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Περίληψη 

Η διαλογή (Triage) των ασθενών, που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ), αποτελεί μια διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται όταν ο αριθμός 

των προσερχόμενων πασχόντων είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα  του 

προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων του εκάστοτε φορέα.  

Στην Ελλάδα, η οικονομική ύφεση φαίνεται να έχει επηρεάσει την 

επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού, που 

είναι ανασφάλιστοι και που για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, απευθύνονται στα 

ΤΕΠ τριτοβάθμιων νοσοκομείων. Ωστόσο, αν και οι ανάγκες απαιτούν ένα πιο 

ολοκληρωμένο σύστημα ΤΕΠ, τα αποτελέσματα είναι δυσμενή. Η Επείγουσα 

Ιατρική, αν και είναι νομικά κατοχυρωμένη ειδικότητα σε >54 χώρες παγκοσμίως και 

σε 19/27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα ακόμη δεν είναι αναγνωρισμένη ως 

ειδικότητα ή εξειδίκευση.  Επιπροσθέτως, η διαλογή των ασθενών, δεν είναι 

οργανωμένη και δεν ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες.. Μόνη εξαίρεση αποτελεί 

το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ‘Παπαγεωργίου’, στο οποίο εφαρμόζεται διαλογή με 5-level 

σύστημα, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου ESI (Emergency Severity Index). 

Σκοπός της εργασίας αυτής, αποτελεί αφ' ενός μεν η δημιουργία ενός ευφυούς 

συστήματος διαλογής και κατηγοριοποίησης των ασθενών, που προσέρχονται στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αφ' ετέρου δε η σύγκριση διαφόρων μεθόδων 

δημιουργίας του πυρήνα του ευφυούς συστήματος. Στόχος του συστήματος είναι να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαλογή 

των ασθενών.   

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η συλλογή ενός σημαντικού αριθμού δεδομένων 

ασθενών, οι οποίοι προσήλθαν στα ΤΕΠ του ΠΓΝ Πατρών. Τα δεδομένα αυτά, τα 

οποία και συλλέχθηκαν ανώνυμα, περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, το κύριο 

σύμπτωμα του ασθενή, την αξιολόγηση TRIAGE, τον τρόπο άφιξης στα ΤΕΠ καθώς 

και ένα σύνολο από χαρακτηριστικά γνωρίσματα για κάθε ξεχωριστό οργανικό 

σύστημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες 

(ιατρούς-νοσηλευτές). Η γνώση, η οποία πάρθηκε από τα δεδομένα, τις συνεντεύξεις 

και την βιβλιογραφία  αποτέλεσαν την πηγή για την παραγωγή των κανόνων του 

συστήματος. Η κατηγοριοποίηση των ασθενών, η οποία και στηρίζεται στο σύστημα 

διαλογής ESI, γίνεται σε κλάσεις εξόδου. Ο αριθμός των κλάσεων εξόδου, είναι 

5πλάσιος του αριθμού των ιατρικών ειδικοτήτων. Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος, αξιολογείται με βάση διεθνώς χρησιμοποιούμενες μετρικές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαλογή Ασθενών, Ευφυή Συστήματα, Ασαφής Λογική,          

Αλγόριθμος ESI.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Summary 

The screening (Triage) of patients attending the Emergency Department (ED) 

is a process which applies when the number of the arriving patients is greater than the 

ability of the staff and of the resources of each institution. 

In Greece, the economic downturn seems to have affected the traffic in ED, as 

there is a huge percentage of the population, who are uninsured and who for any 

health problem, addressed to the tertiary hospital. However, although needs require a 

more integrated system of ED, the results are unfavourable. The Emergency 

Medicine, although legally patented specialty in > 54 countries around the world and 

in 19/27 countries-members of the EU, in Greece is still not recognized as a specialty 

or specialization.  In addition, the ED-Triage, is not organized and does not follow the 

guidelines. The only exception is the General Hospital  ‘Papageorgiou’ at 

Thessaloniki, which uses for ED-Triage a 5-level system, using the algorithm ESI 

(Emergency Severity Index). 

The purpose of this work is on the one hand, the creation of an intelligent 

system for sorting and categorization of patients who come to the Emergency 

Department, and a comparison of various methods of creating the core of intelligent 

system. The aim of the system is to be a useful tool for better and faster triage of 

patients. 

Initially, the collection was a considerable quantity of data by patients who 

came to the ED of the Universal Hospital of Patras. These data, which were collected 

anonymously, include demographics, the main symptom of the patient, the evaluation 

of  TRIAGE, how the patient arrival in the ED and a set of features for each separate 

organic system. At the same time, made interviews with experts (doctors-nurses). 

Knowledge, which was taken by the data, interviews and literature became the source 

for the production of the rules of the system. The categorization of patients, which is 

based on the sorting system, ESI is to output classes. The number of output classes, is 

5 times the number of medical specialties. The effectiveness of the system, evaluated 

by internationally-used metrics. 

Keywords: ED-Triage, Expert Systems, Fuzzy Logic, ESI Algorithm   
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Εισαγωγή 

Η διαλογή (Triage) των ασθενών, οι οποίοι προσέρχονται στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποσκοπεί στην ιεράρχηση των αναγκών των 

ασθενών, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τμήματος, καθώς και στην 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του εκάστοτε νοσοκομείου. 

Πρόκειται για μία πρώιμη, ταχεία και αλγοριθμική διαδικασία, όπου οι 

ασθενείς διαχωρίζονται κυρίως σε αυτούς που θα πρέπει άμεσα και δίχως καμιά 

καθυστέρηση να εισέλθουν στο Τ.Ε.Π. ώστε να τύχουν επείγουσας ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης, και σε αυτούς που θα μπορούσαν να περιμένουν. Η 

ομάδα των ασθενών, που μπορούν να περιμένουν χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες με 

κριτήριο την κλινική τους εικόνα, καθώς και το ιατρικό τους ιστορικό. Ο αριθμός των 

ομάδων αυτών, εξαρτάται από το πρωτόκολλο, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

διαλογή.    

Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα, που χρησιμοποιούνται για την Διαλογή στα 

Τ.Ε.Π. (E.D.-Triage) και τα οποία διαφέρουν και ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης 

των ασθενών, αλλά και ως προς τον αριθμό των επιπέδων κατηγοριοποίησης. Έτσι, 

υπάρχουν συστήματα E.D.-Triage, δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε επιπέδων. 

Ερευνητικά είναι τεκμηριωμένο, ότι τα συστήματα πέντε επιπέδων είναι περισσότερο 

αξιόπιστα και έγκυρα έναντι των άλλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων  

E.D.-Triage πέντε επιπέδων, είναι:         

• το Austalasian Triage Scale (ATS), το οποίο εφαρμόζεται στην Αυστραλία και στην 

Νέα Ζηλανδία,  

• το Manchester στην Αγγλία και στην Σκωτία,  

• το Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) στον Καναδά, και τέλος  

• το Emergency Severity Index (ESI), το οποίο εφαρμόζεται στην Αμερική και στην 

Ευρώπη (το σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε και στην παρούσα εργασία). 

Στην Ελλάδα δυστυχώς, η οργάνωση των Τ.Ε.Π., καθώς και η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται σε αυτά, αμφότερα 

πάσχουν και βρίσκονται αρκετά χρόνια πίσω. Κατά γενική παραδοχή, το γεγονός 

αυτό δεν οφείλεται στην ποιότητα παροχής ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών, αλλά 

κυρίως στην έλλειψη οργάνωσης, καθώς και σε διοικητικές και υλικοτεχνικές 

ανεπάρκειες. Η οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την χώρα, έχει αυξήσει τον 

αριθμό προσέλευσης στα Τ.Ε.Π. και η ανάγκη δημιουργίας E.D.-Triage, μοιάζει όσο 

ποτέ επιτακτική. Το 2009, στο σύνολο των Τ.Ε.Π. της Ελλάδας, εξετάστηκαν 

5.147.689 ασθενείς. Το Π.Γ.Ν. Πατρών ήταν το πρώτο νοσοκομείο σε       
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επισκεψιμότητα με 137.220 ασθενείς. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει καμία  προσπάθεια 

για την οργάνωση και την λειτουργία E.D.-Triage, παρά μόνο στο  Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης ‘Παπαγεωργίου’. 

Στην εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός ευφυούς 

συστήματος κατηγοριοποίησης των προσερχομένων ασθενών στο Τ.Ε.Π. με χρήση 

ασαφούς συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα διαχειρίζεται κανόνες 

βιβλιογραφικά τεκμηριωμένους και αποδεκτούς από εμπειρογνώμονες (ιατρούς-

νοσηλευτές). Το σύστημα μας στηρίζεται στο πρωτόκολλο Διαλογής ESI και 

ακολουθεί όλα τα αλγοριθμικά βήματα του, τα οποία και αναλύονται σε σχετικό 

κεφάλαιο. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ασαφής λογική (Fuzzy Logic), είναι 

επειδή μεταβλητές όπως ο ανθρώπινος πόνος και τα ζωτικά σημεία είναι εξ’ορισμού 

ασαφείς έννοιες και ως φυσικό επακόλουθο ένα ασαφές σύστημα θα τα περιέγραφε 

αποτελεσματικότερα. Επιπροσθέτως, τα ασαφή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης 

έχουν χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα και δύνανται εύκολα να κατανοήσουν 

και να εκτελέσουν κανόνες. 

