηάζεσλ, κείσζε 

ρξφλνπ λνζειείαο, απεμάξηεζε απφ ηνπο θαθέινπο ηνπ αξρείνπ θαη κείσζε ηνπ 

θφξηνπ δηαρείξηζεο». Δπίζεο αλαθέξεη φηη εθηφο απφ ηηο θιηληθέο πνπ εθαξκφδνπλ 

ηνλ ΖΗΦ, έρεη ήδε πξνρσξήζεη θαη εθαξκφδεηαη θαη ε δηαζχλδεζε κε ηα 

απεηθνληζηηθά εξγαζηήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Καηαξγψληαο έηζη ηα θηικ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ζήκεξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαηξηθή εηθφλα απφ ην 

αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, ην ελδνζθνπηθφ εξγαζηήξην θαη ην εξγαζηήξην ππξεληθήο 

ηαηξηθήο, είλαη πιένλ δηαζέζηκε ζε θάζε γηαηξφ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ην πφξηζκα θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο [23].      

 

 

2.9 Ππόηςπα και κυδικοποιήζειρ ιαηπικήρ πληποθοπίαρ 

 
Ζ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, απαηηεί ηελ ζπλχπαξμε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη δηαθφξσλ κεζφδσλ ηνπ παξειζφληνο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ζέζπηζε 

θαη εθαξκνγή θσδηθψλ θαη πξνηχπσλ, πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Με ηνλ φξν «πξφηππα επηθνηλσλίαο», αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν απφ 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, δειαδή θαλφλεο θαη κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ο ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο δελ ζα πξέπεη απιά λα θάλεη 

ηα δεδνκέλα ρξήζηκα γηα πεξηγξαθηθνχο ζθνπνχο, αιιά ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο. Με ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Δίλαη πηζαλφ φηη νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ίδηεο ιέμεηο γηα δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Απαηηείηαη ζπλεπψο πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα 

θαζνξίζεη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ησλ φξσλ γηα ηηο δηαγλψζεηο. Απαηηείηαη κηα θνηλή γιψζζα ηαηξηθήο νξνινγίαο 

ηφζν ζε επίπεδν θσδηθνπνίεζεο, φζν θαη ζε επίπεδν νλνκαηνινγίαο. Έηζη ψζηε λα 

απνδίδεηαη αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ζηελ παξαγφκελε ηαηξηθή πιεξνθνξία. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο. Δπηηξέπεη ζε εηεξνγελή ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ηεο ηαηξηθήο 
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πιεξνθνξίαο, επηηξέπεη ζπγθξίζεηο θαη αλαιχζεηο δεδνκέλσλ. ηνρεχνληαο ζηε 

ηήξεζε πξαγκαηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Γεκφζηα Τγεία ελφο 

θξάηνπο. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο λα πεηχρεη ηνλ 

βέιηηζην επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο, γηα θάζε ηαηξηθή πξάμε θαη ηνλ ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ. ε θιηληθφ επίπεδν, ε ρξήζε δνκεκέλσλ 

θσδηθνπνηήζεσλ επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δηαγλψζεσλ, ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ πνιίηε θαηά ηε παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηνπ 

ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ηε 

κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ [24]. 

 

 

2.9.1 Ππόηςπα ανηαλλαγήρ ιαηπικών δεδομένυν  

 

 HL7 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά πξφηππα είλαη ην Health Level seven (HL7), πνπ είλαη 

ην πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλν πξφηππν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν HL7 είλαη έλα ζχλνιν απφ 

αλνηρηά πξφηππα, πνπ επηηξέπεη ζε εηεξνγελή ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Απαηηεί ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο λνζνθνκεηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ρεδφλ φια ηα ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πςεινχ επηπέδνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζηέιλνπλ  θαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια HL7 κελχκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ HL7. 

Κάζε κήλπκα απνηειείηαη απφ κία νκάδα ηκεκάησλ (segments) ζε κία θαζνξηζκέλε 

ζεηξά. Σα segments κπνξεί λα είλαη άιινηε ππνρξεσηηθά θαη άιινηε πξναηξεηηθά, 

επίζεο είλαη δπλαηφλ λα επαλαιακβάλνληαη κέζα ζε έλα κήλπκα. Κάζε ηέηνην κήλπκα 

έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπ. Κάζε ηχπνο κελχκαηνο 

αληηζηνηρεί ζε θάπνηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά. Απηά ηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα είλαη κία 

παξαγγειία ζηα εξγαζηήξηα, ε εηζαγσγή ελφο αζζελή θ.η.ι.[25]. 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα κελχκαηνο HL7 απφ ηα εξγαζηήξηα ελφο 

λνζνθνκείνπ [26]. 
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O νξγαληζκφο HL7 ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ πγείαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο ησλ κειψλ ηνπ, πνπ είλαη 

δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο πγείαο, εηαηξίεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, αζθαιηζηηθνί 

θνξείο θαη εηαηξίεο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

απηψλ ησλ κειψλ ν νξγαληζκφο HL7 δεκηνπξγεί ηνπηθά παξαξηήκαηα ζε αξθεηέο 

ρψξεο. Έηζη ζηελ Διιάδα ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2003 ην παξάξηεκα ηνπ 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ HL7 [27]. 

 

 DICOM 

Σν πξφηππν Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) είλαη 

παγθνζκίσο γλσζηφ γηα ηελ κεηαθνξά ςεθηαθψλ εηθφλσλ απφ έλα πιήζνο ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ απηή ηελ ηερλνινγία. Δλεξγνπνηεί ηελ ςεθηαθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεραλεκάησλ απφ δηάθνξνπο 

θαηαζθεπαζηέο. Βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηθηπαθφ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πξσηφθνιιν TCP/IP. Ο αξρηθφο ζηφρνο ζηελ αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ γηα ηε 

κεηαθνξά ςεθηαθψλ εηθφλσλ, είλαη λα επηηξέςεη ζε ρξήζηεο ηελ αλάθηεζε εηθφλσλ 

θαη ζρεηηδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ζπζθεπέο κε έλα πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν πνπ ζα 

είλαη ν ίδηνο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο, αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή.  

Σν πξψην απνηέιεζκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ην πξφηππν πνπ 

αθνξνχζε εηθφλεο ξαδηνινγίαο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ νξγαληζκφ American College of 

Radiology – National Electrical Manufacturer´s Association. Σν πξφηππν απηφ φκσο 

Λεκτικό εξζτασης 

Τόπος εξζτασης Τιμή δείκτη Ακτίνα 

φυσιολογικών 

τιμών 
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εθαξκφδνληαλ ζε έλα πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ζεκείν-πξνο-ζεκείν. Ζ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ πεξηφξηζε ηε ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ. 

αλ ζπλέπεηα, ην πξφηππν επαλαζρεδηάζηεθε παίξλνληαο ππφςε ππάξρνληα πξφηππα 

δηθηχσζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην πξφηππν DICOM. ήκεξα, ην DICOM είλαη έλα 

εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα δηαγλσζηηθέο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ην ππνζηεξίδνπλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή ηαηξηθψλ εηθφλσλ αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη δηαρεηξηζηηθή πιεξνθνξία γηα θάζε απεηθνληζηηθή εμέηαζε [24].  

 

 

2.9.2 Ππόηςπα κυδικοποίηζηρ για κλινικά δεδομένα  

 
 Σα πην γλσζηά πξφηππα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

θιηληθψλ δεδνκέλσλ είλαη: 

Ζ διεθνήρ καηηγοπιοποίηζη αζθενειών-International Classification of 

Diseases (ICD): Οη θσδηθνί ησλ αζζελεηψλ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο WHO θαη είλαη παγθνζκίσο απνδεθηνί [28]. Ζ θσδηθνπνίεζε ICD 

απνηειείηαη απφ ηηο εθδφζεηο ICD-9 θαη ICD-10. ηηο Ζ.Π.Α. ην Δζληθφ Κέληξν 

ηαηηζηηθήο γηα ηελ Τγεία (National Center for Health Statistics) θαη ην Κέληξν 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Οξγαληζκψλ Τγείαο (Health Care Financing 

Administration) έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θάπνησλ αιιαγψλ γηα ηνπο 

θσδηθνχο ηνπ ICD-9 θαη δεκηνχξγεζαλ ην ICD-9-CM. ηηο ΖΠΑ παξαηεξείηαη φηη νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, απαηηνχλ ηε ρξήζε ηνπ ICD-9-CM γηα λα δψζνπλ ηηο φπνηεο 

απνδεκηψζεηο, αιιά ζε φηη αθνξά ηελ αμία ησλ θσδηθψλ απηψλ ζε φηη έρεη λα θάλεη 

κε ην θιηληθφ κέξνο, ζεσξείηαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο θιηληθήο 

ζαθήλεηαο. 

Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine 

(SNOMED): Ζ δηεζλήο θσδηθνπνίεζε κε ηελ νλνκαζία SNOMED ζπληεξείηαη απφ 

ην College of American Pathologists θαη είλαη επξέσο απνδεθηή γηα ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ απφ παζνινγηθέο εμεηάζεηο. Έρεη πνιχ-αμνληθή δνκή θσδηθνπνίεζεο 

(έληεθα πεδία) ε νπνία επηηξέπεη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ICD θαη έρεη ζεκαληηθή αμία φζνλ αθνξά ην θιηληθφ θνκκάηη. Σν 

SNOMED απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ππνςήθηνπο γηα λα γίλεη ην πξφηππν γηα 

ηνλ ΖΗΦ [29]. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ SNOMED επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία αιγνξίζκσλ 
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πνπ ελζσκαηψλνπλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ αζζελεηψλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα δηαηππσζεί θσδηθνπνηεκέλα φηη: Δάλ ζηε ζέζε Σα πνπ παξαηεξείηαη κία 

κνξθνινγηθή αιινίσζε Μ, θαη θάπνηα δπζιεηηνπξγία F, ππάξρεη έλαο παζνινγηθφο 

παξάγνληαο Δ, ηφηε ν αζζελήο πάζρεη απφ ηελ αζζέλεηα D [30]. 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο SNOMED γηα δηάγλσζε θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ, κε κεηαζηάζεηο ζε ήπαξ, πλεχκνλεο θαη νζηά [26]. 

 

 

2.10 Παποςζίαζη Ζλεκηπονικού Ηαηπικού Φακέλος 

 
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΗΦ, 

παξνπζηάδεηαη κηα δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ Patient Manager Advanced, ε 

νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε: http://www.patientmanager.com/.  

 

 

 

http://www.patientmanager.com/
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Δικόνα 2.1: Βαζηθφ Μελνχ. 

 

 Αθνχ ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, εκθαλίδεηαη ην 

βαζηθφ κελνχ (Δηθφλα 2.1) φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη, αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα πνπ 

ζέιεη λα εθηειέζεη. 

 Δικόνα 2.2: Δηζαγσγή λένπ αζζελή. 
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Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο «Δηζαγσγή Αζζελνχο» (Δηθφλα 2.2) θαηαρσξεί ηα 

ζηνηρεία ηνπ λένπ αζζελή (φλνκα, επίζεην, δηεχζπλζε, αζθαιηζηηθφ ηακείν θ.η.ι.).  

 

Δικόνα 2.3: Γηαγλσζηηθά. 

 

 Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εηζάγεη δηαγλψζεηο γηα έλαλ αζζελή, θάλεη θιηθ ζην  

«Φάθεινη»  επηιέγεη «Γηαγλσζηηθά» θαη ην φλνκα ηνπ αζζελή απφ ηε ιίζηα αζζελψλ 

ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε δηάγλσζε (Δηθφλα 2.3). Έπεηηα γξάθεη ηελ αζζέλεηα πνπ 

έρεη δηαγλσζζεί επηιέγνληαο «Νέν Γηαγλσζηηθφ» (Δηθφλα 2.4). 
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 Δικόνα 2.4: Νέν Γηαγλσζηηθφ. 
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Δικόνα 2.5: Θεξαπείεο. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα θαηαρσξήζεη ηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, θάλεη θιηθ ζην 

«Φάθεινη» επηιέγεη «Θεξαπείεο» θαη ην φλνκα ηνπ αζζελνχο (Δηθφλα 2.5). Κάλνληαο 

θιηθ ζην «Νέα Θεξαπεία» θαηαγξάθεη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ, π.ρ. αθηηλνζεξαπεία. Καζψο επίζεο αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο 

ζεξαπείαο, ν ηαηξφο θαη ην θφζηνο ηεο (Δηθφλα 2.6). 
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 Δικόνα 2.6: Νέα Θεξαπεία. 
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Δικόνα 2.7: πληαγέο Φαξκάθνπ. 

 

 Γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζπληαγήο, ν ρξήζηεο θάλνληαο θιηθ 

ζην «Φάθεινη» επηιέγεη «πληαγέο Φαξκάθνπ» θαη ην φλνκα ηνπ αζζελή (Δηθφλα 

2.7). Κάλνληαο θιηθ ζην «Νέα πληαγή» θαη «Πξφζζεζε Φαξκάθνπ» θαηαρσξεί ην 

θάξκαθν πνπ ζα ρνξεγεζεί, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν 

θάξκαθν, ηε δφζε, ηε ζπρλφηεηα ιήςεο θ.η.ι. (Δηθφλα 2.8).  

                  

Δικόνα 2.8: Πξφζζεζε Φαξκάθνπ. 
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Δικόνα 2.9: Ηζηνξηθφ Αζζελψλ. 

 

 Κάλνληαο θιηθ «Φάθεινη» θαη επηιέγνληαο «Ηζηνξηθφ Αζζελψλ» θαη ην φλνκα 

ηνπ αζζελνχο, εκθαλίδεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο (Δηθφλα 2.9). 

 

Δικόνα 2.10: Δηθφλεο Αζζελή. 
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 Κάλνληαο θιηθ «Φάθεινη» θαη ζηε ζπλέρεηα «Δηθφλεο Αζζελνχο» θαη αθνχ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή (Δηθφλα 2.10), θαηαρσξεί ζηνλ ΖΗΦ ηηο 

εηθφλεο απφ ηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο έρεη θάλεη ν αζζελήο, γηα 

παξάδεηγκα κηα καζηνγξαθία, θάλνληαο θιηθ «Πξνζζήθε Δηθφλαο». 

 

Δικόνα 2.11: πλεδξίεο. 

 

 Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο πγείαο ππνζηεξίδεηαη θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεδξηψλ ηνπ αζζελνχο κε ηνλ ζεξάπνληα 

ηαηξφ ηνπ. Κάλνληαο θιηθ «πλεδξίεο» θαη επηιέγνληαο ην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αζζελή θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην «Νέα πλεδξία» (Δηθφλα 2.11). 
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Δικόνα 2.12: Πιεξσκέο. 