Σκοπός του συστήματος, δεν είναι να μιμηθεί την ιατρική ανθρώπινη 

αιτιολογία ενός εμπειρογνώμονα, αλλά να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαλογή των ασθενών. Στόχος του ευφυούς 

συστήματος, θα είναι η κατηγοριοποίηση των ασθενών, που προσέρχονται στα Τ.Ε.Π. 

σε κλάσεις εξόδου. Ο αριθμός των κλάσεων εξόδου είναι 5πλάσιος του αριθμού των 

ιατρικών ειδικοτήτων. Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν προβλήματα υγείας που 

σχετίζονται με τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες: παθολογία, χειρουργική, 

ορθοπεδική, καρδιολογία, αναισθησιολογία, ουρολογία, δερματολογία, γυναικολογία, 

νευρολογία και ωτορινολαρυγγολογία. Επίσης, πολλοί ασθενείς παρουσίασαν 

προβλήματα υγείας τα οποία απαιτούσαν την συνεργασία δύο ιατρικών ειδικοτήτων 

και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν πρόσθετες κλάσεις εξόδου. 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων από τους 

ειδικευμένους επαγγελματίες. Δηλαδή, συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός 

δεδομένων ασθενών, οι οποίοι προσήλθαν στα Τ.Ε.Π. του Π.Γ.Ν. Πατρών. Τα 

δεδομένα αυτά, δια μέσω μιας φόρμας php-html αποθηκεύτηκαν σε μια βάση 

δεδομένων phpmyadmin. Έπειτα, τα δεδομένα αυτά επεξεργάστηκαν έτσι ώστε να 

παραχθούν οι κανόνες του συστήματός μας. Παράλληλα, υπήρξαν και προσωπικές 

συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εξειδίκευση των κανόνων. Το σύστημα μας, αξιολογείται με βάσει διεθνώς 

χρησιμοποιούμενες μετρικές. 
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1. Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Π. 

1.1 Έννοιες και φιλοσοφία 

Η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), είναι ευρέως αποδεκτό και αδιαμφισβήτητο, ότι αποτελεί 

βασικό δείκτη μέτρησης της ποιότητας, ενός συστήματος υγείας. Για τον λόγο αυτό, 

τα Τ.Ε.Π. οφείλουν να στελεχώνονται επαρκώς με αυτόνομο ιατρο-νοσηλευτικό 

προσωπικό, να οργανώνονται αποτελεσματικά με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και 

τεχνολογική υποστήριξη, και τέλος να λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

και πρωτόκολλα.
[1]

. 

 Η παραπάνω ανάγκη, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική αν αναλογιστούμε ότι ο 

όγκος των προσερχόμενων στα Τ.Ε.Π. αυξάνεται παγκοσμίως καθημερινά, κι αυτό 

δύσκολα θα αλλάξει στο προσεχές μέλλον 
[2]

. Το 2008 υπήρχαν 123,8 εκατομμύρια 

ασθενείς, οι οποίοι προσήλθαν στα Τ.Ε.Π. των Η.Π.Α. Από αυτούς, μόνο το 18% 

εξετάστηκαν εντός 15 λεπτών, με το υπόλοιπο 82% να παραμένει στην αίθουσα 

αναμονής 
[3]

. Και στην Ελλάδα όμως, η κατάσταση δεν είναι σε καλύτερη θέση, 

καθώς η ανεπαρκής ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, η 

αναποτελεσματική λειτουργία των εξωτερικών τακτικών ιατρείων και το καθεστώς 

της μη καθημερινής 24ωρης εφημερίας των νοσοκομείων, έχουν οδηγήσει σε πολύ 

υψηλά επίπεδα τον αριθμό των προσερχόμενων στα Ελληνικά Τ.Ε.Π. 
[4]

 

Επιπροσθέτως, η οικονομική ύφεση φαίνεται να έχει επηρεάσει την αύξηση της 

προσέλευσης, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είτε είναι ανασφάλιστοι, 

είτε το ασφαλιστικό τους ταμείο δεν καλύπτει τα νοσήλια τους. Για το λόγο αυτό, 

προσέρχονται στα Τ.Ε.Π. ακόμη και για μη επείγουσες καταστάσεις. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα, γίνεται σαφές ότι η Διαλογή στο 

Τ.Ε.Π. (Emergency Department Triage – E.D.Triage), είναι απαραίτητη και θα πρέπει 

να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σύσταση και λειτουργία κάθε νοσοκομείου. 

Κύριος σκοπός της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης, είναι να 

ιεραρχηθούν οι ανάγκες των ασθενών και να αντιμετωπισθούν όλοι ο πάσχοντες, όσο 

το δυνατόν ταχύτερα κατά σειρά οξύτητας της υγείας τους. Σε διεθνές επίπεδο, η 

διαδικασία του Triage πραγματοποιείται από ειδικευμένο νοσηλευτή (R.N. – 

Registered Nurse), ο οποίος έχει εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί, ώστε να δύναται να 

εκτελεί την διαδικασία 
[5]

. 

Η Διαλογή στο Τ.Ε.Π., αποτελεί μια ταχεία και εστιασμένη πρώτη εκτίμηση 

των ασθενών, κατά την οποία αφενός μεν, θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιο είναι το 

μικρό ποσοστό αυτών που θα πρέπει άμεσα να εξετασθούν και αφετέρου δε, να 

αξιολογηθεί η οξύτητα της κατάστασης της υγείας του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών, 

που θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα αναμονής 
[6]

. 
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Ανά τον κόσμο, έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα E.D. Triage (Κεφ.1.3). 

Κάποια από αυτά πραγματοποιούν κατηγοριοποίηση δύο επιπέδων, κάποια τριών, 

κάποια άλλα τεσσάρων, ενώ υπάρχουν και κάποια με πέντε επίπεδα 

κατηγοριοποίησης. Κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των συστημάτων, είναι ότι 

όλα χρησιμοποιούν αλγοριθμικά βήματα για την αξιολόγηση. Ο λόγος για τον οποίο 

αναπτύχθηκαν αλγοριθμικές διαδικασίες, είναι ότι υπήρχε άμεση ανάγκη για την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού των Τ.Ε.Π. 
[7]

. Επίσης, ένα άλλο 

πλεονέκτημα της αλγοριθμικής διαδικασίας, είναι ότι μπορούν να εκτελεστούν και 

από επαγγελματίες (ιατρούς-νοσηλευτές) με ελάχιστη κλινική εμπειρία και κατάρτιση 
[8]

. Τέλος, οι αλγοριθμικές διαδικασίες, επιτρέπουν μια ασφαλή, ταχεία και 

αναπαραγώγιμη κατηγοριοποίηση, διασφαλίζοντας παράλληλα πολύ υψηλές μετρικές 

αξιολόγησης 
[9]

.  

 

Εικόνα 1.1 : Η Διαλογή στο Τ.Ε.Π. επιβάλλεται για την σωστή και ταχεία διακίνηση των 

ασθενών
 

1.2 Ιστορική Αναδρομή 

Ο όρος ‘Triage’, προέρχεται από το γαλλικό ρήμα ‘trier’, το οποίο έχει την 

έννοια του ‘ταξινομώ’ ή ‘διαλέγω’. Το Triage, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως ορολογία, 

για την περιγραφή της διαδικασίας ταξινόμησης αγροτικών προϊόντων 
[10]

.  

Η πρώτη χρησιμοποίηση του Triage σε υπηρεσίες υγείας, φαίνεται να ξεκινάει 

από τις ανάγκες του πολέμου και συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της στρατιωτικής 

ιατρικής. Η πιο παλιά και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη χρήση συστημάτων διαλογής, 

ιστορείται τον 18
ο
 αιώνα 

[11]
. Συγκεκριμένα, στις Ναπολεόντειες μάχες το 1792 ο 

Baron Dominique Jean Larrey, επικεφαλής χειρουργός της αυτοκρατορικής φρουράς 

του Ναπολέοντα, υιοθετεί την ιδέα της λειτουργίας ενός ειδικού ασθενοφόρου, με 

σκοπό την περισυλλογή και την περίθαλψη των τραυματιών στρατιωτών (Εικ.2). Η 

ιδέα του Larrey πραγματώνεται και το ασθενοφόρο αυτό ονομάζεται: ‘the Ambulance 
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Volante’ (το Ιπτάμενο Ασθενοφόρο)
 [12]

. Στα απομνημονεύματα του για την Ρωσική 

εκστρατεία (1812), ο Larrey διατυπώνει έναν σαφή κανόνα για την διαλογή και την 

θεραπεία των τραυματισμένων: ‘Εκείνοι οι οποίοι είναι θανάσιμα τραυματισμένοι, θα 

πρέπει να λαμβάνουν την πρώτη περίθαλψη, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους ή το 

αξίωμά τους. Οι στρατιώτες, που έχουν τραυματιστεί σε μικρότερο βαθμό θα πρέπει να 

υπομένουν μέχρι να αποκατασταθούν οι βαρύτερα τραυματισμένοι αδελφοί τους’ 
[13]

. 