 

 Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ζχζηεκα (Δηθφλα 2.12). Κάλνληαο θιηθ «Πιεξσκέο»  θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ ελέξγεηα πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, (Νέν 

ηηκνιφγην πξνκεζεπηή, Νέα πιεξσκή πξνκεζεπηή, Νέν ηηκνιφγην πειάηε, Νέα 

παξαγγειία πειάηε, Νέα πιεξσκή πειάηε) φπσο θαίλεηαη ζηηο επφκελεο εηθφλεο 

(Δηθφλα 2.13, Δηθφλα 2.14, Δηθφλα 2.15, Δηθφλα 2.16, Δηθφλα 2.17). 
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 Δικόνα 2.13: Νέν Σηκνιφγην Πξνκεζεπηή. 

 

Δικόνα 2.14: Πιεξσκή Πξνκεζεπηή. 
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Δικόνα 2.15: Νέν Σηκνιφγην Πειάηε. 

 

 Δικόνα 2.16: Νέα Παξαγγειία Πειάηε. 
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Δικόνα 2.17: Νέα Πιεξσκή Πειάηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ 

ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

 

3.1 Γενικά 

 
Ζ ιήςε απνθάζεσλ απφ επαγγεικαηίεο ζε λνζνθνκεία, επηρεηξήζεηο θαη 

δηάθνξνπο άιινπο νξγαληζκνχο παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο, ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε, ηελ θάιπςε ηεο νπνίαο επηδηψθεη 

ε επηζηήκε ησλ απνθάζεσλ (Decision Science). Ζ ππνζηήξημε απνθάζεσλ απνηειεί 

κέξνο ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ θαη αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ 

πξέπεη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα δηάθνξα δεηήκαηα κε ηελ βνήζεηα ησλ πζηεκάησλ 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑ). Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο, είλαη ε ππνζηήξημε 

ζηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο θιηληθψλ ηαηξψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ 

επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζεξαπείαο γηα θάπνηνλ αζζελή. Ζ ππνζηήξημε 

απνθάζεσλ είλαη ππνζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. ηελ δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, ππάξρεη έλαο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα επηιεγεί κία. Ζ επηρεηξεζηαθή έξεπλα πνπ είλαη ε επηζηήκε πξνπαξαζθεπήο 

ησλ απνθάζεσλ θαη βαζίδεηαη ζε καζεκαηηθά κνληέια απφθαζεο, καδί κε ηελ 

δηνηθεηηθή επηζηήκε, «ζπλεξγάδνληαη» ζε ζέκαηα κνληεινπνίεζεο απνθάζεσλ θαη 

αλάιπζεο απνθάζεσλ. ηνρεχνληαο έηζη ζηελ παξαγσγή κνληέισλ, κε ηελ βνήζεηα 

ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηεη ε βέιηηζηε απφθαζε γηα ην θάζε πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα 

ηα ΤΑ βνεζνχλ ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο λα ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε, 

παξνπζηάδνληάο ηνπο ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο. Όκσο γηα ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο θαη 

θαζνξηζηηθήο απφθαζεο ππεχζπλνο είλαη ν άλζξσπνο [20]. 

 

 

3.2 Ανάλςζη ηυν αποθάζευν 

 
Ζ ιήςε απνθάζεσλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ζπλεζέζηεξα 

θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξα επίπεδα 

(λνζνθνκείνπ, επηρείξεζεο, θαηαλαισηή θ.η.ι.). Ζ έλλνηα ηεο απφθαζεο πξνθαλψο 
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πεξηιακβάλεη θάπνηνλ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

απφθαζεο, ν νπνίνο θαιείηαη απνθαζίδσλ (decision maker). Ο απνθαζίδσλ κπνξεί λα 

είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν (ηαηξφο, δηεπζπληήο θ.η.ι.), κπνξεί φκσο λα είλαη θαη 

θάπνην φξγαλν πνπ δξα ζπιινγηθά (δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, επηηξνπή θ.η.ι.). Ζ 

ππνζηήξημε ζηελ ιήςε κηαο απφθαζεο παξέρεηαη απφ επηζηήκνλεο πνπ δηαζέηνπλ 

γλψζεηο κνληέισλ θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ρσξίο φκσο λα αληηθαζηζηνχλ ηνλ 

ξφιν ηνπ απνθαζίδνληνο. Σα κνληέια είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ΤΑ 

Απνηεινχλ κηα απινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνηξέπνπλ 

ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα.  

Ζ ιήςε θάπνηαο απφθαζεο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο θαιά νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίαο, γλσζηή σο δηαδηθαζία απνθάζεσλ (decision process). χκθσλα κε απηή 

ηε δηαδηθαζία, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα, αλαδεηνχληαη 

ιχζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, αληαιιάζζνληαη δηάθνξεο απνθάζεηο κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηέινο θαηαθεξκαηίδεηαη ην πξφβιεκα ζε 

επηκέξνπο πξνβιήκαηα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επίιπζε ηνπ θπξίσο πξνβιήκαηνο. 

Έηζη ζπλεπάγεηαη φηη απφθαζε θαη δηαδηθαζία απνθάζεσλ είλαη δχν ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο. Ο απνθαζίδσλ επηζπκεί λα ιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

απνθάζεηο θαη λα ηηο επηιέγεη κέζα απφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ. Όηαλ 

δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο, ηφηε δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν 

γηα πξφβιεκα απφθαζεο. Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο πνιπδηάζηαηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε επίπεδν κνλάδαο πγείαο φηαλ θάπνηνο ηαηξφο 

επηζπκεί λα ιάβεη κηα απφθαζε γηα ηελ ζεξαπεία θάπνηνπ αζζελή, δελ ζα πξέπεη λα 

επηιέγεη κε θξηηήξην κφλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ, άιια ζηελ 

επηινγή ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ην θαηά πφζν ε ζεξαπεία είλαη απνδνηηθή ζε 

επίπεδν κνλάδαο πγείαο (έιεγρνο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο). Αλαθεξφκαζηε 

δειαδή ζηε βέιηηζηε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ζεξαπείαο, ζε ζρέζε 

πάληα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο (π.ρ. πξνζηηζέκελα έηε δσήο). Γηα 

λα είλαη κηα απφθαζε βέιηηζηε, πξέπεη ην θξηηήξην πνπ ζέινπκε λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε λα παίξλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή [31]. 
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3.2.1 Γιαδικαζία λήτηρ αποθάζευν 

 
Ζ ιήςε απνθάζεσλ απαηηεί αξθεηέο ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο. ε πξψηε θάζε 

ζπγθεληξψλνληαη νη ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (π.ρ. δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

αζζέλεηαο). Έπεηηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη επηπηψζεηο φισλ απηψλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ, ψζηε λα βξεζεί ε πιένλ θνηλά απνδεθηή ιχζε πνπ 

ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία απφθαζεο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ παξνπζίαζε ν Simon, ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ απνηειείηαη απφ ηξείο θάζεηο [32], [33] : 

 Νοηηική Φάζη: Πξσηίζησο γίλεηαη αλαδήηεζε γηα φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 

πνπ απαηηείηαη ε ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. Έπεηηα θαζνξίδεηαη ν βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο θάζε πξνβιήκαηνο. Έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε 

πξνηεξαηφηεηα επίιπζεο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ηα πξνβιήκαηα 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ιήςε θάπνηαο απφθαζεο ζε δνκεκέλα, 

εκηδνκεκέλα θαη αδφκεηα. ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο, γίλεηαη ε πιήξεο 

θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Φάζη σεδιαζμού: Αξρηθά κειεηάηαη ην πξφβιεκα ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ. 

Έπεηηα αλαδεηνχληαη φινη νη πηζαλνί ηξφπνη δξάζεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ιχζεσλ θαη ππνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο θάζε ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο. ηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεηαη έλα κνληέιν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Φάζη Δπιλογήρ: ε απηήλ ηελ ηειηθή θάζε επηιέγεηαη ε θαηαιιειφηεξε 

απφθαζε κέζα απφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ. Οη ηερληθέο 

αλαδήηεζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο εμαξηψληαη απφ ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

 

3.3 Οπιζμόρ ςζηήμαηορ Τποζηήπιξηρ Αποθάζευν  

 
Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε αλάγθε 

αλάπηπμεο βνεζεηηθψλ κέζσλ γηα απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, είραλ σο 

επαθφινπζν ηελ εκθάληζε ησλ ΤΑ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Βνεζψληαο 

έηζη αξθεηνχο επαγγεικαηίεο ρσξίο λα ηνπο αληηθαζηζηνχλ, λα θαηαλνήζνπλ 
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θαιχηεξα ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε θαη παξάιιεια λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ζε δηάθνξα ζηάδηα. Με ηε ρξήζε ησλ 

ΤΑ γίλεηαη πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη κία απφθαζε. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα παξέρεη φρη κφλν κία ιχζε, αιιά 

έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ ηειηθή απφθαζε δελ ιακβάλεηαη απφ ην 

ζχζηεκα, αιιά απφ ην ππεχζπλν. Παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζηνλ απνθαζίδνληα, ψζηε 

εθείλνο λα θάλεη ηελ ζσζηή επηινγή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξίζε ηνπ. Σα ΤΑ 

αμηνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν δηάθνξα κνληέια απνθάζεσλ 

(καζεκαηηθά, ζρεζηαθά θ.η.ι.) ψζηε ε απνπεξάησζε κηαο δηαδηθαζίαο απφθαζεο λα 

είλαη επηηπρήο. ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί γηα απηά ηα ζπζηήκαηα, 

νξηζκέλνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Καηά ηνπο Sprague & Carlson ηα ΤΑ είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηνπλ πεξηβάιινλ άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ 

ρξήζηε, ππνβνεζψληαο έηζη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Αληηκεησπίδνπλ θαθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα θαη κνληέια [34]. ηνλ νξηζκφ 

απηφλ έδσζαλ κία άιιε πξνέθηαζε νη Andriole  θαη Adelman θαη ε ηειηθή ηνπ 

εξκελεία είλαη: Σα ΤΑ είλαη αιιειεπηδξαζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαιπηηθέο κεζφδνπο, γηα παξάδεηγκα αιγνξίζκνπο βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κνληέισλ απνζθνπψληαο ζηελ ππνβνήζεζε ησλ 

απνθαζηδφλησλ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο [35], [36]. 

 πλδπάδνληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ηα ΤΑ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο 

αιιειεπηδξαζηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ επίιπζε αδφκεησλ 

θαη εκηδνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, ππνβνεζψληαο ηνπο απνθαζίδνληεο ζηελ ιήςε 

θάπνηαο απφθαζεο. Βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ρσξίο λα 

αληηθαζηζηνχλ ηνπο απνθαζίδνληεο. 
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3.3.1 Σα σαπακηηπιζηικά ηυν ςζηημάηυν Τποζηήπιξηρ Αποθάζευν 

 
Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΤΑ είλαη [34]: 

 Σα ΤΑ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ εκηδνκεκέλα ή θαη αδφκεηα 

πξνβιήκαηα. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

νκαδηθφ επίπεδν.  

 Παξέρνπλ γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε, πξάγκα πνπ ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα εχρξεζηα 

θαη θηιηθά ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. 

 Τπνζηεξίδνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνθάζεσλ. 

 Δπεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν γηα 

ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, εληζρχνπλ ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ απνθαζίδνληνο (π.ρ. κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε 

γλψζεηο άιισλ αηφκσλ). 

 Τπνζηεξίδνπλ θαη ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (λνεηηθή, 

ζρεδίαζεο, επηινγήο θαη νινθιήξσζεο). 

 Αιιειεπηδξνχλ κε άιια εγθαηεζηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Υξεζηκνπνηνχλ κνληέια απνθάζεσλ (π.ρ. καζεκαηηθά κνληέια) γηα ηελ επηινγή 

απνθάζεσλ θαη ηα ζπλδπάδνπλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηερληθέο παξνπζίαζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Γηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία. 
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3.3.2 Γομή ηυν ςζηημάηυν Τποζηήπιξηρ Αποθάζευν 

 

 Δικόνα 3.1: Γνκή πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ [37]. 

 

 

Έλα ΤΑ απνηειείηαη απφ κία Βάζε Γεδνκέλσλ (data base) πνπ πεξηέρεη 

δεδνκέλα ηα νπνία αμηνπνηνχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν (model base) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεην 

έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Data Base Management System-

DBMS) φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ κε 

ππνινγηζηηθνχο φξνπο, ρξεηάδεηαη έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν νλνκάδεηαη χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Μνληέινπ (Model Base Management System-MBMS). Σέινο γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο αξθεηέο θνξέο δελ έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ην ζχζηεκα, δεκηνπξγείηαη έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν 
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νλνκάδεηαη χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηαιφγσλ (Dialog Generation Management 

System-DGMS). 

Αλαιπηηθφηεξα ηα κέξε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη [38]: 

 Βάζη Γεδομένυν: Με ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν 

νξγαλσκέλσλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο επεμεξγάδνληαη ηα ΤΑ. 

 ύζηημα Γιασείπιζηρ Βάζευν Γεδομένυν-DBMS: Πξφθεηηαη γηα έλα παθέην 

ινγηζκηθνχ πνπ αζρνιείηαη  κε ηελ απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Απηφ ην ζχζηεκα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ 

ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαζρνινχληαη νη ίδηνη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. Γεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, 

απνζεθεχνληαη ζε έλα ζχλνιν αξρείσλ πνπ απνηεινχλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο απφθαζεο. Κχξηνο ξφινο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 

ελεκεξψλεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζζέηνληαο, 

δηαγξάθνληαο ή κεηαβάιινληαο εγγξαθέο. Καζψο επίζεο λα ζπζρεηίδεη δεδνκέλα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, θαη λα αλαθηά δεδνκέλα απφ βάζεηο 

δεδνκέλσλ.  

 Μονηέλο: Μέζσ ελφο κνληέινπ (ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, 

ζηαηηζηηθφ, πξφβιεςεο θ.η.ι.) αλαιχεηαη κηα κνληεινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή είλαη απινπνηεκέλε, δηφηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά ζχλζεηε γηα λα αλαπαξαζηαζεί αθξηβψο. 

 ύζηημα Γιασείπιζηρ Βάζευν Μονηέλυν-MBMS: ηνρεχεη λα απαιιάμεη ηνλ 

ρξήζηε απφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ζηηο βάζεηο κνληέισλ, φπσο 

αθξηβψο θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ απαιιάζζεη ηνλ 

ρξήζηε απφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σα πην 

ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ κνληέισλ είλαη ε δνκή ηεο βάζεο 

κνληέισλ, ε επεμεξγαζία απηήο ηεο βάζεο πνπ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ρξεζηψλ θαη 

κνληέισλ, ηελ νινθιήξσζε ησλ κνληέισλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ζέκα ζηε δηαρείξηζε ησλ κνληέισλ είλαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κνληέισλ, φπνπ πάιη ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

  ύζηημα Γιασείπιζηρ Γιαλόγυν-DGMS: Απνηειείηαη απφ φια εθείλα ηα κέζα 

πνπ εκπιέθνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο έηζη 
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ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Θεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ελφο 

ΤΑ, δηφηη είλαη ην κέζσ κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ν ρξήζηεο γηα θάζε 

εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί [34]. Ζ επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αιιειεπηδξαζηηθφ δηάινγν κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο.  