Επίσης, στην πρωταρχική αυτή προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος διαλογής, 

σημαντική ήταν και η συμβολή του Baron Francois Percy, ο οποίος είχε τις αρχικές 

ιδέες για την οργάνωση ενός συνεχούς συστήματος διαχείρισης των θυμάτων στους 

Ναπολεόντειους πολέμους
[10]

. 

 

Εικόνα 1.2 : Ο αγαπημένος χειρουργός του Ναπολέοντα, Jean Domonique Larrey, 

τραυματισμένος κατά την διάρκεια της γαλλικής εκστρατείας στη Ρωσία. Ο Larrey, έφερε την 

επανάσταση της στρατιωτικής ιατρικής δημιουργώντας το πρώτο ασθενοφόρο και κινητά 

κέντρα υγείας 

Η επόμενη σημαντική συνδρομή στην ανάπτυξη του στρατιωτικού Triage, 

πραγματοποιείται το 1846 και βρίσκει αποδέκτη τον Βρετανό ναυτικό χειρουργό John 

Wilson 
[14]

. Ο Wilson διατυπώνει, ότι:  ‘για να γίνουν οι προσπάθειές μας ακόμη 

αποτελεσματικότερες, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς που 

χρειάζονται άμεση θεραπεία και σε αυτούς, που η θεραπεία είναι πιθανόν να είναι 

επιτυχής. Η θεραπεία, θα πρέπει να αναβάλλεται για εκείνους που τα τραύματά τους 

είναι λιγότερο σοβαρά και για εκείνους, που τα τραύματά τους πιθανόν να είναι 

θανατηφόρα, με ή χωρίς άμεση θεραπεία’ 
[15]

.    
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Χαρακτηριστικό και άξιο αναφοράς, αποτελεί το γεγονός ότι οι Η.Π.Α., 

καθυστέρησαν κατά πολύ στην ανάπτυξη ενός στρατιωτικού Triage. Για παράδειγμα, 

τις πρώτες ημέρες του Εμφυλίου πολέμου, το προσωπικό ήταν ανεπαρκές, 

ανοργάνωτο και ουδεμία διαλογή υπήρχε. Ο ποιητής Walt Whitman, περιγράφει την 

κατάσταση, ως εξής: ‘Οι άνδρες, ανεξαρτήτως της κατάστασης τους, ξάπλωναν εκεί 

και περίμεναν υπομονετικά μέχρι να έρθει η σειρά τους’ 
[16]

.  Η κατευθυντήρια οδηγία 

που υπήρχε ήταν ‘ο πρώτος που έρχεται, περιθάλπεται και πρώτος’. Μετά από έναν 

ολόκληρο χρόνο, έχοντας σπαταλήσει υπερβολικά τεράστιο μέρος των διαθέσιμων 

πόρων και επιτυγχάνοντας πολύ χαμηλό ποσοστό επιβίωσης, η κατάσταση άρχισε να 

αλλάζει. Η Ιατρική Ένωση, μείωσε κατά πολύ το ποσοστό της θνησιμότητας 

αναπτύσσοντας διαδικασίες διαλογής διασυνδεόμενες και με υπηρεσίες 

ασθενοφόρων. Μεγάλο ποσοστό αυτής της επιτυχίας, μισθώνεται ο  Jonathan 

Letterman, ο οποίος και διετέλεσε διευθυντής της στρατιωτικής ιατρικής υπηρεσίας 

του Πότομακ, για δύο χρόνια (1862-1864) 
[17]

.   

Αν συνεχίσουμε αυτή την ιστορική αναδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι ευρεία 

εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του Triage, πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια 

του Ά Παγκοσμίου Πολέμου (Εικ.3), με στόχο την σωστή κατηγοριοποίηση των 

τραυματισμένων στρατιωτών στο πεδίο της μάχης. Αν αναλογιστούμε το γεγονός των 

τεράστιων μαζικών καταστροφών, εξαιτίας της εισαγωγής για πρώτη φορά 

θανατηφόρων όπλων (πολυβόλα, δηλητηριώδη αέρια), η ανάγκη λειτουργίας Triage, 

ήταν απόλυτη. Οι τραυματίες διακρίνονταν: στους σοβαρά τραυματισμένους (οι 

οποίοι δεν θα μπορούσαν να διασωθούν), σε αυτούς, που έχρηζαν άμεσης 

αντιμετώπισης και σε αυτούς, που θα μπορούσαν να περιμένουν για την περίθαλψή 

τους. Η γενική ιδέα, ήταν να επιστρέψουν στη μάχη όσο το δυνατόν περισσότεροι 

στρατιώτες και όσο το δυνατόν ταχύτερα 
[6,18]

. 

 

Εικόνα 1.3 : Εφαρμογή συστήματος διαλογής κατά την διάρκεια του Ά Παγκοσμίου πολέμου 
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Οι αλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της περίθαλψης στις 

Η.Π.Α. στο τέλος της δεκαετίας του 1950, ανάγκασαν τις υπηρεσίες των Τ.Ε.Π. να 

δημιουργήσουν ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ολοένα αυξανόμενου 

πληθυσμού που προσερχόταν. Καθώς πολλά ιδιωτικά ιατρεία και περιφερειακά 

κέντρα υγείας έκλεισαν και ο ρόλος του πρακτικού-οικογενειακού γιατρού χάθηκε, τα 

Τ.Ε.Π. αποτελούσαν πλέον την μοναδική λύση των ασθενών. Ο αυξανόμενος όγκος 

των προσερχόμενων ήταν το αποτέλεσμα της κατάρρευσης    της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να    διαχειριστεί. Γιατροί και 

νοσηλευτές, που είχαν εφαρμόσει Triage σε εμπόλεμες καταστάσεις κλήθηκαν να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα διαλογής ασθενών πάσης φύσεως (Emergency 

Department Triage – E.D.Triage). Η μετάβαση της διαλογικής διαδικασίας από τον 

στρατό στα Τ.Ε.Π., είχε εξαιρετική επιτυχία 
[6]

. 

1.3 Συστήματα Triage 

Οι πιο συχνές κατηγορίες Triage, οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η 

διαλογή στο Τ.Ε.Π. (E.D. Triage), η στρατιωτική διαλογή (battlefield Triage) και η 

διαλογή καταστροφών (mass casualty Triage) 
[10]

. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται 

στο E.D. Triage.  

E.D. Triage 

Η σύγχρονη διαλογή στο Τ.Ε.Π., συντονίζεται διεθνώς κυρίως από 

νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ιεράρχηση και την ταξινόμηση 

όλων των ασθενών που προσέρχονται στα επείγοντα, για αντιμετώπιση και θεραπεία. 

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι διαλογής επειγόντων, οι οποίοι συνδέονται με 

διαφορετικό αριθμό κατηγοριών προτεραιότητας (Κεφ. 1.4) 
[19]

. 

Battlefield Triage 

Η στρατιωτική διαλογή, η οποία πραγματοποιείται από στρατιωτικούς ιατρούς 

και νοσηλευτές, εφαρμόζεται κυρίως στο πεδίο της μάχης και επικεντρώνεται ως επί 

το πλείστον, στην ταχεία αντιμετώπιση των τραυμάτων των στρατιωτών. Μια αρκετά 

επιτυχημένη κινηματογραφική απεικόνιση της στρατιωτικής διαλογής, αποτελεί η 

ταινία TRIAGE του Danis Tanovic
 [19]

. 

Mass Casualty Triage 

Η διαλογή καταστροφών (Εικ.4), διενεργείται από άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό προνοσοκομειακής βοήθειας και έχει στο επίκεντρό της, την 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, τρομοκρατικές 

επιθέσεις κ.α.), οι οποίες πλήττουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες πολιτών 
[19]

. Το 

σύστημα διαλογής S.T.A.R.T. (Simple Triage And Rapid Treatment), αποτελεί ένα 
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απλό σύστημα το οποίο μπορεί να το εκτελέσει και κάποιος με περιορισμένη 

ειδικότητα και εκπαίδευση, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το 2003, το σύστημα 

διδάχθηκε στο προσωπικό του νοσοκομείου Hoag, στο Newport Beach της 

Καλιφόρνια και δοκιμάστηκε με απόλυτη επιτυχία σε περιπτώσεις μαζικών 

καταστροφών, όπως εκτροχιασμούς τρένων, ατυχήματα με λεωφορεία και σεισμούς 
[20]

.  

 

Εικόνα 1.4 : Η διαλογή μαζικών καταστροφών, έχει στόχο την κατηγοριοποίηση των θυμάτων 

ανάλογα με την οξύτητα των κακώσεων που φέρουν. Τα θύματα συγκεντρώνονται σε ειδικές 

περιοχές προτεραιότητας, οι οποίες διακρίνονται χρωματικά 

1.4 Συστήματα Διαλογής Τ.Ε.Π. 

Σήμερα, τα περισσότερα τμήματα επειγόντων περιστατικών ανά τον κόσμο, 

χρησιμοποιούν συστήματα διαλογής. Δυστυχώς, τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν 

μια μεταβλητότητα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ετικέτες και ορισμούς για να 

περιγράψουν την οξύτητα της κατάστασης ενός πάσχοντος ασθενούς, ο οποίος 

προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων 
[21]

. Αν και υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων 

συστημάτων, όλα έχουν ως κοινό παρονομαστή την ασφάλεια των ασθενών, που δεν 

είναι δυνατόν να εξετασθούν αμέσως και επομένως θα πρέπει να περιμένουν 
[5]

. 