 

 

3.4 ςζηήμαηα Τποζηήπιξηρ Κλινικών Αποθάζευν 

 
Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηαξθή βειηίσζε φρη κφλν ζε 

πνηφηεηα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζε αθξίβεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειφ 

θφζηνο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ο άλζξσπνο έρεη  πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζην λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα αμηνπνηεί φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

έλαλ αζζελή, γηα ηε  ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. Ζ αλζξψπηλε κλήκε κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα ζπλδπάζεη απνηειεζκαηηθά έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

παξακέηξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Κιηληθψλ 

Απνθάζεσλ (ΤΚΑ), ηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξεο ππνινγηζηηθέο θαη ζπλδπαζηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηηο 

θιηληθέο πιεξνθνξίεο παξάγνληαο πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σα ΤΚΑ, 

απνηεινχλ κία εθαξκνγή ησλ ΤΑ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Πξφθεηηαη γηα 

ζπκβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά κνληέια, κεζφδνπο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ 

επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θιηληθή πξάμε [39]. Σα 

θχξηα ζπζηαηηθά ελφο ΤΚΑ είλαη [40]: 

 Ηαηπική γνώζη: Ο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηαηξηθήο γλψζεο δελ είλαη ίδηνο 

γηα φια ηα ζπζηήκαηα. 

 ύνολο δεδομένυν ηος αζθενούρ: Ζ ηαηξηθή γλψζε ηνπ ΤΚΑ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θάζε αζζελή. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα 

ηνπ αζζελνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παξάκεηξνη ζε έλα Μαξθνβηαλφ κνληέιν. 

 Δθαπμογή ηυν δεδομένυν: Σα δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο εθαξκφδνληαη ζηελ 

ηαηξηθή γλσζηαθή βάζε. 

Σα ΤΚΑ παξέρνπλ ζηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο θαη ζην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

γλψζε, κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ηηο 

θαηάιιειεο ρξνληθέο ζηηγκέο, αθφκε θαη απφ εμσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Με 
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άκεζν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνπλ ππελζπκίζεηο γηα πξνιεπηηθή θξνληίδα θαη εηδνπνηήζεηο γηα πηζαλέο 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ αζζελψλ. Έρεη αλαπηπρζεί έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηάγλσζεο, ηε κνληεινπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο δηαθφξσλ αζζελεηψλ ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ 

ζρεκάησλ. Με ρξήζε ηφζν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο, φζν θαη παξαγφλησλ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Ζ ζπλεζέζηεξε ρξήζε ησλ ΤΚΑ είλαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε αθξηβψλ θαη έγθπξσλ δηαγλψζεσλ, απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, έγθαηξν πξν-ζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα δηάθνξεο 

απνηξέςηκεο αζζέλεηεο, θαζψο θαη γηα απνηξνπή δπζκελψλ γεγνλφησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Χζηφζν ηα ΤΚΑ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ζε επίπεδν κνλάδαο πγείαο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.1) παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ 

ΤΚΑ αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ζηφρν. 
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Πίνακαρ 3.1: Παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ΤΚΑ. 

ΣΟΥΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Γιάγνυζη Πξνηάζεηο γηα ηηο πηζαλέο δηαγλψζεηο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα ζεκάδηα θαη ηα 

ζπκπηψκαηα ελφο αζζελή. 

σεδίαζη θαπμακεςηικήρ αγυγήρ Οδεγίεο ζεξαπείαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαγλψζεηο, ζπζηάζεηο δφζεο θαξκάθσλ 

θαη πξνεηδνπνηήζεηο γηα αιιειεπηδξάζεηο 

θαξκάθσλ. 

Πποληπηική θπονηίδα Πξν-ζπκπησκαηηθφο έιεγρνο 

Αποδοηικόηηηα ρεδηαζκφο ζεξαπείαο ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε δηάξθεηα παξακνλήο 

ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν 

(ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο ζεξαπείαο ηεο 

αζζέλεηαο). 

Μείυζη ηος κόζηοςρ δαπανών Δθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο, γηα ηελ 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ.  

 

 

3.5 Τποζηήπιξη Γιάγνυζηρ – Θεπαπείαρ 

 
Ζ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ αιιεινπρία: 

παξαηήξεζε, αηηηνιφγεζε-δηάγλσζε, δξάζε-ζεξαπεία. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 

απνηεινχλ ηνλ θχθιν Γηάγλσζεο − Θεξαπείαο (Δηθφλα 3.2) [41]. πγθεθξηκέλα ν 

ζεξάπσλ ηαηξφο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηε δηάγλσζε θάπνηαο αζζέλεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ζπιιέγεη δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή απφ ηνλ ΖΗΦ ηνπ αζζελνχο, ηηο νπνίεο ζπλδπάδεη κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ, κε πιεξνθνξίεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ή άιιεο πεγέο. Σν απνηέιεζκα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απφθαζεο, θαη απνηειεί ηε δηάγλσζε. ηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηε δηάγλσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ράξαμε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο/ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Όηαλ 
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νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ράξαμεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο εθαξκφδεηαη ζηνλ 

αζζελή ε θαηάιιειε ζεξαπεία. Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο, ν θχθινο 

κπνξεί λα εθηειεζηεί μαλά κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

              Δικόνα 3.2: Κχθινο Γηάγλσζεο – Θεξαπείαο. 

 

 

 Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα αιγνξίζκνπ γηα ππνζηήξημε απνθάζεσλ, ζε 

αζζελείο πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ πξνζβιεζεί απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Δηθφλα 

3.3). 
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         Δικόνα 3.3: Τπνζηεξηθηηθφο αιγφξηζκνο [42]. 

 

 

3.6 Δπιζκόπηζη ζηα ςζηήμαηα Τποζηήπιξηρ Κλινικών Αποθάζευν 

 
Σα παξαδνζηαθά Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Health Information 

Systems) θαη ηα Ηαηξηθά Γηνηθεηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Health Management 

Information Systems) δηαζέηνπλ εζσζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξηνξηζκέλεο 

αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη κηθξή δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθψλ κεζφδσλ. Σα πεξηζζφηεξα 

απφ απηά ηα ζπζηήκαηα επηηπγράλνπλ πιένλ ηελ ζσζηή ζπιινγή θαη απνζήθεπζε 

πιεζψξαο δεδνκέλσλ, ηαηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηεξγαζηψλ. Όκσο ηα ζπζηήκαηα 

απηά δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμάγνπλ ρξήζηκα θαη εχινγα ζπκπεξάζκαηα ή 

πιεξνθνξίεο.  
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Σν θελφ απηφ έξρνληαη λα ην θαιχςνπλ ηα ΤΚΑ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη: Ζ ππνβνήζεζε ησλ δηνηθεηψλ ζηελ επίιπζε 

εκηδνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ απνθάζεψλ  ηνπο ρσξίο ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. Καζψο επίζεο θαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιήςεσο 

απνθάζεσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ ΤΚΑ [43]. 

 

Πίνακαρ 3.2: Γηαθνξέο Παξαδνζηαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο-ΤΚΑ. 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ 

                      ΤΚΑ 

Δπεμεξγάδνληαη εζσηεξηθά δεδνκέλα. 

Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά. 

Πεξηγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Δπεμεξγάδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηνχλ κνληέια 

απνθάζεσλ. 

Δθαξκφδνληαη ζε δνκεκέλα πξνβιήκαηα. 

Πξνβιήκαηα ξνπηίλαο. 

Δθαξκφδνληαη ζε εκηδνκεκέλα θαη 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα. 

Κιηληθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

Παζεηηθή ρξήζε. Δλεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε. 

 

 

Ο J.Tan δηαρσξίδεη ηελ εμέιημε ησλ ΤΚΑ ζε ηξείο πεξηφδνπο. πγθεθξηκέλα 

θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν 1950-1960, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δηαγλσζηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ είραλ εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε θαη ζηελ ππνβνήζεζε ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ κε ηελ ρξήζε 

ησλ Ζ/Τ. ηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ. Καηά 

ηελ δεχηεξε πεξίνδν ηεο εμέιημεο ησλ ΤΚΑ, αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα πνπ 

ελζσκάησλαλ ηηο θιηληθέο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο. Γφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο 

ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Σελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκθαλίζηεθαλ δχν είδε ζπζηεκάησλ, απφ ηε κία ηα ΤΚΑ 

κεγάιεο θιίκαθαο θαη απφ ηελ άιιε ηα ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηεο 

ζεξαπείαο. Σα πξψηα ελζσκάησλαλ ηαηξηθά δεδνκέλα π.ρ. κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ ηνπ αζζελνχο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ κνληέια απνθάζεσλ γηα ηελ ιήςε 

θάπνηαο απφθαζεο. Δλψ ηα δεχηεξα πεξηιάκβαλαλ δεδνκέλα θαη κνληέια γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηε δηνίθεζε ησλ πφξσλ. Σέινο θαηά ηελ ηξίηε πεξίνδν πνπ 
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μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε γλψζε (Knowledge-based systems), ζπζηήκαηα κε queries γηα 

ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα [43]. 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηελ ηαηξηθή γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ, μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Έηζη ν De Dombal 

[44] αλέπηπμε έλα ζχζηεκα ην νπνίν έθαλε δηάγλσζε ζε αζζελείο κε νμχ θνηιηαθφ 

πφλν. Ο ηαηξφο εηζήγαγε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο θαη ην ζχζηεκα παξήγαγε ηηο 

πηζαλφηεηεο ησλ πηζαλψλ δηαγλψζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξά ηνλ απιντθφ 

ηνπ ραξαθηήξα κειεηήζεθε ζε νθηψ ηαηξηθά θέληξα θαη απνδείρζεθε φηη κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ δηαγλσζηηθή αθξίβεηα, κεηψλνληαο ηελ ζλεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο [45]. 

 Σα πηζαλνηηθά ζπζηήκαηα παξά ηελ αξρηθή ηνπο επηηπρία ζηελ ζπλέρεηα 

έπαςαλ λα ζεσξνχληαη πξαθηηθά. Αξθεηνί ακθηζβεηνχζαλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο. Έηζη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαπηχρζεθε έλα λέν ζχζηεκα  γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο ηαηξνχο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, ην MYCIN [46]. Σν MYCIN 

βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Σν ζχζηεκα κέζσ απηψλ ησλ θαλφλσλ δεκηνπξγεί έλα «δίθηπν 

ζπιινγηζκψλ». Αξρηθά μεθηλά απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή, 

απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, ζπκπηψκαηα θ.η.ι. θαη ζπλερίδνληαο ην ζπιινγηζκφ κέζα 

απφ δηάθνξα ελδηάκεζα επίπεδα θαηαιήγεη ζε κηα δηάγλσζε ή ζεξαπεία. Σα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο αλαθέξνληαη θαη ζαλ «έκπεηξα ζπζηήκαηα», 

γηαηί πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο δηαθφξσλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ 

κε ζχλνια απφ θαλφλεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ βεβαηφηεηαο ζε θάζε θαλφλα. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχρζεθε ζην παλεπηζηήκην Stanford έλα άιιν 

ΤΚΑ, ην PATHFINDER, ην νπνίν είλαη έλα «έκπεηξν ζχζηεκα». Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην 

ρεηξηζκφ ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ αβεβαηφηεηαο. Ζ έθδνζε PATHFINDER I δελ 

είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρεηαη ζε θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο θαη ήηαλ 

βαζηζκέλε ζε θαλφλεο. ηελ έθδνζε PATHFINDER II γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, χζηεξα απφ αξθεηνχο πεηξακαηηζκνχο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

απιντθφ κνληέιν Bayes. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν φια ηα επξήκαηα ζεσξνχληαη 

ππφ ζπλζήθε αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Γηα ην PATHFINDER II, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη ε δηάγλσζε ήηαλ ιαλζαζκέλε γηα ην 10% ησλ πεξηζηαηηθψλ, ιφγσ ηνπ 
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φηη είρε κεδεληζηεί ε πηζαλφηεηα ελφο ζπάληνπ άιια πηζαλνχ γεγνλφηνο. Σν 

PATHFINDER III ρξεζηκνπνηνχζε ην ίδην κνληέιν Bayes κε ην II, φκσο 

ρξεζηκνπνηνχζε έλα δηαθνξεηηθφ πξσηφθνιιν κε ην νπνίν δελ αγλννχζε ηα γεγνλφηα 

κε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Σν PATHFINDER IV γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

εμαξηήζεσλ πνπ δελ κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ην κνληέιν Bayes, ρξεζηκνπνηνχζε έλα 

δίθηπν πεπνίζεζεο [47]. 

 

 

3.7 Ζ επιηςσία ηυν ΤΚΑ ζηην κλινική ππακηική 

 
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ΤΚΑ, 

ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεληθφηεξα 

ζηελ βειηίσζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο είλαη νη αθφινπζνη [48]: 

 Υπηζιμοποίηζη ζςζηημάηυν ΖΗΦ: Άκεζε πξφζβαζε ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο. 

 Αςηόμαηη παποσή ςποζηήπιξηρ αποθάζευν: Γηα παξάδεηγκα ζπζηάζεηο γηα ηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ επηζπλάπηνληαη ζηνλ ΖΗΦ ηνπ αζζελνχο απφ 

ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη ν ηαηξφο κπνξεί εχθνια λα αλαδεηήζεη ηελ 

πξνηεηλφκελε ζεξαπεία ηνπ ΤΚΑ. 

 Τποζηήπιξη αποθάζευν με ηη βοήθεια Ζ/Τ: Γηα παξάδεηγκα φζνη αζζελείο 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα ππνβιεζνχλ ζε πξνιεπηηθφ καζηνγξαθηθφ έιεγρν, 

αληρλεχνληαη κε εξψηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη φρη κε ηελ ρξνλνβφξα 

αλαδήηεζε κέζα ζηνπο θαθέινπο. 

 Παποσή ζςζηάζευν και όσι μόνο απλή αξιολόγηζη ενόρ πεπιζηαηικού: Γηα 

παξάδεηγκα ην ζχζηεκα πξνηείλεη θάπνηα ζεξαπεία γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 

Υσξίο λα αλαγλσξίδεη απιά ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο.  