Παρά το γεγονός ότι παγκοσμίως αυξάνεται η προσέλευση των πολιτών σε 

τμήματα επειγόντων περιστατικών, είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να απαντήσει 

με βεβαιότητα στο ερώτημα «Ποιο είναι το καλύτερο σύστημα διαλογής στον 

κόσμο». Και κάτι τέτοιο γίνεται ευκόλως κατανοητό αν αναλογιστούμε ότι το 

σύστημα υγείας κάθε κράτους, ανταποκρίνεται σε διαφορετικό κοινό, αποτελείται 

από διαφορετικό προσωπικό και χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα και κριτήρια. 

Ωστόσο, όλα τα συστήματα διαλογής αποσκοπούν στη βαθμολόγηση της οξύτητας 

του ασθενούς και την κατανομή της φροντίδας κατά σειρά προτεραιότητας 
[22]

. 
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Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφεται η κατηγοριοποίηση των συστημάτων 

διαλογής στον κόσμο, με κριτήριο τον αριθμό των επιπέδων στα οποία 

κατατάσσονται οι ασθενείς. Κάποια από αυτά κατατάσσουν τους ασθενείς σε δύο 

κλίμακες αξιολόγησης, κάποια σε τρία, άλλα σε τέσσερα και τέλος κάποια σε πέντε 

κλίμακες. 

Πίνακας 1.1  Παραδείγματα Συστημάτων Διαλογής Οξύτητας 

2 Επίπεδα 3 Επίπεδα 4 Επίπεδα 5 Επίπεδα 

Emergent  Emergent Life-threatening Resuscitation 

Non-emergent Urgent Emergent Emergent 

 Non-urgent Urgent Urgent 

  Non-urgent Non-urgent 

   Referred 

Πίνακας 1.1:  Συστήματα Διαλογής διαφόρων επιπέδων 

Παρότι σε πολλές χώρες διεθνώς, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 

συστήματα δύο, τριών ή τεσσάρων επιπέδων, υπάρχει η τάση προς τη χρησιμοποίηση 

συστημάτων διαλογής πέντε επιπέδων. Στην Αμερική ήδη εδώ και πάνω από δέκα 

χρόνια, αμφότερα το Αμερικάνικο Κολλέγιο Επείγουσας Ιατρικής (ACEP) και το 

Συμβούλιο Επείγουσας Νοσηλευτικής (ENA), έχουν αποδεχθεί την καλύτερη 

αξιοπιστία και εγκυρότητα των συστημάτων πέντε επιπέδων. Το 2003, οι παραπάνω 

δύο σύνδεσμοι επειγοντολογίας διακήρυξαν το εξής: «Θεωρούμε ότι η ποιότητα 

περίθαλψης ενός ασθενούς, θα επωφεληθεί από την υιοθέτηση ενός τυποποιημένου 

συστήματος διαλογής με βάση την οξύτητα της κατάστασής του. Σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα, και έχοντας ως στόχο την μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα, 

προτείνεται ένα σύστημα πέντε επιπέδων 
[21, 23]

». 

 Η διεθνής Επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική Κοινότητα αμφισβητούν τόσο 

την αξιοπιστία, όσο και την εγκυρότητα των συστημάτων διαλογής τριών επιπέδων. 

Τα όρια ορισμού ενός περιστατικού ως ‘Επείγον’ (Emergent), ‘Εξελισσόμενο 

Επείγον’ (Urgent) και ‘Μη Επείγον’ (Non Urgent), πολλές φορές ήταν ασαφή και 

εμπλέκονταν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα αίσθημα αναξιοπιστίας για την μέθοδο. 

Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο συνόδευε αυτού του είδους τα συστήματα, 

ήταν ότι αν ένα συγκεκριμένο περιστατικό αξιολογούταν από δύο διαφορετικούς 

νοσηλευτές, είχε παρατηρηθεί πιθανότητα διγνωμίας μεταξύ τους 
[6]

.  
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Το πρόβλημα αναξιοπιστίας αυτών των συστημάτων, έγινε γνωστό για πρώτη 

φορά το 1998, οπότε και πραγματοποιήθηκε μια έρευνα. Τρείς ερευνητές (Wuerz, 

Fernades και Alarkon), μέτρησαν την εγκυρότητα των συστημάτων τριών επιπέδων. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο νοσοκομεία και είχε ως στόχο να αποδείξει τον 

βαθμό συμφωνίας ή ασυμφωνίας των νοσηλευτών διαλογής για κάποια συγκεκριμένα 

περιστατικά ασθενών. Έτσι, κλήθηκαν και βαθμολόγησαν την οξύτητα πέντε 

διαφορετικών περιστατικών. Έξι εβδομάδες αργότερα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

και πάλι να αξιολογήσουν τα ίδια περιστατικά. Μόνο το 24% των συμμετεχόντων 

νοσηλευτών διαλογής, βαθμολόγησαν και τα πέντε περιστατικά ίδια και στις δύο 

φάσεις. Η συνολική k στατιστική για την αξιολόγηση της εγκυρότητας της μεθόδου, 

ήταν μόνο 0,35 κα υπέδειξε σοβαρή ασυμφωνία μεταξύ των νοσηλευτών διαλογής 
[24]

. 

Το 2010, το Αμερικάνικο Κολλέγιο Επείγουσας Ιατρικής (ACEP) και το 

Συμβούλιο Επείγουσας Νοσηλευτικής (ENA), λαμβάνοντας υπόψη την αναξιοπιστία 

των διαφόρων συστημάτων διαλογής, συνέστησαν την χρησιμοποίηση αποκλειστικά 

συστημάτων διαλογής πέντε επιπέδων. Συγκεκριμένα, διακήρυξαν ότι τα Τμήματα 

Επειγόντων Περιστατικών μπορούν να χρησιμοποιούν είτε το Emergency Severity 

Index (ESI), είτε το Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)
 [5]

.  

Μετά την προαναφερθείσα απόφαση, ο αριθμός των ΤΕΠ τα οποία 

λειτουργούν με τη χρήση συστημάτων τριών επιπέδων διαλογής έχει μειωθεί, ενώ ο 

αριθμός των ΤΕΠ που χρησιμοποιούν συστήματα  πέντε επιπέδων συστήματος (ESI ή 

CTAS), έχει αυξηθεί σημαντικά 
[25]

. 

Στον παρακάτω πίνακα, αναγράφονται διάφορα συστήματα διαλογής πέντε 

επιπέδων, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς. Στην πρώτη στήλη, αναγράφεται η 

ονομασία του συστήματος, ενώ στην δεύτερη οι χώρες στις οποίες εφαρμόζεται. Στην 

τρίτη στήλη, αναφέρονται τα επίπεδα διαλογής κάθε συστήματος, ενώ τέλος στην 

τέταρτη στήλη, περιγράφεται ο χρόνος αναμονής σε κάθε επίπεδο διαλογής κάθε 

συστήματος. 

Το Αυστραλιανό Σύστημα Διαλογής (ATS), αποτελεί ένα σύστημα το οποίο 

αναπτύχθηκε στην Αυστραλία και έχει χρησιμοποιηθεί σε όλη την Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Αυστραλιανό Συμβούλιο 

Κατευθυντήριων Οδηγιών της υγειονομικής περίθαλψης έχει εγκρίνει και προτείνει 

το ATS ως βασικό σύστημα διαλογής. Επιπροσθέτως, το σύστημα διαλογής αποτελεί 

την βάση για την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών στα ΤΕΠ και για το λόγο 

αυτό συχνά πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και έρευνες, που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα, αλλά και την εγκυρότητα της διαλογής 
[26]

. 
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Πίνακας 1.2 Συστήματα Διαλογής Πέντε Επιπέδων 

Σύστημα Χώρα Επίπεδα Χρόνος Αναμονής 

Australasian Triage 

Scale (ATS) 

Αυστραλία 

Νέα 

Ζηλανδία 

1- Resuscitation 

2- Emergency 

3- Urgent 

4- Semi-Urgent 

5- Non-Urgent 

1- 0 λεπτά 

2- 10 λεπτά 

3- 30 λεπτά 

4- 60 λεπτά 

5- 120 λεπτά 

Manchester Αγγλία 

Σκωτία 

1- Immediate 

2- Very Urgent 

3- Urgent 

4- Standard 

5- Non-urgent 

1- 0 λεπτά 

2- 10 λεπτά 

3- 60 λεπτά 

4- 120 λεπτά 

5- 240 λεπτά 

Canadian Triage and 

Acuity Scale (CTAS) 

Καναδάς 1- Resuscitation 

2- Emergent 

3- Urgent 

4- Less Urgent 

5- Non-urgent 

1- 0 λεπτά 

2- 15 λεπτά 

3- 30 λεπτά 

4- 60 λεπτά 

5- 120 λεπτά 

Πίνακας 1.2:  Συστήματα Διαλογής Πέντε Επιπέδων 

Το Αυστραλιανό σύστημα, έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι σχετίζεται άμεσα 

με την ποσότητα κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων, την μείωσης της χρονικής 

αναμονής στο ΤΕΠ και την μείωση των ποσοστών θνησιμότητας. Όσον αφορά τις 

μετρικές αξιολόγησης, , το σύστημα επιτυγχάνει μετρίου βαθμού αξιοπιστία, κάτι το 

οποίο αποδεικνύεται από μελέτες στις οποίες νοσηλευτές διαλογής κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την οξύτητα ασθενών στο ΤΕΠ 
[27]

. 

Συστήματα διαλογής πέντε επιπέδων υλοποιούνται επίσης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Manchester) και στον Καναδά (Canadian Triage and Acuity Scale, CTAS) 
[6]

. 
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Το σύστημα Μάντσεστερ χρησιμοποιείται στην Αγγλία και τη Σκωτία και 

λειτουργεί με έτοιμα προτυποποιημένα διαγράμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης στο 

σύστημα αυτό, αρχίζει με τον νοσηλευτή της διαλογής να προσδιορίζει το κύριο 

σύμπτωμα του ασθενούς και στη συνέχεια να επιλέγει ένα από τα 52 διαγράμματα 

ροής για τη διεξαγωγή μιας δομημένης λήψης ιστορικού. Στη συνέχεια  

κατηγοριοποιεί τον ασθενή σε ένα επίπεδο διαλογής από το 1(άμεση φροντίδα) έως 

το 5 (φροντίδα μέσα σε 4 ώρες) 
[28]

. 

Το Καναδικό σύστημα διαλογής (CTAS), αναπτύχθηκε από μια ομάδα 

επείγουσας ιατρικής του Καναδά. Το Εθνικό Συμβούλιο Επείγουσας Νοσηλευτικής 

(National Emergency Nurse’s Affiliation, NENA) και η Καναδική Ένωση 

Επείγουσας Ιατρικής (Canadian Association for Emergency Physicians, CAEP ) 

έχουν προτείνει το CTAS ως εθνικό πρότυπο για την διαλογή στα ΤΕΠ. Τα καναδικά 

νοσοκομεία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία της αξιολόγησης των ασθενών, 

που προσέρχονται στα ΤΕΠ, στην καναδική κυβέρνηση.  

Ερευνητικά το σύστημα διαλογής του Καναδά, έχει αποδείξει ότι έχει καλή 

αξιοπιστία σε μελέτες όπου οι κλινικοί γιατροί αξιολόγησαν γραπτώς σενάρια, τα 

οποία όμως στηρίζονταν σε πραγματικά περιστατικά ασθενών 
[29]

. 

Το σύστημα διαλογής ESI (Emergency Severity Index), το οποίο είναι και 

αυτό ένα σύστημα διαλογής πέντε επιπέδων, αναφέρεται ξεχωριστά στην επόμενη 

ενότητα, έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη έμφαση καθώς είναι το σύστημα το οποίο 

επιλέξαμε για την πραγμάτωση της παρούσης εργασίας. 

1.5 Σύστημα Διαλογής ESI 

Το σύστημα διαλογής  Emergency Severity Index (Δείκτης Επείγουσας 

Οξύτητας), το οποίο αναφέρεται σε ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης πέντε επιπέδων, 

αναπτύχθηκε από τους επειγοντολόγους ιατρούς Richard Wuerz και David Eitel στις 

ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα απλό και χρηστικό αλγόριθμο διαλογής των ασθενών με 

βάση την οξύτητα του προβλήματός, καθώς και τον αριθμό των πόρων, που θα 

χρειαστούν για να διεκπεραιωθεί η εξέταση στο ΤΕΠ 
[30]

.  

Σκοπός της ανάπτυξης του ESI ήταν να διευκολυνθεί η διαδικασία ιεράρχησης 

των ασθενών με βάση τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματός τους, με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε ο νοσηλευτής διαλογής να είναι σε θέση να καθορίσει άμεσα και με 

ασφάλεια την προτεραιότητα των ασθενών, θέτοντας το ερώτημα: "Ποιος θα πρέπει 

να αντιμετωπισθεί πρώτα;" Οι Wuerz και Eitel συνειδητοποίησαν ωστόσο, ότι όταν 

περισσότεροι του ενός ασθενείς είχαν άμεση ανάγκη αντιμετώπισης, τότε το επόμενο 

ερώτημα για τον νοσηλευτή διαλογής είναι "Πόσο χρόνο μπορεί ο κάθε ασθενής με 

ασφάλεια να περιμένει;" 
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Το πρωτόκολλο διαλογής του ESI, αναπτύχθηκε γύρω από ένα νέο 

εννοιολογικό μοντέλο ενδο-νοσοκομειακής διαλογής ασθενών και πέρα των 

παραπάνω ερωτημάτων, συμπεριέλαβε και κάτι νέο. Στο σύστημα αυτό λοιπόν, ο 

νοσηλευτής διαλογής θα πρέπει να εξετάσει επίσης "Πόσους πόρους θα χρειαστεί ο 

ασθενής, έως ότου ολοκληρωθεί η εκτίμησή του στο ΤΕΠ (εισαγωγή, εξιτήριο ή 

διακομιδή)".  

Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος, πραγματοποιήθηκε το 1999 σε δύο 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Αμερικής (Έκδοση 1). Το 2000, το πρωτόκολλο 

αναθεωρήθηκε με τη συμβολή επειγοντολόγων ιατρών και την ενσωμάτωση 

κριτηρίων παιδιατρικής διαλογής και υλοποιήθηκε σε πέντε επιπλέον νοσοκομεία 

(Έκδοση 2). Η εμπειρία, η οποία αναπτύχθηκε με το χρόνο, σε συνδυασμό  και με τα 

βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, έδειξαν το ESI ότι ήταν περισσότερο 

ολοκληρωμένο το 2001, ως έκδοση 3. Ωστόσο, κάποια προβλήματα στα επίπεδα 1 

και 2 του συστήματος, αποτέλεσαν την αφορμή διεξαγωγής μιας προοπτικής μελέτης 

571 ασθενών επιπέδου 2, η οποία και πραγματοποιήθηκε σε πέντε διαφορετικά 

νοσοκομεία. Είκοσι τοις εκατό των ασθενών επιπέδου 2, έλαβαν άμεση και σωτήρια 

υποστήριξη. Η ομάδα μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι ασθενείς αυτοί θα 

ήταν προτιμότερο να είχαν χαρακτηριστεί ως επίπεδου 1. Η ερευνητική ομάδα του 

ESI, αναθεώρησε τα κριτήρια επιπέδου 1, με αποτέλεσμα την έκδοση 4, η οποία είναι 

και η τρέχουσα έκδοση του αλγορίθμου διαλογής 
[31]

.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι πιο σημαντικές ομοιότητες και 

διαφορές του ESI με τα άλλα συστήματα διαλογής πέντε επιπέδων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο. 

Πίνακας 1.3       ESI - Άλλα συστήματα Διαλογής Πέντε Επιπέδων 

Ομοιότητες - Διαφορές 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

 Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε πέντε επίπεδα  

 Πραγματοποιούνται από ειδικευμένο νοσηλευτή 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 Στο ESI, εμπεριέχεται ως κριτήριο και ο αριθμός των πόρων (π.χ. ΗΚΓ) 

 Στο ESI, δεν υπάρχει αυστηρός χρονικός περιορισμός για κάθε επίπεδο 

Πίνακας 1.3: Διαφορές και Ομοιότητες ESI και άλλων συστημάτων διαλογής πέντε επιπέδων 



Σελίδα 21 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

Η εγκυρότητα και η ασφάλεια της εφαρμογής του συστήματος, έχει μετρηθεί 

σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες, επιτυγχάνοντας εξαιρετική αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην αξιολόγηση αυτών των 

χαρακτηριστικών. Η αξιοπιστία είναι η μετρική, η οποία αναφέρεται στο ποσοστό 

συμφωνίας μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν το σύστημα (νοσηλευτές διαλογής).  

Στο ESI, δύο τύποι αξιοπιστίας είναι δυνατόν να μελετηθούν:  

α) Το ποσοστό κοινής αξιολόγησης διαλογής από δύο διαφορετικούς 

νοσηλευτές, για τον ίδιο ασθενή (π.χ. ESI 1), και  

β) Το ποσοστό αξιολόγησης διαλογής ενός νοσηλευτή, για τον ίδιο ασθενή, 

κατά την πάροδο του χρόνου (π.χ. ESI 1)  

Η δεύτερη μετρική αξιολόγησης του συστήματος είναι, η εγκυρότητα. Η 

μετρική αυτή, αναφέρεται στην ακρίβεια του συστήματος διαλογής να αξιολογεί 

σωστά τους ασθενείς. Η ακρίβεια, αποτελεί την ένδειξη για το αν ή όχι, για 

παράδειγμα, το επίπεδο «μη επείγον», είναι μια ακριβής εκτίμηση της οξύτητας ενός 

ασθενούς 
[5,6]

. 