 Ζ ςποζηήπιξη ηυν αποθάζευν ζςμβαίνει καηά ηον σπόνο ηηρ λήτηρ ηυν 

αποθάζευν: Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζπζηάζεηο γηα ηνλ εθάζηνηε πξνιεπηηθφ 

έιεγρν, παξέρνληαη κε ηε κνξθή ππελζπκίζεσλ ζην θάθειν ηνπ αζζελνχο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. 

 Όηαν ο ιαηπόρ δεν ακολοςθήζει ηιρ ζςζηάζειρ ηος ΤΚΑ απαιηείηαι 

αιηιολόγηζη: Γηα παξάδεηγκα αλ ν ηαηξφο δελ παξέρεη εκβνιηαζκφ ζε θάπνηνλ 

αζζελή φπσο ηνπ ζπζηήλεη ην ζχζηεκα, πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γηαηί ζπλέβε 

απηφ. Μπνξεί λα αξλήζεθε ν αζζελήο ή λα κε ην έθξηλε αλαγθαίν ν ηαηξφο. 
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 ςμμεηοσή ηυν σπηζηών ζηην ανάπηςξη ηυν ΤΚΑ: Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ησλ ΤΚΑ νξηζηηθνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ, γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία. 

 Μείυζη ηος απιθμού ηυν λαθών καηά ηη διάπκεια σοπήγηζηρ 

θαπμακεςηικήρ αγυγήρ: Σα ζπζηήκαηα πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηελ παξαγγειία 

ησλ θαξκάθσλ πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. 

Καζνξίδνληαο έηζη ηε δφζε ηνπ θαξκάθνπ, ηε ζπρλφηεηα ιήςεο θαη ηνλ ηξφπν 

ρνξήγεζεο. Τπάξρεη φκσο θαη δπλαηφηεηα πην ζχλζεησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

έιεγρνο γηα αιιεξγίεο ζε θάξκαθα, αιιειεπίδξαζε ελφο θαξκάθνπ κε άιια 

θάξκαθα θαη ππελζπκίζεηο γηα επφκελεο παξαγγειίεο θαξκάθσλ. Έηζη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ηα ιάζε θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή [49]. 

 Βεληίυζη πποληπηικήρ πεπίθαλτηρ: Ζ παξνρή απηφκαησλ κελπκάησλ θαη 

ππελζπκίζεσλ ζην ζηάδην ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, κεηψλεη ηα ιάζε πνπ νθείινληαη 

ζηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηαηξνχ 

ζην λα θάλεη θάπνηνπο απαξαίηεηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, φπσο πξνιεπηηθφ 

καζηνγξαθηθφ έιεγρν. Σα πξναλαθεξζέληα απηφκαηα κελχκαηα αθνξνχλ 

θξηηήξηα γηα εμεηάζεηο θαη επεκβάζεηο, ελδείμεηο φηη πιεζηάδεη ν ρξφλνο γηα 

θάπνηα επέκβαζε ή θάπνηα πξνγξακκαηηζκέλε καζηνγξαθία, εηδνπνηήζεηο γηα 

εμεηάζεηο φηαλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα θαλνληθά επίπεδα θ.η.ι. [50]. 

 Βεληίυζη ηυν ππακηικών ζςνηαγογπάθηζηρ ηυν θαπμάκυν: Σα ΤΚΑ πνπ 

παξάγνπλ ππελζπκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, νδεγνχλ ηνπο 

ηαηξνχο ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα κε 

ηελ παξαγγειία θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ [51]. 

 Δξοικονόμηζη σπόνος ζηον σώπο ηηρ ιαηπικήρ πεπίθαλτηρ: ην ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ν ρξφλνο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ παξεκπνδίδεηαη ε απνδνρή ησλ ΤΚΑ, είλαη ν 

θφβνο φηη ε πηνζέηεζή ηνπο ζα απμήζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ην 

ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ κε ηε ρξήζε ελφο ΤΚΑ, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ησλ ΤΚΑ [52].  
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3.8 ςμπεπάζμαηα 

 
ην παξαπάλσ θεθάιαην δψζακε ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ιήςεο ηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ βαζίδνληαη ζε δηάθνξα ηαηξηθά πξσηφθνιια θαη αληρλεχζακε ηα 

πιενλεθηήκαηα κηαο ηέηνηαο δηεξγαζίαο ιήςεο ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. Δληνπίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

 

4.1 Γενικά 

 
Οη πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, απμάλνληαη κε 

δπζαλάινγνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα πγεηνλνκηθή 

θξνληίδα. Σν θαηλφκελν απηφ νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

θφζηνπο. Οη πηέζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ κέηξσλ 

απφδνζεο ησλ νξγαληζκψλ θξνληίδαο πγείαο. Σα κέηξα απφδνζεο ζρεηίδνληαη κε ηε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Απηφ ην νπνίν απαζρνιεί ηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη ε απνδνηηθφηεηα, δειαδή 

ε ρξήζε απνδνηηθψλ ηερληθψλ κε ζσζηφ ηξφπν, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. Αληηζέησο, 

απηφ ην νπνίν απαζρνιεί ηελ ηαηξηθή, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ρξήζε ζεξαπεπηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ κέηξσλ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν, έηζη ψζηε λα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ. Όκσο, κηα αλαγθαία αιιά φρη απνιχησο ηθαλή πξνυπφζεζε γηα λα 

απνδεηρζεί κία ηαηξηθή πξάμε απνδνηηθή, είλαη λα απνδεηρζεί αξρηθά απνηειεζκαηηθή, 

φπσο αλαθέξεη ν Cochrane [53]. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

δελ επαξθεί αλ δελ αθνινπζεζεί απφ ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη αμηνιφγεζε, έηζη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηαηξηθέο ηερληθέο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο θαη ζπλεπψο κε ηε κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα. 
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4.2 Αποηελεζμαηικόηηηα ζηο σώπο ηηρ ςγείαρ 

 
Χο απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ππεξεζίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, νξίδεηαη ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ [54]. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο αληαλαθιά 

ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ πξνο 

ην θαιχηεξν. χκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηνπ Cochrane (1972), ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηε ρξήζε 

αλαπνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ αιιά θαη απφ ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ 

ζε ιαλζαζκέλν ρξφλν. ηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ κέζσ δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ Σπραηνπνηεκέλσλ Διεγρφκελσλ Γνθηκψλ (ΣΔΓ). 

ε κηα επνρή πνπ ζε αξθεηέο ρψξεο ππήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο 

απμαλφκελεο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ν 

Cochrane (1972) άζθεζε θξηηηθή γηα ηνλ ηξφπν ηεο παξνρήο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Μειέηεζε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη 

παξνπζίαζε θάπνηα παξαδείγκαηα αλαπνηειεζκαηηθήο θαη βιαβεξήο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο. Σα παξαδείγκαηα απηά έδεημαλ φηη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

παξερφκελεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, δε βαζίδεηαη ζε επαξθέο γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη 

πξφηεηλε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ ΣΔΓ [55]. 

 

4.3 Μέθοδορ αξιολόγηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ 

 
 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη αλαγθαία, αθνχ νη άλζξσπνη πνπ 

επηδεηνχλ βνήζεηα απφ επαγγεικαηίεο πγείαο δηθαηνχληαη λα ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη 

γίλεηαη ε θαηάιιειε αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θξνληίδαο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο. Κάζε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, πξνυπνζέηεη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δχν νκάδεο 

πιεζπζκνχ. Μία νκάδα πνπ ιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε θξνληίδα πγείαο θαη κηα πνπ 

δε ιακβάλεη απηήλ ηε θξνληίδα [56]. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ΣΔΓ απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ εκθάληζή ηεο 



66 

 

ζεκαηνδφηεζε ηελ είζνδν ηεο πεηξακαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ηαηξηθή έξεπλα, ε 

νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππεξνρήο ή κε ππεξνρήο, κηαο λέαο 

ζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ θαζηεξσκέλε. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηπραία 

θαηαλνκή ησλ αζζελψλ ζε δχν νκάδεο. Μία πνπ ιακβάλεη ηε λέα ζεξαπεία, ε νπνία 

νλνκάδεηαη νκάδα παξέκβαζεο θαη κηα πνπ ιακβάλεη εηθνληθή ζεξαπεία (εηθνληθφ 

θάξκαθν) ή θάπνηα ήδε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη νλνκάδεηαη νκάδα ειέγρνπ. Σα 

άηνκα απηά πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο δχν νκάδεο πάζρνπλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αζζέλεηα. θνπφο ησλ ΣΔΓ είλαη ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

λέαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ είζνδνο ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ λα επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Αλ 

γηα παξάδεηγκα ε λέα ζεξαπεπηηθή κέζνδνο ρνξεγεζεί ζε πάζρνληεο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, ηφηε απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ιαλζαζκέλε 

εθηίκεζε ηεο λέαο ζεξαπείαο [57].  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζε κία ΣΔΓ είλαη νη αζζελείο λα θαηαλέκνληαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα ησλ 

νκάδσλ απηψλ λα είλαη παξφκνηεο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ ηπραία 

θαηαλνκή ησλ κειεηψκελσλ αζζελψλ ζηηο δχν νκάδεο. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο 

ηπραίαο θαηαλνκήο ησλ ζπκκεηερφλησλ νλνκάδεηαη ηπραηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ δχν κειεηψκελεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη, κε ηζνδχλακν αξηζκφ αηφκσλ 

ζε θάζε νκάδα, ε πηζαλφηεηα θάζε αζζελή λα αλήθεη ζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο είλαη 

50%. Ζ ηπραία απηή θαηαλνκή ησλ αζζελψλ ζηηο δχν νκάδεο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

απιά κε ηελ ξίςε ελφο λνκίζκαηνο. Γχν νκάδεο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ηελ ίδηα 

πάζεζε αιιά αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα 

κε ηελ έλδεημε γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε θάζε ζεξαπεία. Οη δηαθνξέο απηέο 

εηζάγνπλ έλα ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ζηε κειέηε. Σν ζθάικα απηφ νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξφγλσζε κεηαμχ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο. Σν πιενλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ηπραηνπνίεζεο, είλαη ε απνπζία ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο 

νκάδεο, φζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία [56]. Ζ ηπραία θαηαλνκή ησλ 

κειεηψκελσλ αζζελψλ ζηηο δχν νκάδεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα εμηζψλνληαη νη 

παξάγνληεο ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηπραηνπνίεζεο είλαη 

ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαρσξίδεη ηηο ΣΔΓ απφ ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο 
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κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. 

 Ζ απφιπηε θαηαιιειφηεηα ησλ ΣΔΓ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη 

αλακθηζβήηεηε. Δθηφο απφ ηηο θιαζηθέο ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο, ε ρξήζε ησλ ΣΔΓ 

κπνξεί λα επεθηαζεί ζε παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν 

κηαο λφζνπ, θαζψο επίζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πνιπζχλζεηα κε ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα. Υσξίο ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο ΣΔΓ, θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

απνηειεί έλα κε ειεγρφκελν πείξακα, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ, θαιφ ή θαθφ, δελ 

είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί. Απηφ φκσο δελ απνθιείεη θαη ηελ χπαξμε πεξηπηψζεσλ 

φπνπ ε ρξήζε ησλ ΣΔΓ είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε [58]. 

 

4.4 Έλεγσορ Κόζηοςρ – Αποηελεζμαηικόηηηαρ 

 
Ζ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ε 

ειάηησζε ηνπ θφζηνπο, είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Έηζη ην 

ελδηαθέξνλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο γηα ηελ ζεξαπεία θάπνηαο αζζέλεηαο, δελ ζηξέθεηαη 

κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ σθειήκαηνο κηαο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ, 

αιιά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη ε αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με ηηο θιηληθέο δνθηκέο ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζεξαπεπηηθψλ πξνηχπσλ πνπ πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ. Τςειή αλαινγία δεκνζηεπκέλσλ θιηληθψλ 

δνθηκψλ απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζεξαπεπηηθνχ 

ζρήκαηνο θαη εθαξκφδνληαη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο κηαο επέλδπζεο. 

Δπηρεηξψληαο λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, παξαηίζεηαη 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

 Αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηηο κειέηεο «ζάξσζεο-screening», πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξψηκε δηάγλσζε ησλ θαξθίλσλ, έρεη απνδεηρζεί φηη απνδίδνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην ηεο πάζεζήο ηνπο, 

ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κεηά απφ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηνλ 

ηαηξφ ηνπο, έπεηηα απφ ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζίαζαλ. Χζηφζν ελψ ε δηάγλσζε 

γίλεηαη πνιχ λσξίηεξα, δελ έρεη επηηεπρζεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, νχηε έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά ε πνηφηεηα δσήο ησλ 
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αζζελψλ. Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη θαιή ζρέζε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο [59]. 

 

4.5 Αποδοηικόηηηα ζηο σώπο ηηρ ςγείαρ 

 
 Ζ απνδνηηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο αμηνινγεί ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

κηαο ππεξεζίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (νηθνλνκηθνί, αλζξψπηλνη θ.η.ι.). Απνηειεί ην πξσηαξρηθφ βήκα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη πηζαλψο απνηειεί ην 

βαζηθφηεξν κέζν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Απνηειεί επίζεο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ δηνηθεηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ιφγσ ηνπ φηη ην πςειφ θφζηνο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη 

κε ηελ έιιεηςε απνδνηηθφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Μηα ηαηξηθή παξέκβαζε 

παξνπζηάδεη κέγηζηε απνδνηηθφηεηα, φηαλ επηηπγράλνληαη ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. ε επίπεδν ζπζηήκαηνο ή ππεξεζηψλ 

πγείαο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απνδνηηθφηεηαο γίλεηαη απφ ην ιφγν εθξνέο/εηζξνέο. 

ηηο εηζξνέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θ.η.ι. Αληίζεηα ζηηο εθξνέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ 

λνζεξφηεηαο ή ζλεηφηεηαο ή ηα πξνζηηζέκελα πνηνηηθά έηε δσήο (Quality Adjusted 

Life Years - QUALY’S) [60]. Σα QUALY’S εθηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

ηαηξηθήο παξέκβαζεο, ζε πνηνηηθά πξνζηηζέκελα έηε δσήο. Απηφ γίλεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε ρξφλν δσήο κε έλαλ ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 0 

(ζάλαηνο) έσο ην 1 (θαηάζηαζε πιήξνπο πγείαο), ν ζπληειεζηήο απηφο θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αζζελψλ ζε εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο γίλεηαη ζε δχν επίπεδα, 

ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ζε επίπεδν ππεξεζηψλ πγείαο κε ηε βνήζεηα ησλ κεζφδσλ ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. 

 

4.6 Μέθοδοι αξιολόγηζηρ ηηρ αποδοηικόηηηαρ  

 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ζπλήζσο νδεγεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζηελ θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ θφζηνπο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 
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δαπαλψλ. ην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο πνπ 

εληνπίδεηαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ ή ζηε κεηαθνξά ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ. Οη πην απνδεθηέο 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, είλαη νη κέζνδνη 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη νηθνλνκνκεηξηθέο κέζνδνη. 

 Οη πξψηεο αμηφπηζηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζπζηεκάησλ κηαο ζεηξάο φκνησλ νκάδσλ, γηα παξάδεηγκα 

λνζνθνκείσλ, νλνκάζηεθαλ παξακεηξηθέο κέζνδνη. ηεξίδνληαη ζηε ρξήζε 

ζεσξεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη ζε 

ζχλνια πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Άιιεο κέζνδνη αμηνινγνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο εκπεηξηθά δεδνκέλα. Οη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχλ απηή 

ηελ πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδνληαη σο κε παξακεηξηθέο. 

 Μία επξέσο γλσζηή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη ε 

κέζνδνο ησλ Βέιηηζησλ Πξνηχπσλ Απνδνηηθφηεηαο, γλσζηή ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία σο Data Envelopment Analysis (DEA). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη 

κία κέζνδνο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. πλδπάδεη πνιιέο εηζξνέο (αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηερλνινγία θ.η.ι.) κε πνιιέο εθξνέο θαη κεηξά ηελ 

ηερληθή απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο [61]: 

Βάζει μονηέλυν γπαμμικού ππογπαμμαηιζμού πος ζηοσεύοςν ζηην 

ελασιζηοποίηζη ηυν πόπυν: χκθσλα κε απηά ηα κνληέια ππνινγίδεηαη θαηά 

πφζνλ θάζε λνζνθνκείν ηνπ δείγκαηνο είλαη δπλαηφλ λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξάγεη κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πξντφληνο. 

Βάζει μονηέλυν γπαμμικού ππογπαμμαηιζμού πος ζηοσεύοςν ζηη 

μεγιζηοποίηζη ηηρ ποζόηηηαρ ηος παπαγόμενος πποφόνηορ: χκθσλα κε ηα 

κνληέια απηά ππνινγίδεηαη θαηά πφζνλ θάζε λνζνθνκείν ηνπ δείγκαηνο είλαη 

δπλαηφλ λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ρξεζηκνπνηψληαο κία 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πφξσλ. 

 

 

4.7 Οικονομική αξιολόγηζη ςπηπεζιών ςγείαρ 

 
Ζ κέζνδνο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, απνηειεί δηεζλψο έλα απφ ηα πην 

απνδεθηά εξγαιεία απνηίκεζεο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη θχξην κέιεκα ησλ 
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νηθνλνκνιφγσλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο δηνηθνχληεο λα βειηηψζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

θξνληίδαο πγείαο. ε επίπεδν ζπζηήκαηνο πγείαο, κε ηελ κέζνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο απνηηκάηαη έλα κεγάιν ζχλνιν δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε αθνξά 

ζηε ζχγθξηζε ηαηξηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζχγθξηζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη 

αθηηλνζεξαπείαο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Πξέπεη λα βξεζεί ε 

απνδνηηθφηεξε θιηληθή αληηκεηψπηζε. Γειαδή πξέπεη λα βξεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

θάζε ελαιιαθηηθφ ηαηξηθφ κέζν (π.ρ. ρεηξνπξγηθή επέκβαζε-αθηηλνζεξαπεία) δίλεη ην 

κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην κηθξφηεξν αξηζκφ εηζξνψλ (ηερληθή 

απνδνηηθφηεηα). Σα ζηάδηα κηαο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ηαηξηθψλ κέηξσλ θαηά ηνλ Drummond είλαη ηα αθφινπζα [62]: 

 Αξρηθά γίλεηαη ε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο ηεο κειέηεο αμηνιφγεζεο (νξίδεηαη 

ην πξφβιεκα). 

 Έπεηηα γίλεηαη εθηελήο θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ηαηξηθψλ κέηξσλ 

(π.ρ. ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη). 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ηεθκεξίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε ηαηξηθνχ 

κέηξνπ. 

 Αθνινπζεί ε αθξηβήο κέηξεζε θάζε θφζηνπο θαη απνηειέζκαηνο κε βάζε ηηο 

θαηάιιειεο πιηθέο κνλάδεο (π.ρ. ψξεο λνζειείαο, αξηζκφο ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ). 

 Πξφβιεςε αβεβαηφηεηαο ζηελ εθηίκεζε θφζηνπο θαη απνηειεζκάησλ. Αλ ππάξρεη 

ακθηβνιία γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

 Σέινο γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε βάζε ην ιφγν θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θιηληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη πην αμηφπηζηεο κειέηεο ζηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ζεσξνχληαη νη θιηληθέο δνθηκέο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα δεδνκέλα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαη ηα θφζηε, 

πξνέξρνληαη απφ αζζελείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία θαη κφλν θιηληθή δνθηκή. Μία 

άιιε ελαιιαθηηθή κέζνδν απνηεινχλ ηα αλαιπηηθά κνληέια απφθαζεο, ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ ζπζζσξεπκέλα δεδνκέλα κέζσ ελφο εχξνπο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ. 
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Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζεο [63]: 

Έλεγσορ κόζηοςρ-αποηελεζμαηικόηηηαρ (cost-effectiveness analysis): Ζ 

ζπλεζέζηεξε κεζνδνινγία νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο είλαη ν 

έιεγρνο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 4.4. 

Δθθξάδεηαη απφ ηνλ δείθηε θφζηνο/απνηέιεζκα. Σν απνηέιεζκα αληηπξνζσπεχεη κία 

ηειηθή εθξνή πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα επηπξφζζεηα έηε δσήο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ηαηξηθψλ κέηξσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε θάπνηαο αζζέλεηαο, ηα νπνία κέηξα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά θφζηε 

θαη απνηειέζκαηα (π.ρ. ζχγθξηζε αθηηλνζεξαπείαο-ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ).  

Ανάλςζη ελασιζηοποίηζηρ ηος κόζηοςρ (cost minimization analysis): Με 

ηελ αλάιπζε ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο εληνπίδεηαη ην ηαηξηθφ κέηξν κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

Ανάλςζη κόζηοςρ σπηζιμόηηηαρ (cost-utility analysis): Απνηειεί 

παξαιιαγή ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηαηξηθψλ κέηξσλ φηαλ ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ απνηειεί ηε 

ζπνπδαηφηεξε παξάκεηξν ή φηαλ ηα ζπγθξηλφκελα ηαηξηθά κέηξα επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε λνζεξφηεηα. Ζ αλάιπζε θφζηνπο-ρξεζηκφηεηαο εθθξάδεηαη απφ 

ηνλ δείθηε θφζηνο/ρξεζηκφηεηα. Ζ έλλνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο αληηζηνηρεί ζηα πνηνηηθά 

ζηαζκηζκέλα έηε δσήο (QUALY’S).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

5.1 Γενικά 

 
Οη θιηληθέο απνθάζεηο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Έλαο ηαηξφο γηα λα 

απνθαζίζεη πνηφο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δξάζεο γηα θάζε αζζελή, πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

θαιχηεξεο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζην κέιινλ. Οη Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο 

απνθάζεσλ (Markov Decision Processes-MDP’s) απνηεινχλ κία θαηάιιειε ηερληθή 

γηα ηε κνληεινπνίεζε απηψλ ησλ απνθάζεσλ. 

 

5.2 Μαπκοβιανά μονηέλα αποθάζευν 

 
 ε έλα ζχζηεκα φπνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη λα πάξνπλ 

απνθάζεηο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, νη απνθάζεηο απηέο 

εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα ε γλψζε  ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο, ην ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, εκπεηξία γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ  

πνηθίισλ απνθάζεσλ θ.η.ι. Όζν ηα ζπζηήκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα, ε 

ιήςε απνθάζεσλ δελ είλαη θαζφινπ απιή ππφζεζε, δηφηη ππάξρεη κεγάιε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε πνιιέο παξακέηξνπο. Απηή ε δπζθνιία απμάλεηαη 

δξακαηηθά ζε ζπζηήκαηα φηαλ ππάξρεη πςειφο βαζκφο αβεβαηφηεηαο. Γηα λα 

αληηκεησπηζζεί ινηπφλ ε παξαπάλσ δπζθνιία, πξνβιήζεθε ε αλάγθε αλαδήηεζεο 

λέσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ [64]. 

 Σα Μαξθνβηαλά κνληέια είλαη ζηνραζηηθά κνληέια, γηα ηα νπνία ηζρχεη ε 

Μαξθνβηαλή ηδηφηεηα. χκθσλα κε απηή ηελ ηδηφηεηα, ε επφκελε θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε (π.ρ. ε παξνχζα 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο) θαη φρη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο. Γελ 

απαηηείηαη δειαδή ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σα Μαξθνβηαλά κνληέια απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί ην θαιχηεξν ζρέδην 

δξάζεο. Έλαο ηειηθφο θφκβνο ελφο δέληξνπ απφθαζεο ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη ηελ 
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αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα, γηα παξάδεηγκα ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ή ηα 

πνηνηηθά ζηαζκηζκέλα έηε δσήο ελφο αζζελνχο, πνπ ε πξφνδνο ηεο πγείαο ηνπ 

αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν θιαδί ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο. Ζ πνξεία γηα ηνλ ηειηθφ 

θφκβν ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο κπνξεί λα είλαη ζχλζεηε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο 

ηηκήο, απαηηεί γλψζε γηα ην πψο έγηλε ε κεηάβαζε ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο, απφ ηελ αξρηθή απφθαζε, κέρξη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ή ηνλ 

ζάλαην ηνπ αζζελνχο. Γηακνξθψλνληαο απηέο ηηο κεηαβάζεηο ζε έλα δέλδξν 

απφθαζεο, απαηηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο θφκβσλ πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

δηάθνξα ρξνληθά ζηάδηα. Έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα έλα αραλέο δέλδξν απφθαζεο. 

Κάλνληαο ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δέλδξσλ ζρεδφλ αδχλαηε. Όζν ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο απμάλεηαη, ηφζν ην δέλδξν απφθαζεο γίλεηαη 

ιηγφηεξν πξαθηηθφ [65]. 

Σα Μαξθνβηαλά κνληέια είλαη αξθεηά δεκνθηιή ζηελ ιήςε θιηληθψλ 

απνθάζεσλ δηφηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπηηξέπνπλ κηα απινχζηεξε παξνπζίαζε ησλ κειινληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ κεηαβάζεσλ πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ε αζζέλεηα, κέρξη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ή ηνλ ζάλαην ηνπ 

αζζελνχο. ηα Μαξθνβηαλά κνληέια νη κεηαβάζεηο απφ ηελ κία θαηάζηαζε ζηελ 

άιιε απεηθνλίδνληαη κέζσ πηλάθσλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη 

παξαθάησ. Οη πίλαθεο απηνί πξνζδηνξίδνληαη κέζσ κειεηψλ θννξηήο (cohort studies), 

θιηληθψλ εξεπλψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ΖΗΦ θ.η.ι. Χζηφζν ηα Μαξθνβηαλά 

κνληέια έρνπλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. Όπσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη απνθάζεηο 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πνιιαπιά ρξνληθά ζηάδηα. Απηή ε αλεπάξθεηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ Μαξθνβηαλψλ κνληέισλ γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε πνιιαπιά ρξνληθά 

ζηάδηα, είλαη ην πιενλέθηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ 

απφθαζεο (MDP’s) γηα θιηληθέο απνθάζεηο [64]. 
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5.3 Μαπκοβιανέρ διαδικαζίερ αποθάζευν (Markov Decision 

Processes-MDP’s) 

 
Οη Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ (Markov Decision Processes-

MDP’s) γηα ηελ ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, είλαη έλα απιφ ζηνραζηηθφ κνληέιν, ζην 

νπνίν ζε θάζε ρξνληθφ ζηάδην, έρνπκε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο πξηλ ηελ ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη πνιχηηκε γηα ηα 

ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα. Οη MDP’s 

είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκεο δηφηη πξνζθέξνπλ ηελ επειημία ηεο επηινγήο δηαθνξεηηθψλ 

δξάζεσλ ζηα δηάθνξα ρξνληθά ζηάδηα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο. Μπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνηθίια ζπζηήκαηα φπνπ νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη δηαδνρηθά, ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

MDP’s έρνπλ κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ βέιηηζηνπ ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ (optimal 

stochastic control) θαη ηνπ ζηνραζηηθνχ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο  

Howard [66], Derman [67], Bellman [68], Puterman  [69], Bertseka [70] θ.α.  

Οη ηαηξνί πάληα ρξεηάδνληαη λα θάλνπλ αληηθεηκεληθέο θξηηηθέο γηα ηηο 

ζεξαπείεο πνπ ρνξεγνχλ. Δληνχηνηο, ηα καζεκαηηθά κνληέια απνθάζεσλ  πνπ 

παξέρνπλ δηνξαηηθφηεηα γηα βέιηηζηεο απνθάζεηο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Οη MDP’s βξίζθνπλ 

βέιηηζηεο ιχζεηο ζε δηαδνρηθά θαη πηζαλνινγηθά πξνβιήκαηα απνθάζεσλ. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ MDP’s είλαη ε επειημία ηνπο. Αλ θαη νπζηαζηηθά 

θάζε ηαηξηθή απφθαζε κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ζαλ κηα MDP, απηή ε ηερληθή είλαη 

πην ρξήζηκε γηα θαηεγνξίεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα πξνβιήκαηα πνπ 

απαηηνχλ πηζαλνινγηθέο θαη δπλακηθέο απνθάζεηο, γηα ηα νπνία νη MDP’s κπνξνχλ 

λα βξίζθνπλ βέιηηζηεο ιχζεηο. 

Μία MDP είλαη έλα Μαξθνβηαλφ κνληέιν, κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη ν ηζχλσλ 

πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζε δηάθνξα ρξνληθά ζηάδηα (time-epochs), φηαλ γηα 

παξάδεηγκα γίλεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ. ηφρνο ηεο ΜDP 

είλαη λα παξέρεη κηα βέιηηζηε πνιηηηθή, πνπ είλαη κηα ζηξαηεγηθή απνθάζεσλ γηα λα 

βειηηζηνπνηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φπσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα MDP δηαθέξεη απφ άιιεο πηζαλνινγηθέο ηερληθέο 

κνληεινπνίεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θάζε εθηθηή πνιηηηθή ζε θάζε 

ρξνληθφ ζηάδην.  
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Χζηφζν νη MDP’s παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σν κεγαιχηεξν 

εκπφδην ζηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ MDP’s είλαη ηα δεδνκέλα. Ζ ιήςε πνηνηηθψλ 

θαη έγθπξσλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη δχζθνιε θαη απαηηεί πςειφ θφζηνο. Οη 

MDP’s βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ηερληθή 

κνληεινπνίεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ θαηέρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηζαλνινγηθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ, πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζε θάζε 

ρξνληθφ ζηάδην. Δλψ ε επειημία ηεο εθαξκνγήο ησλ MDP’s είλαη έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζηελ ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, γηα θάζε πηζαλή πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη γηα θάζε πηζαλή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, 

κηα MDP απαηηεί αξθεηέο παξαηεξήζεηο γηα λα εθηηκήζεη αθξηβψο ηηο πηζαλφηεηεο 

κεηάβαζεο ζην επφκελν ρξνληθφ ζηάδην. ηελ πξάμε, απηφ ραξαθηεξηζηηθά ζεκαίλεη 

φηη γηα έλα επηηπρεκέλν θαη ξεαιηζηηθφ κνληέιν Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ 

απφθαζεο γηα ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, είλαη αλαγθαία έγθπξα θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο. Ζ ρξήζε ηνπ ΖΗΦ εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ [71]. 