Σε μια πιλοτική μελέτη της πρώτης έκδοσης του ESI, αξιολογήθηκαν 493 

ασθενείς, οι οποίοι και αντιμετωπίστηκαν σε δύο νοσοκομεία της Βοστώνης. Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα ήταν τόσο έγκυρο όσο και αξιόπιστο. Οι 

ασθενείς αξιολογήθηκαν ταυτόχρονα από έναν νοσηλευτή διαλογής χρησιμοποιώντας 

την παραδοσιακή κλίμακα τριών επιπέδων και από έναν άλλο, ο οποίος 

χρησιμοποιούσε το ESI. Στη συνέχεια, ένας ερευνητής του συστήματος αξιολόγησε 

τους ασθενείς πάλι με τη χρήση του ESI. Ο ερευνητής δεν γνώριζε την 

κατηγοριοποίηση, που είχε αποφασίσει ο νοσηλευτής του ESI συστήματος και 

στηριζόταν μόνο στα γραπτά σημειώματα με τα συμπτώματα των ασθενών. Η μελέτη 

επέδειξε υψηλά ποσοστά εγκυρότητας και αξιοπιστίας, καθώς και το γεγονός ότι 

πολλοί περισσότεροι πόροι χρειάζονταν οι ασθενείς των επιπέδων 1 και 2, σε 

σύγκριση με αυτούς των επιπέδων 3, 4 και 5. Το παραπάνω γεγονός οδήγησε 

ανεπιφύλακτα στην διαπίστωση ότι, «Όσο πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει 

ένας ασθενής, τόσους περισσότερους πόρους θα χρειαστεί» 
[32]

. 

Η αξιοπιστία του ESI, έχει αξιολογηθεί σε αρκετές μελέτες, χρησιμοποιώντας 

το στατιστικό κάππα (k). Η στατιστική σημαντικότητα k, αντικατοπτρίζει την 

απόλυτη συμφωνία (k=1) ή διαφωνία (k=0), μεταξύ 2 ή περισσοτέρων νοσηλευτών  

για συγκεκριμένους ασθενείς. Στον παρακάτω πίνακα 1.4, αναφέρονται οι πιο 

σημαντικές μελέτες αξιοπιστίας, που έχουν πραγματοποιηθεί 
[6]

. 
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Πίνακας 1.4 Μελέτες Αξιοπιστίας ESI με στατιστικό k 

Αριθμός 

Δείγματος 

Ερευνητής Ποσοστό k Έτος Μελέτης 

300 Ασθενείς 

2 Νοσηλευτές 

Travers, Waller, 

Bowling, Flowers, & 

Tintinalli 

0,68 2002 

40 Ασθενείς 

200 Νοσηλευτές 

Eitel, Travers, 

Rosenau, Gilboy , & 

Wuerz 

0,80 2003 

403 Ασθενείς 

2 Νοσηλευτές 

Tanabe, Gimbel, 

Yarnold, Kyriakoy, & 

Adams 

 

0,89 

2004 

200 Ασθενείς 

10 Νοσηλευτές 

Worster et al. 0,89 2004 

Πίνακας 1.4: Μελέτες Αξιοπιστίας ESI με τη μέθοδο στατιστικής σημαντικότητας k 

Η εγκυρότητα του ESI, έχει επίσης μετρηθεί σε αρκετές μελέτες διερευνώντας 

αρκετές χιλιάδες ασθενών. Οι μελέτες επέδειξαν σταθερή και ισχυρή συσχέτιση του 

συστήματος με την νοσηλεία, τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στα ΤΕΠ και τη 

θνησιμότητά τους 
[33]

. 

Αναφορικά τώρα με την χρήση και τη λειτουργία ενός συστήματος διαλογής, 

το οποίο θα στηρίζεται στο πρωτόκολλο του  ESI, αξίζει να σημειωθεί ότι 

χαρακτηρίζεται ως μία σχετικά εύκολη διαδικασία και η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από έμπειρους ή εκπαιδευμένους νοσηλευτές διαλογής. Η τελική 

κατηγοριοποίηση για τον ασθενή θα είναι από το επίπεδο ESI-1(υπερ-επείγον), έως 

το επίπεδο ESI-5 (μη επείγον). Όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του πρωτοκόλλου, 

θα πρέπει αρχικά ο νοσηλευτής διαλογής, να αξιολογήσει μόνο το επίπεδο οξύτητας 

του ασθενούς. Αν ο ασθενής δεν πληροί τα κριτήρια επιπέδου οξύτητας ( ESI-1 ή 

ESI-2), τότε θα πρέπει να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί ο αριθμός των πόρων, που θα 

χρειαστεί ο συγκεκριμένος ασθενής, για όσο χρόνο χρειαστεί να παραμείνει στο ΤΕΠ 

(ESI-3, ESI-4, ESI-5).  

Ο βαθμός οξύτητας καθορίζεται από τη σταθερότητα των ζωτικών 

λειτουργιών του ασθενή, καθώς και από τη δυνητική απειλή για τη ζωή του από 

βλάβες ή κακώσεις, που έχει υποστεί. Έπειτα, οι πόροι που θα χρειαστεί ένας 

ασθενής, προκύπτει με βάση την προηγούμενη εμπειρία του νοσηλευτή με ασθενείς, 
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οι οποίοι παρουσίασαν παρόμοιες βλάβες ή συμπτώματα (τι θεωρείται ακριβώς ως 

πόρος, θα αναφερθεί πιο κάτω).  

Το πρωτόκολλο ESI ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία των αλγορίθμων της 

Βασικής και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (BLS-ALS), όπως και της Προ- 

και Ενδο-Νοσοκομειακής Υποστήριξης στο Τραύμα (PHTLS-ATLS), έτσι όπως αυτά 

περιγράφονται από διεθνής οργανισμούς υγείας (ERC-AHA-ENA-ACEP). Στην 

ουσία δηλαδή, ο υπεύθυνος της διαλογής προχωράει βήμα - βήμα για την λήψη των 

κλινικών αποφάσεων, οι οποίες θα του υποδείξουν το επίπεδο διαλογής του 

ασθενούς. 

Μια εννοιολογική επισκόπηση του αλγορίθμου, τον οποίο διαχειρίζεται το 

ESI, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτά τα σημεία λήψης κλινικών αποφάσεων,  

παρουσιάζεται στην εικόνα 1.5. 

 

Εικόνα 1.5: Αλγόριθμος Διαλογής ESI 

Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τέσσερα σημεία λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η ταξινόμηση των ασθενών σε ένα από τα πέντε επίπεδα διαλογής. 

Η σειρά των σημείων αυτών θα πρέπει πάντοτε να τηρείται και ο υπεύθυνος της 

διαλογής να προχωρά με ασφάλεια στο επόμενο ερώτημα εφόσον και αν έχει 

απαντήσει στο προηγούμενο. Τα τέσσερα σημεία λήψης, τα οποία είναι κρίσιμα για 

την ακριβή και αξιόπιστη αξιολόγηση είναι τα παρακάτω:  
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Α. Μήπως αυτός ο ασθενής απαιτεί άμεση – σωτήρια παρέμβαση; 

Β. Θα μπορούσε αυτός ο ασθενής να περιμένει; 

Γ. Ποιος είναι ο αριθμός των πόρων, που χρειάζεται αυτός ο ασθενής; 

Δ. Ποια είναι τα ζωτικά σημεία του ασθενούς; 
[5,6]

 

Εν συνέχεια θα αναπτυχθούν τα παραπάνω σημεία απόφασης ξεχωριστά το 

καθένα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη δυνατή κατανόηση της 

αλγοριθμικής διαδικασίας ως μία συνεχής διαδικασία, η οποία ωστόσο αποτελείτε 

από αυτοτελείς ερωτήσεις, η κάθε μία από τις οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσει σε 

απόλυτο βαθμό την πρόγνωση και την επιβίωση του ασθενούς.  

Α. Μήπως αυτός ο ασθενής απαιτεί άμεση – σωτήρια παρέμβαση; 

 

Εικόνα 1.6: Πρώτο βήμα αξιολόγησης 

Στο πρώτο αυτό ερώτημα, το οποίο κάθε νοσηλευτής και για κάθε νέο-

εισερχόμενο ασθενή στο ΤΕΠ, θα πρέπει να απαντά είναι αν ο ασθενής πεθαίνει και 

επομένως χρειάζεται κάποια άμεση – σωτήρια για τη ζωή του παρέμβαση. Αν η 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι "Ναι", τότε η διαδικασία διαλογής 

ολοκληρώνεται και ο ασθενής κατηγοριοποιείται αυτόματα ως επίπεδο ESI 1. Αν η 

απάντηση είναι  "όχι", τότε ο νοσηλευτής διαλογής θα πρέπει να προχωρήσει στο 

επόμενο βήμα της διαδικασίας (Σημείο Β – πιο πάνω).                   

 Οι ακόλουθες ερωτήσεις προτείνονται να χρησιμοποιούνται για το αν ο 

ασθενής απαιτεί άμεση – σωτήρια επέμβαση: 

 Είναι απελευθερωμένος ο αεραγωγός; 

 Είναι επαρκής η αναπνοή; 

 Έχει σφυγμό; Υπάρχει ανησυχία για το ρυθμό και την ποιότητα του 

σφυγμού; 

 Είναι διασωληνομένος ο ασθενής; 
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 Μήπως ο ασθενής απαιτεί άμεση φαρμακευτική αγωγή, ή άλλη 

αιμοδυναμική παρέμβαση; 

 Είναι σε καλή νευρολογική κατάσταση; 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο νοσηλευτής διαλογής, είναι σε θέση να 

απαντήσει με ασφάλεια στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματα και επομένως να 

προβλέψει με ακρίβεια την ανάγκη για άμεση υποστήριξη 
[31]

. 