 

5.4 Πεπιγπαθή ηος μονηέλος ηυν MDP’s 

 
ε απηφ ην ζεκείν ζα πεξηγξαθεί ην κνληέιν ησλ MDP’s, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν <S, A, P
α
, r>. 

Θεσξνχκε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε επηζεσξείηαη ζηα ρξνληθά  

ζηάδηα (time epochs) t = 0, 1, 2…∞ φπνπ ν αζζελήο επηζθέπηεηαη ηνλ ζεξάπνληα 

ηαηξφ ηνπ θαη ελδερνκέλσο θάλεη θάπνηεο εμεηάζεηο [72], [73], [74], [75], [76]. 

To ζχλνιν S αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ θαηαζηάζεσλ (health 

states) πνπ δείρλνπλ ηε βαζκηαία ρεηξνηέξεπζε θαη θσδηθνπνηνχληαη κε ηνπο 

αξηζκνχο 1 (ε θαιχηεξε θαηάζηαζε) κέρξη ηελ θαηάζηαζε 6 (ε ρείξηζηε θαηάζηαζε) 

θαη ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί θάζε θνξά ν αζζελήο. 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θάζε θαηάζηαζε αληηπξνζσπεχεη ηα εμήο: 

 1: Πνιχ πξψηκν ζηάδην, κε δηεζεηηθφ πνξνγελέο θαξθίλσκα (DCIS). 

 2: Πνιχ πξψηκν ζηάδην, κε δηεζεηηθφ ινβηαθφ θαξθίλσκα (LCIS). 

 3: Πξψηκν ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, φγθνο κέρξη 2cm. 

 4: Πξψηκν ζηάδην φπνπ ν φγθνο είλαη 2-5cm. 

 5: Σνπηθά εμαπισκέλνο θαξθηληθφο φγθνο. 

 6: Μεηάζηαζε. 

ε θάζε ρξνληθφ ζηάδην, αθνχ έρεη παξαηεξεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο κέζσ ηνπ ΖΗΦ. Ο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγεη κία απφθαζε, απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν 

ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ ην νπνίν ζπκβνιίδνπκε κε:  

Α = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 Απηέο νη απνθάζεηο είλαη : 

 1: Υεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαίξεζεο φγθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία. 

 2: πλερήο παξαθνινχζεζε θαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην νιηθή καζηεθηνκή. 

 3: Υεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ δηαζψδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζηνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία θαη αθαίξεζε ησλ ιεκθαδέλσλ. 

 4: Σξνπνπνηεκέλε ξηδηθή καζηεθηνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία θαη 

νξκνλνζεξαπεία/ρεκεηνζεξαπεία. 

 5: Αθηηλνζεξαπεία θαη νξκνλνζεξαπεία/ρεκεηνζεξαπεία γηα λα κεησζεί ν φγθνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηεκέλε ξηδηθή καζηεθηνκή ζε ζπλδπαζκφ κε 

αθηηλνζεξαπεία. 

 6: πλδπαζκφο ρεκεηνζεξαπείαο, νξκνλνζεξαπείαο θαη αθηηλνζεξαπείαο. 

 

Έζησ Χt ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο ην ρξνληθφ ζηάδην t θαη Αt ε 

απφθαζε πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζην ίδην ρξνληθφ ζηάδην. Έζησ φηη 

ην ρξνληθφ ζηάδην t, ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε «i» θαη ε απφθαζε πνπ 

ιακβάλεηαη είλαη ε «α», δειαδή Χt = i θαη Αt = a. Σφηε ε πηζαλφηεηα γηα ηνλ αζζελή 

λα κεηαβεί ζηελ θαηάζηαζε j ην επφκελν ρξνληθφ ζηάδην t+1 είλαη ε    
 . Ζ 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία {Υt, t € N0} πεξηγξάθεηαη απφ έλαλ πίλαθα  πηζαλνηήησλ 
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κεηάβαζεο ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί. Ο 

πίλαθαο απηφο είλαη ν P
α
=(p a

ij ), α  Α. χκθσλα  κε  ηελ  αθφινπζε ζρέζε:  

Γηα i, j , ,S    

                         
  

Ζ πηζαλφηεηα κεηάβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα θαηάζηαζε ην επφκελν 

ρξνληθφ ζηάδην, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ απφθαζε πνπ 

επηιέρζεθε ζην ηξέρνλ ρξνληθφ ζηάδην (Μαξθνβηαλή ηδηφηεηα).  

Ο πίλαθαο ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 

θάζε θνξά ν αζζελήο, ζε θάπνηα άιιε θαηάζηαζε, φηαλ ιεθζεί κία απφθαζε απφ ην 

ζχλνιν Α είλαη ν αθφινπζνο: 

P
α 

 

 
 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                   

 
 
 

 

 

 Ο P
α  

είλαη έλαο πίλαθαο πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο απφ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν αζζελήο, ζε θάπνηα άιιε, φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε «α» απφ ην 

ζχλνιν απνθάζεσλ Α. 

 pi j   κε i = {1, 2, 3, 4, 5, 6} θαη j = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, είλαη ε πηζαλφηεηα ν αζζελήο 

λα κεηαβεί απφ ηελ θαηάζηαζε «i» ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ρξνληθφ ζηάδην t, 

ζηελ θαηάζηαζε «j» ην επφκελν ρξνληθφ ζηάδην t+1.  

 Σν άζξνηζκα θάζε γξακκήο ηνπ πίλαθα πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο είλαη ίζν κε ηε 

κνλάδα. 

 Γηα θάζε απφθαζε «α» απφ ην ζχλνιν απνθάζεσλ Α, ζα έρνπκε θαη έλαλ πίλαθα 

πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο. Μία απφθαζε κπνξεί λα απνηειεί ζπλδπαζκφ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. καζηεθηνκή ζε ζπλδπαζκφ κε 

αθηηλνζεξαπεία). 
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Δπίζεο εηζάγεηαη κηα δνκή θφζηνπο. Θεσξνχκε φηη r(i,α) είλαη ην άκεζν 

θφζηνο (immediate cost) ηεο απφθαζεο, φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

«i» θαη επηιέγεηαη ε απφθαζε  «α» απφ ην ζχλνιν απνθάζεσλ Α. 

ην εμήο κε ηνλ φξν πολιηική, ζα αλαθεξφκαζηε ζηελ αληηζηνηρία 

θαηαζηάζεσλ-απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

αθνινπζείηαη γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ρξνληθφ ζηάδην. 

πγθεθξηκέλα πνηά απφθαζε ιακβάλεηαη γηα θάζε θαηάζηαζε (ζηάδην ηεο αζζέλεηαο) 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπκβνιίδεηαη κε δt(s)   Αs. Έλα παξάδεηγκα κίαο πνιηηηθήο είλαη: 

δ = { δ(1)=1,δ(2)=3,δ(3)=3,δ(4)=5,δ(5)=4,δ(6)=6 } 

Γειαδή φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 1 επηιέγεηαη ε απφθαζε 1, 

φηαλ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 2 επηιέγεηαη ε απφθαζε 3, φηαλ βξίζθεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε 3 επηιέγεηαη πάιη ε απφθαζε 3 θ.η.ι. 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε δχν ή πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ε ζχγθξηζε πξέπεη λα γίλεη κε βάζε θάπνην θξηηήξην. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ νιηθνχ 

αλακελφκελνπ απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο (total discounted expected cost).  

Έζησ Vδ(st) ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο γηα ηνλ αζζελή 

ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε s ην ρξνληθφ ζηάδην t, φηαλ αθνινπζείηαη ε 

πνιηηηθή «δ», κε ζπληειεζηή έθπησζεο 0<β<1 γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο. Σν νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν [77], 

[78], [79]. 

        (    ) = r(          ) + β                              
           

                                      (1.1) 

        είλαη ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο, φηαλ ε αξρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο είλαη ε θαηάζηαζε st θαη αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή «δ».  

           είλαη ην άκεζν θφζηνο φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε st θαη 

επηιέγεηαη κία απφθαζε απφ ην ζχλνιν Α ησλ απνθάζεσλ, κε βάζε ηελ πνιηηηθή 

«δ». 

 Σν «β» εθθξάδεη ηνλ ζπληειεζηή έθπησζεο γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο κε 0<β<1. 
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 «Ν» ν αξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

               είλαη ε πηζαλφηεηα ν αζζελήο λα κεηαβεί απφ ηελ θαηάζηαζε st, 

ζε κία λέα θαηάζηαζε st+1 φηαλ ιεθζεί κία απφθαζε «α» απφ ην ζχλνιν ησλ 

απνθάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή «δ» πνπ αθνινπζείηαη. 

          είλαη ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο φηαλ ην ζχζηεκα 

κεηαβαίλεη ζηελ επφκελε θαηάζηαζε. 

 

5.5 Δύπεζη βέληιζηηρ πολιηικήρ 

 
Όηαλ επηιέγεηαη κηα απφθαζε «α» απφ ην ζχλνιν A ησλ απνθάζεσλ, ηε 

ζηηγκή πνπ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε s ηνπ ζπλφινπ S 

ησλ θαηαζηάζεσλ, πξνθχπηεη έλα θφζηνο r(s,a). Καζνξίδνπκε κηα πνιηηηθή 

δ={δ0,δ1,….} σο κία αθνινπζία θαλφλσλ, φπνπ έλαο θαλφλαο απφθαζεο είλαη κηα 

ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο απφθαζεο πνπ 

ιήθζεθε θαη ηζρχεη δt(s)     .  

ηφρνο είλαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε πνιηηηθή «δ
*
»

  
πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην 

νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηχπν 

(1.1). 

Ζ κνξθή πνπ παίξλεη ν ηχπνο (1.1) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ νιηθνχ 

αλακελφκελνπ απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δπλακηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη:  

                                                      

 

   

  

 (1.2) 

Όπνπ β είλαη έλαο  ζπληειεζηήο έθπησζεο κε 0<β<1 γηα ηελ αμία ηνπ 

ρξήκαηνο, N ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην «α» αλήθεη ζην 

ζχλνιν Α (ησλ απνθάζεσλ) θαη ην s ζην ζχλνιν S (ησλ θαηαζηάζεσλ). Δπίζεο ε 

πηζαλφηεηα P(st, αt, st+1), είλαη ε πηζαλφηεηα λα κεηαβεί ν αζζελήο απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ρξνληθφ ζηάδην t έζησ «i», ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
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ζα βξίζθεηαη ην επφκελν ρξνληθφ ζηάδην t+1 έζησ «j», φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε «α» 

απφ ην ζχλνιν Α ησλ απνθάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο 

πνιηηηθήο πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο 

ζεξαπείαο, πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ επφκελν αιγφξηζκν [80], [81], [82], [83]. 

 

5.5.1 Αλγόπιθμορ εύπεζηρ βέληιζηηρ πολιηικήρ 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηνλ αιγφξηζκν εχξεζεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο [83], πξέπεη 

αξρηθά λα επηιέμνπκε κία αξρηθή απζαίξεηε πνιηηηθή. Γειαδή πνηά απφθαζε ζα 

πάξνπκε αξρηθά γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ δελ είλαη γλσζηή θάπνηα 

πνιηηηθή πνπ λα πξνζεγγίδεη ηε βέιηηζηε, επηιέγνπκε σο απζαίξεηε πνιηηηθή απηή κε 

ην ειάρηζην άκεζν θφζηνο «r». ηε ζπγθεθξηκέλε κνληεινπνίεζε ζην επφκελν 

θεθάιαην, επηιέγνπκε σο απζαίξεηε πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη 

ζχκθσλα κε έλα απφ ηα πνηφ ζπλεζηζκέλα ηαηξηθά πξσηφθνιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

ΒΖΜΑ 1: Γηα ηελ αξρηθή πνιηηηθή «δ» πνπ αθνινπζείηαη, ιχζε ην ζχζηεκα ησλ Ν 

εμηζψζεσλ (φζεο νη θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηηο άγλσζηεο ηηκέο ησλ Vδ(i). 

ΒΖΜΑ 2: Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο Vδ(i) πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην ΒΖΜΑ 1, βξεο 

ηελ πνιηηηθή δ
*
, έηζη ψζηε γηα θάζε θαηάζηαζε «i», ε δ

*
(i) λα είλαη ε απφθαζε πνπ 

ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο πνπ πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνλ ηχπν (1.2).  

ΒΖΜΑ 3: Αλ δ(i) ≠ δ
*
(i) ηφηε πήγαηλε μαλά ζην ΒΖΜΑ 1, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πνιηηηθή δ
*
 αληί γηα ηελ δ. Αιιηψο αλ δ(i) = δ

*
(i) γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο ηεξκαηίδεη. Ζ βέιηηζηε 

πνιηηηθή είλαη ε δ
*
. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

ην θεθάιαην απηφ δίλνπκε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ησλ 

Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ απφθαζεο, ζηε ζεξαπεία αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ, εθαξκφδνληαο ηα απαηηνχκελα θιηληθά δεδνκέλα (άκεζα θφζηε 

ζεξαπείαο θαη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο). εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ 

κνληέινπ είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο. 

Πξάγκα πνπ απνηειεί έλα σθέιηκν ζηνηρείν γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε 

εχξσζησλ νηθνλνκηθά κνλάδσλ πγείαο ζε ραιεπνχο νηθνλνκηθά θαηξνχο.  

 

 Γεδομένα 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν έμη 

θαηαζηάζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Σν ζχλνιν 

ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη: 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 1: Πνιχ πξψηκν ζηάδην, κε δηεζεηηθφ πνξνγελέο θαξθίλσκα. 

 2: Πνιχ πξψηκν ζηάδην, κε δηεζεηηθφ ινβηαθφ θαξθίλσκα. 

 3: Πξψηκν ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ, φγθνο κέρξη 2cm. 

 4: Πξψηκν ζηάδην φπνπ ν φγθνο είλαη 2-5cm. 

 5: Σνπηθά εμαπισκέλνο θαξθηληθφο φγθνο. 

 6: Μεηάζηαζε. 

 

ε θάζε θαηάζηαζε πξέπεη λα ιεθζεί κία απφθαζε απφ έλα ζχλνιν 

απνθάζεσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ην ζχλνιν ησλ 

απνθάζεσλ είλαη: 
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Α = {1, 2, 3, 4, 5,6} 

 1 : Υεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαίξεζεο φγθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

αθηηλνζεξαπεία. 

 2 : πλερήο παξαθνινχζεζε θαη φηαλ θξηζεί απαξαίηεην νιηθή καζηεθηνκή. 

 3 : Υεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ δηαζψδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζηνχ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία θαη αθαίξεζε ησλ ιεκθαδέλσλ. 

 4 : Σξνπνπνηεκέλε ξηδηθή καζηεθηνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία θαη 

νξκνλνζεξαπεία/ρεκεηνζεξαπεία. 

 5 : Αθηηλνζεξαπεία θαη νξκνλνζεξαπεία/ρεκεηνζεξαπεία γηα λα κεησζεί ν 

φγθνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηεκέλε ξηδηθή καζηεθηνκή ζε ζπλδπαζκφ κε 

αθηηλνζεξαπεία. 

 6 : πλδπαζκφο ρεκεηνζεξαπείαο, νξκνλνζεξαπείαο θαη αθηηλνζεξαπείαο. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα άκεζα θφζηε r(i,α), κε i = {1, 2, 3, 4, 5, 6} νη 

θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη α = {1, 2, 3, 4, 5, 6} νη απνθάζεηο, πξνέξρνληαη απφ 

ηαηξηθνχο θαθέινπο ηνπ αληηθαξθηληθνχ λνζνθνκείνπ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ». 

Δπηζεκαίλνπκε ην γεγνλφο φηη ζπλαληήζακε αξθεηή δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

παξαθάησ δεδνκέλσλ. 

 

Πίνακαρ 6.1: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 1. 

r(1,1) 2519 € 

r(2,1) 2680 € 

r(3,1) 3200 € 

r(4,1) 3350 € 

r(5,1) 3480 € 

r(6,1) 4790 € 
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Πίνακαρ 6.2: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 2. 

r(1,2) 2700 € 

r(2,2) 3200 € 

r(3,2) 3400 € 

r(4,2) 3650 € 

r(5,2) 3800 € 

r(6,2) 4710 € 

 

 

Πίνακαρ 6.3: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 3. 

r(1,3) 2720 € 

r(2,3) 2980 € 

r(3,3) 3100 € 

r(4,3) 3250 € 

r(5,3) 3750 € 

r(6,3) 4750 € 

 

 

Πίνακαρ 6.4: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 4. 

r(1,4) 2900 € 

r(2,4) 3200 € 

r(3,4) 3350 € 

r(4,4) 3470 € 

r(5,4) 3590 € 

r(6,4) 4800 € 
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Πίνακαρ 6.5: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 5. 

r(1,5) 4235 € 

r(2,5) 4380 € 

r(3,5) 4450 € 

r(4,5) 4560 € 

r(5,5) 4640 € 

r(6,5) 4720 € 

 

 

Πίνακαρ 6.6: Άκεζν θφζηνο γηα ηελ απφθαζε 6. 

r(1,6) 2954 € 

r(2,6) 3200 € 

r(3,6) 3390 € 

r(4,6) 4460 € 

r(5,6) 4530 € 

r(6,6) 4690 € 

 

 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο    
  κε i = j = {1, 2, 3, 4, 

5, 6} ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα θάζε απφθαζε «α» απφ ην 

ζχλνιν απνθάζεσλ  «Α», κε α = {1, 2, 3, 4, 5, 6} έρνπκε θαη έλαλ πίλαθα 

πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο. Οπφηε ζα έρνπκε ζπλνιηθά έμη πίλαθεο πηζαλνηήησλ 

κεηάβαζεο. 
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 Αποηελέζμαηα 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ επηιέγνπκε αξρηθά κία απζαίξεηε πνιηηηθή 

δ
1
. Ζ πνιηηηθή απηή αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ηαηξηθά 

πξσηφθνιια πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

χκθσλα κε απηή ηελ πνιηηηθή έρνπκε: δ
1
 = {δ

1
(1)=1, δ

1
(2)=2, δ

1
(3)=3, δ

1
(4)=4, 

δ
1
(5)=5, δ

1
(6)=6}. Γειαδή φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 1 επηιέγνπκε 

ηελ απφθαζε 1, ζηελ θαηάζηαζε 2 ηελ απφθαζε 2, ζηελ θαηάζηαζε 3 ηελ απφθαζε 3 

θ.η.ι. 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα νιηθά αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε γηα 

θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηχπνο 1.1) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ απζαίξεηε 

πνιηηηθή δ
1
, επηιχνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ Mathematica 5.2 ην αθφινπζν ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ. Θεσξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο έθπησζεο γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη 

β = 0.95. 
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 δ
            β      

    
        

    
        

    
        

    
        

    
        

    
      

 

Σν απνηέιεζκα ηεο ιχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, Δηθφλα 

Α.1) κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
1
 φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ Mathematica 5.2 

είλαη:  

 δ
 (1) = 52697.7 € 

 δ
 (2) = 53917.5 € 

 δ
 (3) = 56722.5 € 
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 δ
 (4) = 60846.7 € 

 δ
 (5) = 63216.7 € 

 δ
 (6) = 65683.1 € 

 

 ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή δ
1
 ζχκθσλα 

κε ηνλ Αιγφξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο        πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην ΒΖΜΑ 1, ζα βξνχκε κία πνιηηηθή δ
2
 έηζη ψζηε γηα θάζε 

θαηάζηαζε «i» ε δ
2
(i) λα είλαη ε απφθαζε πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο γηα θάζε θαηάζηαζε (ηχπνο 1.2). 

Οη βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, Δηθφλα Α.2-

Δηθφλα Α.7) γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην νιηθφ 

θφζηνο ζεξαπείαο είλαη: 

 

Πίνακαρ 6.7: Βέιηηζηεο απνθάζεηο/θφζηνο 1
ε
 επαλάιεςε. 

ΚΑΣΑΣΑΖ ( i ) ΑΠΟΦΑΖ ( α = δ
2
(i) ) ΔΛΑΥΗΣΟ ΚΟΣΟ 

1 1 52697.7 € 

2 3 53390.5 € 

3 2 56051.4 € 

4 2 59524.6 € 

5 5 63216.7 € 

6 6 65683.1 € 

  

πλεπψο κία πνηφ βειηησκέλε πνιηηηθή απφ άπνςε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε εμήο:  

δ
2
 = { δ

2
(1)=1, δ

2
(2)=3, δ

2
(3)=2, δ

2
(4)=2, δ

2
(5)=5, δ

2
(6)=6 } 
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Παξαηεξνχκε φηη δ
2
(i)

 
≠ δ

1
(i), νπφηε κε βάζε ηνλ Αιγφξηζκν 

Βειηηζηνπνίεζεο μαλαγπξίδνπκε ζην ΒΖΜΑ 1 θαη επηιχνπκε ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ 

κε αγλψζηνπο ηα νιηθά αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε        πνπ 

αληηζηνηρνχλ ηψξα ζηελ πνιηηηθή δ
2
 θαη φρη ζηελ δ

1
.  
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 Σν απνηέιεζκα ηεο ιχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, Δηθφλα 

Α.8) κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 είλαη: 

Vδ
2
(1) = 51461.4 € 

Vδ
2
(2) = 52030.5 € 

Vδ
2
(3) = 53700.1 € 

Vδ
2
(4) = 55950.1 € 

Vδ
2
(5) = 59351.6 € 

Vδ
2
(6) = 62129.7 € 

 

 ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή δ
2
 ζχκθσλα 

κε ηνλ Αιγφξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο        πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην ΒΖΜΑ 1, ζα βξνχκε κία πνιηηηθή δ
3
 έηζη ψζηε γηα θάζε 

θαηάζηαζε «i» ε δ
3
(i) λα είλαη ε απφθαζε πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο γηα θάζε θαηάζηαζε (ηχπνο 1.2). 
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 Οη βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, Δηθφλα Α.9-

Δηθφλα Α.14) γηα θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην νιηθφ 

αλακελφκελν θφζηνο ζεξαπείαο είλαη: 

 

Πίνακαρ 6.8: Βέιηηζηεο απνθάζεηο/θφζηνο 2
ε
 επαλάιεςε. 

ΚΑΣΑΣΑΖ ( i ) ΑΠΟΦΑΖ ( α = δ
3
(i) ) ΔΛΑΥΗΣΟ ΚΟΣΟ 

1 1 51461.4 € 

2 3 52030.5 € 

3 2 53700.1 € 

4 2 55950.1 € 

5 5 59351.6 € 

6 6 62129.7 € 

 

 

πλεπψο κία αθφκα πην βειηησκέλε πνιηηηθή απφ άπνςε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη: 

δ
3
(i) = { δ

3
(1)=1, δ

3
(2)=3, δ

3
(3)=2, δ

3
(4)=2, δ

3
(5)=5, δ

3
(6)=6 } 

Παξαηεξνχκε φκσο φηη γηα ηε λέα βειηησκέλε πνιηηηθή ηζρχεη  δ
3
(i) = δ

2
(i). 

Οπφηε ζχκθσλα κε ηνλ Αιγφξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο 

βέιηηζηεο πνιηηηθήο ηεξκαηίδεη. 

Άξα ε βέιηηζηε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν θφζηνο ζεξαπείαο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε:  

δ
*
 = δ

3 
= { δ

*
(1)=1, δ

*
(2)=3, δ

*
(3)=2, δ

*
(4)=2, δ

*
(5)=5, δ

*
(6)=6 } 
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 ςμπεπάζμαηα  

Γψζακε κηα εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ησλ Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ 

απφθαζεο, ζηελ ράξαμε κηαο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί θιηληθά δεδνκέλα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ θαη άκεζα θφζηε, αληινχκελα απφ ηνλ ΖΗΦ ηνπ αζζελνχο ή 

απφ πξνεγνχκελεο θιηληθέο έξεπλεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ. 

Παξέρεη ηελ βέιηηζηε πνιηηηθή ζε άπεηξν ρξνληθφ νξίδνληα. Ο άπεηξνο ρξνληθφο 

νξίδνληαο ελζσκαηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πέξαο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη φπσο είδακε έλα ξεαιηζηηθφ απιφ θαη άξα εθαξκφζηκν κνληέιν, 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηε ιήςε απφθαζεο ελφο ζεξάπνληνο ηαηξνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε έλα Μαξθνβηαλφ κνληέιν απνθάζεσλ, 

γηα ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 

Γφζεθε κία αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, πνπ αληηκεησπίδεη απηφ ην ζηνραζηηθφ πξφβιεκα, 

ζαλ έλα πξφβιεκα δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε ζηφρν ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

νιηθνχ αλακελφκελνπ απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. Σα 

καζεκαηηθά κνληέια απηνχ ηνπ είδνπο, απνηεινχλ κία θαξηθαηνχξα ηεο λφζνπ θαη 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. πλεπψο ην πξνηεηλφκελν κνληέιν είλαη 

σθέιηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ππνζηεξηθηηθά θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Ο ηαηξφο κε βάζε ηα ζπλήζε πξσηφθνιια απνθάζεσλ ραξάζζεη κία πνιηηηθή 

ζεξαπείαο, δειαδή έλα ζχλνιν απνθάζεσλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 

ν αζζελήο πνπ πάζρεη απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. ε θάπνηα θάζε ηνπ θχθινπ 

Γηάγλσζεο – Θεξαπείαο (Δηθφλα 3.2) παξίζηαηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ζηελ ιήςε 

θάπνηαο απφθαζεο. Ο ιφγνο κπνξεί λα είλαη είηε ειιηπή δεδνκέλα, είηε εζθαικέλε 

εξκελεία πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ, είηε αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδνπκε ππνζηεξηθηηθά 

ην παξαπάλσ κνληέιν απφθαζεο, ην νπνίν απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε άπεηξν ρξνληθφ νξίδνληα, παίξλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα 

ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο.  

Απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, έρνπκε (Πίλαθαο 7.1) απφ ηε κία πιεπξά ηελ πνιηηηθή πνπ 

βαζίδεηαη ζε θάπνην πξσηφθνιιν απνθάζεσλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ πνιηηηθή 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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Πίνακαρ 7.1: Σειηθή Δθηίκεζε. 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

(i) 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

δ
1 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

δ
* 

 ΣΔΛΗΚΖ 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

1 1 1  1  

2 2 3  ?  

3 3 2  ?  

4 4 2  ?  

5 5 5  5  

6 6 6  6  

 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ (Πίλαθαο 7.1) φηη φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο 1, 5, 6 δελ ππάξρεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. H 

πνιηηηθή ηνπ ηαηξηθνχ πξσηνθφιινπ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ εθαξκφζακε.  

Αληηζέησο γηα ηηο θαηαζηάζεηο 2, 3, 4 ν ηαηξφο πξνβιεκαηίδεηαη θαη πξέπεη λα 

ιάβεη θάπνηα απφθαζε, παίξλνληαο ζνβαξά ππφςε ην φθεινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αζζελνχο (ειηθία, ηζηνξηθφ, επαηζζεζία ζε νξκφλεο θ.η.ι. ). Δλδερνκέλσο πξέπεη λα 

δεηήζεη θαη ηε γλψκε άιισλ ζπλαδέιθσλ ηαηξψλ. 

 

7.1 Μελλονηικέρ πποεκηάζειρ 

 
 Μεξηθέο θνξέο ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο αζζελή δελ είλαη ζαθέζηαηα 

θαζνξηζκέλε. Ο ιφγνο κπνξεί λα είλαη πηζαλή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ αζζελνχο ή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα ρνξεγήζεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ εμεηάζεσλ, ψζηε λα έρνπκε κία ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ κπνξεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο λα εξκελεχζεη ιάζνο ηα θιηληθά 

δεδνκέλα κε άκεζν απνηέιεζκα, ιαζεκέλν πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελνχο. Έηζη έλα πην ξεαιηζηηθφ κνληέιν είλαη ην κνληέιν ησλ κεξηθά 

παξαηεξήζηκσλ Μαξθνβηαλψλ δηαδηθαζηψλ απφθαζεο (Partially Observed Markov 
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Decision Processes-POMD). Ζ δηαθνξά κε ηηο MDP είλαη φηη ζηηο POMDP δελ 

μέξνπκε ηελ αθξηβή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, αιιά κία πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ν 

αζζελήο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

 Δπίζεο κπνξνχκε λα έρνπκε ζε κνληέιν MDP κεξηθή παξαηήξεζε ηνπ 

αζζελνχο, ελψ ζε θάπνηα ρξνληθά ζηάδηα λα κελ έρνπκε θαζφινπ παξαηεξήζεηο θαη 

επνκέλσο θιηληθά δεδνκέλα. Γειαδή έρνπκε κηα MDP, κε κεξηθή φκσο 

παξαθνινχζεζε, πνπ νδεγεί ζαθψο ζε κηθξφηεξν θφζηνο ζεξαπείαο, αιιά ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. 