Οι ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και επομένως 

χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θα πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα χωρίς χρονική 

καθυστέρηση, έτσι ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία 

αναζωογόνησης. Ο χρόνος για τους ασθενείς του επιπέδου ESI-1, φαίνεται να είναι το 

μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιβίωσή τους, το οποίο όμως οι επαγγελματίες υγείας 

καλούνται να υπερπηδήσουν. Είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο και αδιαμφισβήτητο το 

γεγονός ότι ο χρόνος των άμεσων παρεμβάσεων, σχετίζεται άμεσα με τα ποσοστά 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. Για τους παραπάνω λόγους, η άμεση ιατρο-

νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αλλά και βασική διαφορά μεταξύ 

των ασθενών επιπέδου ESI-1 και ESI-2. 

Στο πρώτο βήμα της αλγοριθμικής διαδικασίας της διαλογής και καθώς ο 

υπεύθυνος διαλογής διερωτάται για την ανάγκη άμεσης επέμβασης, θα πρέπει 

προσεκτικά να αξιολογεί την αναπνευστική κατάσταση του ασθενούς, εξετάζοντας 

τον κορεσμό οξυγόνου του (SpO2). Ένας ασθενής με εμφανές το αίσθημα της 

δύσπνοιας ή με SpO2 <90%, μπορεί ακόμα να αναπνέει, αλλά χρήζει άμεσης 

παρέμβασης με σκοπό την διατήρηση του αεραγωγού του και την βέλτιστη δυνατή 

οξυγόνωσή του. Ένα τέτοιου είδους κλινικό περιστατικό επιτάσσει να υπάρχει άριστο 

επίπεδο ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση της πιθανότητας ενδοτραχειακής 

διασωλήνωσης. 

Επιπροσθέτως, κάθε ασθενής με θωρακικό άλγος θα πρέπει να αξιολογείται 

στα πλαίσια ανάγκης άμεσης παρέμβασης. Συνιστάται λοιπόν για κάθε τέτοιο ασθενή 

να πραγματοποιείται ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), εντός 10 λεπτών από την άφιξή 

του στο ΤΕΠ. Αν το ΗΚΓ είναι φυσιολογικό και η κλινική εικόνα του ασθενούς μη 

ανησυχητική, τότε αυτός ο ασθενής δεν πληροί τα κριτήρια κατάταξης στο επίπεδο 

ESI-1. Αν τώρα το ΗΚΓ είναι πάλι αρνητικό (φυσιολογικό), αλλά η κλινική εικόνα 

του ασθενούς χαρακτηρίζεται από ωχρότητα, εφίδρωση, δύσπνοια ή αιμοδυναμική 

αστάθεια, τότε αυτός ο ασθενής θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ESI-1 καθώς 

προφανώς πρόκειται για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο μπορεί άμεσα να 

μεταπέσει σε καρδιακή παύση και θάνατο. 
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Πέρα των δύο πολύ σημαντικών συστημάτων (αναπνευστικό-καρδιαγγειακό), 

ο υπεύθυνος διαλογής στην προσπάθεια προσδιορισμού την ανάγκης για άμεση 

παρέμβαση, πρέπει επίσης να αξιολογήσει το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς. Μία 

εύκολη και ταχεία εκτίμηση της νευρολογικής κατάστασης του ασθενούς, την οποία 

προτείνει το ESI είναι η κλίμακα AVPU (Εικόνα 1.6). 

 

Εικόνα 1.7: Κλίμακα Νευρολογικής Εκτίμησης “AVPU” 

 Ο σκοπός της νευρολογικής εκτίμησης του ασθενούς, έγκειται στην 

αναγνώριση πρόσφατης και/ ή αιφνίδιας αλλαγής στο επίπεδο της συνείδησης του 

ασθενούς η οποία απαιτεί άμεση παρέμβαση. Στα πλαίσια αυτά, ο νοσηλευτής 

διαλογής θα πρέπει να εντοπίσει τους ασθενείς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα 

λεκτικά ερεθίσματα ή απαιτούν επώδυνα για την λήψη μιας απόκρισης. Σύμφωνα 

λοιπόν με την κλίμακα AVPU, ο ασθενής δύναται να κατηγοριοποιηθεί στις 

παρακάτω 4 κατηγορίες: 

 Alert. Ο ασθενής βρίσκεται σε ετοιμότητα και εγρήγορση και 

ανταποκρίνεται στα φωνητικά ερεθίσματα. Είναι προσανατολισμένος στο 

χρόνο, τον τόπο και τα πρόσωπα και ο νοσηλευτής διαλογής είναι σε θέση να 

αποκτήσει υποκειμενικές πληροφορίες.  

 Verbal. Ο ασθενής ανταποκρίνεται σε λεκτικά ερεθίσματα ανοίγοντας τα 

μάτια του όταν κάποιος μιλάει για αυτόν. Ο ασθενής δεν είναι πλήρως 

προσανατολισμένος στο χρόνο, τον τόπο, ή/και τα πρόσωπα. 

 Painful. Ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται σε λεκτικά ερεθίσματα, αλλά 

ανταποκρίνεται στα επώδυνα (π.χ. συμπίεση στο χέρι).  

 Unresponsive. Ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται ούτε στα λεκτικά, ούτε στα 

επώδυνα ερεθίσματα.  
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Ο νοσηλευτής διαλογής χρησιμοποιεί την κλίμακα AVPU και οι ασθενείς που 

αξιολογούνται ως ‘P’ ή ‘U’, πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στην κατηγορία 

των ασθενών, που χρήζουν άμεσης επέμβασης (ESI-1).  Καταστάσεις, οι οποίες 

δημιουργούν πρόβλημα για την νευρολογική εκτίμηση ενός ασθενούς είναι η 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, η διαγνωσμένη άνοια, καθώς επίσης και η λήψη αλκοόλ. 

Η πρόκληση για τον υπεύθυνο της διαλογής σε ένα ΤΕΠ είναι στις καταστάσεις αυτές 

να αξιολογήσει αν η πτώση του επιπέδου συνείδησης οφείλεται ή όχι στην επείγουσα 

αιτία, η οποία οδήγησε τον ασθενή στο νοσοκομείο.   

Η διακομιδή ενός ασθενούς στο νοσοκομείο δεν είναι η απόλυτη ένδειξη για 

να αξιολογηθεί κάποιος ως ESI-1. Είναι πιθανόν ο ίδιος ο ασθενής ή ένας συνοδός 

του, αδυνατώντας να συνειδητοποιούν την σοβαρότητα του προβλήματος, αντί να 

ζητήσουν ένα ασθενοφόρο, να μετέφεραν με ιδιωτικό μέσο τον ασθενή στο ΤΕΠ. 

Νήπια και παιδιά (λόγω μεγέθους), αλλά και ασθενείς με υπεδοσολογία ναρκωτικών 

και αλκοόλης, μεταφέρονται συχνά με ιδιωτικό μέσο. Ο έμπειρος νοσηλευτής 

διαλογής, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει άμεσα τον ασθενή που 

βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, να τον αξιολογήσει και να προωθήσει άμεσα το 

θεραπευτικό του πλάνο 
[5, 6]

.  

Οι ασθενείς που αξιολογούνται ως επιπέδου 1 (ESI-1) συνιστούν περίπου το      

1-3% του συνόλου των προσερχόμενων ασθενών σε ένα τμήμα επειγόντων 
[24, 33]

.    

Οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας κατά την άφιξή τους στο ΤΕΠ, απαιτούν άμεσες 

ιατρικές και νοσηλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν το 

προσδόκιμο επιβίωσής τους. Οι συνήθεις ομάδες υγείας που ανταποκρίνονται σε 

τέτοιες καταστάσεις, είναι η ομάδα τραύματος, καθώς και ομάδα ανάνηψης (μπλε 

κωδικός) 
[5]

. 

Ερευνητικά δεδομένα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε, ότι οι περισσότεροι 

ασθενείς επιπέδου 1 (ESI-1) έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), 

ενώ και κάποιο ποσοστό πεθαίνουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
[33]

. Μικρό 

είναι το ποσοστό των ασθενών αυτού του επιπέδου, οι οποίοι θα καταφέρουν να 

πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείου. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η 

υπογλυκαιμία, οι επιληπτικές κρίσεις, η λήψη αλκοόλ και η αναφυλαξία. 