 Σέινο, ππάξρεη πεξίπησζε λα εμεηάδνπκε ηνλ αζζελή φρη ζε δηαθξηηά ρξνληθά 

ζηάδηα, αιιά ζε ζπλερή ρξφλν. Οπφηε κηιάκε γηα εκη-Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο 

απνθάζεσλ (Semi-Markov Decision Processes). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΣΟΤ Mathematica 5.2 

 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνληέινπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Mathematica 5.2. 

 

Δικόνα Α.1: Λχζε πζηήκαηνο γηα ηελ Πνιηηηθή δ
1
. 

 

  Λύζη ςζηήμαηορ για ηην πολιηική δ
1
 

 χκθσλα κε ηνλ Αιγφξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πνιηηηθή, ηελ 

νπνία νξίδνπκε σο δ
1
 θαη ε νπνία πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 6, επηιχνπκε ην 

ζχζηεκα ησλ έμη εμηζψζεσλ (ηχπνο 1.1). Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα άκεζα θφζηε «r(i,α)» ηα νπνία είλαη δεδνκέλα θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

κεηάβαζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ νη νπνίεο είλαη επίζεο δεδνκέλεο. Θεσξνχκε φηη 

ν ζπληειεζηήο έθπησζεο γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο παίξλεη ηελ ηηκή β = 0.95. 
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 Οπφηε αξρηθά (Δηθφλα Α.1) θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο φπσο 

θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πηζαλνηήησλ ηνπ Κεθαιαίνπ 6. Γηα ηελ αξρηθή πνιηηηθή δ
1
 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο πηζαλφηεηεο: 

 Σελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

Α1. 

 Σελ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

Β2. 

 Σελ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C3. 

 Σελ ηέηαξηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ 

πίλαθα D4. 

 Σελ πέκπηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ 

πίλαθα Δ5. 

 Tελ έθηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

F6.   

 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε ζεξαπείαο φπσο επίζεο δίλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6. Έηζη έρνπκε r11, r22, r33, r44, r55, r66 ηα άκεζα 

θφζηε γηα ηελ αξρηθή πνιηηηθή δ
1
, κε ηνλ πξψην αξηζκφ λα αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ δεχηεξν ζηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο r11, είλαη ην θφζηνο 

πνπ πξνθχπηεη φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 1 θαη ιακβάλεηαη ε 

απφθαζε 1. 

ηνλ πίλαθα G1 θαηαρσξνχκε ηηο άγλσζηεο κέρξη ψξαο κεηαβιεηέο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα νιηθά αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε, φηαλ ν αζζελήο 

μεθηλά απφ θάζε θαηάζηαζε θαη αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή δ
1
.  

Σέινο γξάθνπκε ηηο έμη εμηζψζεηο γηα ηα νιηθά αλακελφκελα 

απνπιεζσξηζκέλα θφζηε (ηχπνο 1.1), φηαλ ν αζζελήο μεθηλά απφ θάζε κία απφ ηηο έμη 

θαηαζηάζεηο θαη αθνινπζεζεί ε πνιηηηθή δ
1
. αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη ε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). Με ηηο ηηκέο ησλ V1, V2, V3, V4, V5, V6 λα εθθξάδνπλ 

ηα νιηθά αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε, φηαλ ν αζζελήο μεθηλά απφ θάζε κία 

απφ ηηο έμη θαηαζηάζεηο θαη αθνινπζείηαη ε αξρηθή πνιηηηθή δ
1
. 
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ηε ζπλέρεηα γηα ηηο ηηκέο πνπ βξήθακε απφ ηελ ιχζε ηνπ παξαπάλσ 

ζπζηήκαηνο, πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ αξρηθή πνιηηηθή δ
1
, επηιέγνληαο ζε 

θάζε θαηάζηαζε ηελ απφθαζε πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο ζεξαπείαο. Έηζη γηα θάζε κία απφ ηηο έμη θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπκε ηα αθφινπζα.  

 

Δικόνα Α.2:Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 1. 

 

  Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 1 

Αξρηθά γηα ηελ θαηάζηαζε 1 (Δηθφλα Α.2), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε 

r11, r12, r13, r14, r15, r16 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 1, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 
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θαηάζηαζε 1, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F1. 

ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

παξαπάλσ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q11, q12, q13, q14, q15, q16 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 1, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 1, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 1 κε θφζηνο 52697.7 € 

(Δηθφλα Α.2).   
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Δικόνα Α.3: Βέιηηζηε απφθαζε γηα ηελ θαηάζηαζε 2. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 2 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 2 (Δηθφλα Α.3), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r21, r22, 

r23, r24, r25, r26 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 2, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 2, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F2. 
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ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q21, q22, q23, q24, q25, q26 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 2, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 2, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 3 κε θφζηνο 53390.5 € 

(Δηθφλα Α.3).   

 

Δικόνα Α.4: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 3. 
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 Βέληιζηη απόθαζη για ηην καηάζηαζη 3 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 3 (Δηθφλα Α.4), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r31, r32, 

r33, r34, r35, r36 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 3, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 3, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F3. 

ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q31, q32, q33, q34, q35, q36 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 3, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 3, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 2 κε θφζηνο 56051.4 € 

(Δηθφλα Α.4).   
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Δικόνα Α.5: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 4. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 4 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 4 (Δηθφλα Α.5), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r41, r42, 

r43, r44, r45, r46 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 4, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 4, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D4. 
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 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F4. 

ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q41, q42, q43, q44, q45, q46 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 4, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 4, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 2 κε θφζηνο 59524.6 € 

(Δηθφλα Α.5).   

 

Δικόνα Α.6: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 5. 
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 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 5 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 5 (Δηθφλα Α.6), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r51, r52, 

r53, r54, r55, r56 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 5, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 5, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F5. 

ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q51, q52, q53, q54, q55, q56 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 5, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 5, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 5 κε θφζηνο 63216.7 € (Δηθφλα Α.6).   
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Δικόνα Α.7: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 6. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 6 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 6 (Δηθφλα Α.7), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r61, r62, 

r63, r64, r65, r66 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 6, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 6, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ6. 
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 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F6. 

ηνλ πίλαθα G2 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.1). 

Έπεηηα κε q61, q62, q63, q64, q65, q66 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 6, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 6, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 6 κε θφζηνο 65683.1 € (Δηθφλα Α.7). 

αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη κία πνίν βειηησκέλε πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ 

πνιηηηθή δ
1
 απφ άπνςε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ πνιηηηθή απηή είλαη ε: 

δ
2
 = { δ

2
(1)=1, δ

2
(2)=3, δ

2
(3)=2, δ

2
(4)=2, δ

2
(5)=5, δ

2
(6)=6 } 

 

Δικόνα Α.8: Λχζε πζηήκαηνο γηα ηελ Πνιηηηθή δ
2
. 
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 Λύζη ςζηήμαηορ για ηην πολιηική δ
2
 

χκθσλα κε ηνλ Αιγφξηζκν Βειηηζηνπνίεζεο, παξαηεξνχκε φηη δ
2
(i) ≠ δ

1
(i), 

νπφηε επηιχνπκε μαλά ην ζχζηεκα ησλ έμη εμηζψζεσλ γηα ηα νιηθά αλακελφκελα 

απνπιεζσξηζκέλα θφζηε (ηχπνο 1.1), απηή ηε θνξά κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 θαη φρη 

ηελ δ
1
 (Δηθφλα Α.8). Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχκε ηα άκεζα 

θφζηε «r(i,α)» ηα νπνία είλαη δεδνκέλα θαη ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πηλάθσλ νη νπνίεο είλαη επίζεο δεδνκέλεο. 

 Οπφηε (Δηθφλα Α.8) θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο φπσο θαίλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο πηζαλνηήησλ ηνπ Κεθαιαίνπ 6. Γηα ηελ βειηησκέλε πνιηηηθή δ
2
 πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο πηζαλφηεηεο: 

 Σελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

Α1. 

 Σελ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

C2. 

 Σελ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα B3. 

 Σελ ηέηαξηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ 

πίλαθα B4. 

 Σελ πέκπηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ 

πίλαθα Δ5. 

 Tελ έθηε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα 

F6.   

 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε φπσο επίζεο δίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6. Έηζη έρνπκε r11, r23, r32, r42, r55, r66 ηα άκεζα θφζηε 

γηα ηελ αξρηθή πνιηηηθή δ
2
, κε ηνλ πξψην αξηζκφ λα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο θαη ηνλ δεχηεξν ζηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή.  

ηνλ πίλαθα G3 θαηαρσξνχκε ηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο γηα ηα νιηθά 

αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε, φηαλ αθνινπζείηαη ε βειηησκέλε πνιηηηθή δ
2
. 
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Σέινο γξάθνπκε ηηο έμη εμηζψζεηο γηα ηα νιηθά αλακελφκελα 

απνπιεζσξηζκέλα θφζηε (ηχπνο 1.1), φηαλ ν αζζελήο μεθηλά απφ θάζε κία απφ ηηο έμη 

θαηαζηάζεηο θαη αθνινπζεζεί ε πνιηηηθή δ
2
. αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη ε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα Α.8). Με ηηο ηηκέο ησλ V1, V2, V3, V4, V5, V6 λα εθθξάδνπλ 

ηα νιηθά αλακελφκελα απνπιεζσξηζκέλα θφζηε, φηαλ ν αζζελήο μεθηλά απφ θάζε κία 

απφ ηηο έμη θαηαζηάζεηο θαη αθνινπζείηαη ε βειηησκέλε πνιηηηθή δ
2
. 

ηε ζπλέρεηα γηα ηηο ηηκέο πνπ βξήθακε απφ ηελ ιχζε ηνπ παξαπάλσ 

ζπζηήκαηνο, πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ πνιηηηθή δ
2
, επηιέγνληαο ζε θάζε 

θαηάζηαζε ηελ απφθαζε πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο ζεξαπείαο. Έηζη γηα θάζε κία απφ ηηο έμη θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπκε ηα αθφινπζα.  

 

Δικόνα Α.9: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 1. 
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 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 1 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 1 (Δηθφλα Α.9), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r11, r12, 

r13, r14, r15, r16 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 1, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 1, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ1. 

 Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F1. 

ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q11, q12, q13, q14, q15, q16 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 1, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 1, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 1 κε θφζηνο 51461.4 € 

(Δηθφλα Α.9).   
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Δικόνα Α.10: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 2. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 2 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 2 (Δηθφλα Α.10), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r21, r22, 

r23, r24, r25, r26 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 2, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 2, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D2. 

 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ2. 
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 Ζ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F2. 

ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q21, q22, q23, q24, q25, q26 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 2, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 2, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 3 κε θφζηνο 52030.5 € 

(Δηθφλα Α.10).   

 

Δικόνα Α.11: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 3. 
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 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 3 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 3 (Δηθφλα Α.11), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r31, r32, 

r33, r34, r35, r36 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 3, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 3, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ3. 

 Ζ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F3. 

ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q31, q32, q33, q34, q35, q36 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 3, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 3, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 2 κε θφζηνο 53700.1 € 

(Δηθφλα Α.11).   
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Δικόνα Α.12: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 4. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 4 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 4 (Δηθφλα Α.12), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r41, r42, 

r43, r44, r45, r46 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 4, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 4, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ4. 

 Ζ ηέηαξηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F4. 
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ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q41, q42, q43, q44, q45, q46 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 4, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 4, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 2 κε θφζηνο 55950.1 € 

(Δηθφλα Α.12).   

 

Δικόνα Α.13: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 5. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 5 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 5 (Δηθφλα Α.13), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r51, r52, 

r53, r54, r55, r56 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 
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ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 5, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 5, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ5. 

 Ζ πέκπηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F5. 

ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q51, q52, q53, q54, q55, q56 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 5, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 5, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

αλακελφκελν απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 5 κε θφζηνο 59351.6 € 

(Δηθφλα Α.13).   
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Δικόνα Α.14: Βέιηηζηε Απφθαζε γηα ηελ Καηάζηαζε 6. 

 

 Βέληιζηη Απόθαζη για ηην Καηάζηαζη 6 

Γηα ηελ θαηάζηαζε 6 (Δηθφλα Α.14), θαηαρσξνχκε ηα άκεζα θφζηε r61, r62, 

r63, r64, r65, r66 γηα θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε 6, 

ζηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ιεθζεί θάζε κία απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε 6, νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έμη απνθάζεηο 

είλαη: 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
1
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Α6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
2
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Β6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
3
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα C6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
4
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα D6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
5
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα Δ6. 

 Ζ έθηε γξακκή ηνπ πίλαθα P
6
, ηελ νπνία θαηαρσξνχκε ζε έλαλ πίλαθα F6. 
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ηνλ πίλαθα G4 θαηαρσξνχκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πνιηηηθή δ
2
 (Δηθφλα Α.8). 

Έπεηηα κε q61, q62, q63, q64, q65, q66 ζπκβνιίδνπκε ην νιηθφ αλακελφκελν 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο (ηχπνο 1.1) γηα ηελ θαηάζηαζε 6, φηαλ ιεθζεί θάζε κία 

απφ ηηο έμη απνθάζεηο. Αθνχ ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ νιηθνχ αλακελφκελνπ 

απνπιεζσξηζκέλνπ θφζηνπο γηα θάζε απφθαζε, θάλνπκε ειαρηζηνπνίεζε θαη 

πξνθχπηεη φηη γηα ηελ θαηάζηαζε 6, ε απφθαζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νιηθφ 

απνπιεζσξηζκέλν θφζηνο είλαη ε απφθαζε 6 κε θφζηνο 62129.7 € (Δηθφλα Α.14). 

αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη κία βειηησκέλε πνιηηηθή απφ άπνςε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ πνιηηηθή απηή είλαη ε:  

δ
3
= { δ

3
(1)=1, δ

3
(2)=3, δ

3
(3)=2, δ

3
(4)=2, δ

3
(5)=5, δ

3
(6)=6 } 

Παξαηεξνχκε φηη δ
3
(i) = δ

2
(i), νπφηε ζχκθσλα κε ηνλ Αιγφξηζκν 

Βειηηζηνπνίεζεο ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ 

ηεξκαηίδεη. 

Οπφηε ε βέιηηζηε πνιηηηθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε: 

δ
*
 = δ

3 
= { δ

3
(1)=1, δ

3
(2)=3, δ

3
(3)=2, δ

3
(4)=2, δ

3
(5)=5, δ

3
(6)=6 } 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

.  

 

 

 