Παρακάτω αναγράφονται οι πιο συχνά απαντώμενες κλινικές περιπτώσεις, οι 

οποίες αξιολογούνται ως επιπέδου ESI-1: 

 Καρδιακή ανακοπή 

 Αναπνευστική παύση 

 Σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια (SpO2 < 90%) 
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 Βαριά τραυματίες με νευρολογική εκτίμηση ‘U’ 

 Yπερδοσολογία ναρκωτικών ή/και αλκοόλ 

 Σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια με αγωνιώδη ή gasping αναπνοή 

 Σοβαρή βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία με σημεία ισχαιμίας 

 Υπόταση με ενδείξεις υποαιμάτωσης 

 Τραυματίες που η κατάστασή τους απαιτεί άμεση χορήγηση 

κρυσταλλοειδών και κολλοειδών διαλυμάτων ανάνηψης 

 Θωρακικό άλγος, ωχρότητα, εφίδρωση 

 Αδυναμία και ζάλη με βραδυκαρδία 

 Αναφυλακτική καταπληξία 

 Μωρό που είναι υπερβολικά ήσυχα 

 Υπογλυκαιμία με μεταβολή της νοητικής κατάστασης 

 Διασωληνομένος ασθενής 

 Σοβαρή αιμορραγία κεφαλής ή/και άκρων 

 Ανισοκορία 

 Παιδιά με πτώση από ύψος, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε επώδυνα 

ερεθίσματα 

Στον πίνακα της επόμενης σελίδας (πιν. 1.5), αναγράφονται οι πιο σημαντικές 

επείγουσες επεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ταχέως σε έναν 

ασθενή επιπέδου ESI-1. Επίσης, στον ίδιο πίνακα υπάρχει και μία λίστα ενεργειών, οι 

οποίες είναι μη επείγουσες 
[6]

. Οι παρεμβάσεις έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες για 

να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ επειγουσών και μη παρεμβάσεων στην ίδια 

κατηγορία. 
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Πίνακας 1.5 Επείγουσες και μη-Επείγουσες Παρεμβάσεις 

                         

                          ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

 

ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

Αεραγωγός/ 

Αναπνοή 

- Διασωλήνωση 

- Χειρουργική 

απελευθέρωση 

αεραγωγού 

- Επείγουσα 

CPAP/biPAP  

- Ρινική κάνουλα 

- Μάσκα μη επανεισπνοής 

Ηλεκτρική 

Θεραπεία 

- Απινίδωση, monitor 

- Εξωτερική 

βηματοδότηση 

- Monitor 

Διάφορες 

Διαδικασίες 

- Θωρακοτομή 

- Περικαρδιοκέντηση 

- Θωρακική 

παροχέτευση 

- ΗΚΓ 

- Εργαστηριακές εξετάσεις 

- Υπέρηχος 

Αιμοδυναμική 

Κατάσταση 

- Έλεγχος σοβαρής 

αιμορραγίας 

- Χορήγηση υγρών και 

αίματος 

- Ενδοφλέβια πρόσβαση 

Φάρμακα - Ναλοξόνη 

- Ντοπαμίνη 

- Ατροπίνη 

- Αδενοσίνη 

- Παυσίπονα 

- Ηπαρίνη 

- Αντιβιοτικά 

Πίνακας 1.5: Επείγουσες και μη Επείγουσες παρεμβάσεις 

 

 

 



Σελίδα 30 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

Β. Θα μπορούσε αυτός ο ασθενής να περιμένει;  

 

Εικόνα 1.8: Δεύτερο βήμα αξιολόγησης 

Στην ερώτηση αυτή θα στραφεί ο νοσηλευτής διαλογής αμέσως μόλις 

καθορίσει ότι ο ασθενής δεν πληροί τα κριτήρια για το επίπεδο ESI-1. Θα πρέπει 

λοιπόν να αποφασίσει αν πρόκειται για έναν ασθενή, ο οποίος θα μπορούσε να 

περιμένει για να εκτιμηθεί από κάποιον γιατρό ή ενδεχομένως το πρόβλημα της 

υγείας του δε θα μπορούσε να περιμένει. Αν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 

είναι ότι ο ασθενής δεν θα πρέπει να περιμένει, τότε ο ασθενής αξιολογείται ως    

ESI-2. Ενώ αν ο υπεύθυνος της διαλογής αποφασίσει ότι ο ασθενής δύναται να 

περιμένει, τότε μετακινείται στο επόμενο βήμα στον αλγόριθμο αξιολόγησης. 

Τα τρία κύρια ερωτήματα, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

αξιολόγησης ενός ασθενούς στο επίπεδο 2 (ESI-2), είναι τα εξής: 

1. Πρόκειται για ασθενή σε κατάσταση υψηλού κινδύνου; 

2. Είναι ο ασθενής σε διέγερση, λήθαργο ή αποπροσανατολισμένος; 

3. Αισθάνεται ο ασθενής ισχυρό πόνο ή δυσφορία; 

Ο νοσηλευτής διαλογής θα πρέπει άμεσα να συλλέξει σχετικές υποκειμενικές 

και αντικειμενικές πληροφορίες για να απαντήσει γρήγορα σε αυτά τα ερωτήματα. Η 

απάντηση στο πρώτο ερώτημα σχετικά με το αν ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση 

υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε μια σύντομη λήψη ιστορικού του 

ασθενούς, καθώς επίσης και στην εμπειρία του σε παρόμοιες καταστάσεις ασθενών. 

Συχνά η ηλικία και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς φαίνεται να επηρεάζουν την 

αξιολόγηση ασθενών στο επίπεδο 2. 

Ο ασθενής υψηλού κινδύνου είναι αυτός, του οποίου η κατάσταση θα 

μπορούσε εύκολα να επιδεινωθεί ή που εμφανίζει συμπτώματα που υποδηλώνουν μια 

κατάσταση οξεία. Γενικά, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ότι σε κατάσταση υψηλού 
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κινδύνου βρίσκεται κάποιος όταν έχει να αντιμετωπίσει μια δυναμική απειλή κατά 

της ζωής του, της σωματικής του ακεραιότητας ή κάποιου οργάνου του. Για τον 

προσδιορισμό ενός ασθενούς υψηλού κινδύνου, δεν απαιτείται λεπτομερής φυσική 

εξέταση και δεν είναι απαραίτητη η λήψη ενός πλήρους σετ ζωτικών σημείων. 

Όταν κάποιος ασθενής έχει αξιολογηθεί ως επιπέδου ESI-2, ο νοσηλευτής 

διαλογής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν ασφαλές για αυτόν να παραμένει 

στην αίθουσα αναμονής για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κι ενώ το ESI δεν 

προτείνει συγκεκριμένα χρονικά όρια, οι ασθενείς του συγκεκριμένου επιπέδου 

παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα και γενικά η εκτίμησή τους και η θεραπεία 

τους θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα. Σε ένα οργανωμένο σύστημα διαλογής, ένα 

περιστατικό επιπέδου ESI-2 θα πρέπει να καταλαμβάνει το τελευταίο διαθέσιμο 

εξεταστικό κρεβάτι, το οποίο είχε προφυλαχθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. 

Συνήθως, προτού προχωρήσει η διαδικασία διαλογής  στον επόμενο ασθενή, 

ενημερώνεται ο αντίστοιχος νοσηλευτής για την ύπαρξη ενός περιστατικού ESI-2, 

έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονική καθυστέρηση. Σε αντίθεση με το επίπεδο ESI-1, 

εδώ ο νοσηλευτής του ΤΕΠ μπορεί να ξεκινήσει τη φροντίδα μέσω πρωτοκόλλων 

χωρίς την παρουσία ιατρού. Στα πλαίσια αυτά, μπορεί να εξασφαλίσει ενδοφλέβια 

(IV) πρόσβαση, να χορηγήσει οξυγόνο, να κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και να 

τοποθετήσει τον ασθενή σε καρδιακή παρακολούθηση (monitoring). 

Παραδείγματα των καταστάσεων υψηλού κινδύνου : 

 Ενεργός πόνος στο στήθος, ύποπτος για οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, χωρίς σημεία για άμεση-σωτήρια επέμβαση, 

 Σημεία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς σημεία για άμεση-

σωτήρια επέμβαση  

 Ένας ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία και λόγω της 

ανοσοκαταστολής προσέρχεται με πυρετό 

 Ένα περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας  

Πέραν των ασθενών υψηλού κινδύνου, ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα 

πρέπει να διερευνήσει ο υπεύθυνος της διαλογής είναι αν ο ασθενής είναι διεγερτικός, 

συγχυτικός ή ληθαργικός. Κατά την αξιολόγηση λοιπόν ενός ασθενή, θα πρέπει να 

είμαστε σε θέση να διακρίνουμε μία οξεία αλλαγή στη νοητική κατάσταση του 

πάσχοντος.  

Ένα τρίτο ερώτημα, που θα πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο ασθενής 

αισθάνεται πόνο ή δυσφορία και σε τι βαθμό. Αν η απάντηση είναι ότι ο ασθενής δεν 

πονάει, τότε ο νοσηλευτής διαλογής είναι σε θέση να προχωρήσει στο επόμενο βήμα 
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του αλγορίθμου αξιολόγησης. Αν αντίθετα ο ασθενής πονάει, τότε θα πρέπει να 

εκτιμηθεί ο βαθμός του πόνου. Αυτό είναι δυνατόν να καθοριστεί από την κλινική 

παρατήρησή μας ή από τον ίδιο τον ασθενή. Η μέτρηση πραγματοποιείται με μία 

κλίμακα πόνου από 0 έως  10 βαθμούς (Εικόνα 1.9). Αν η βαθμολογία πόνου είναι 7 

ή υψηλότερη, τότε ο ασθενής αξιολογείται ως ESI-2. Ωστόσο, επειδή ο πόνος είναι 

μία από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης σε ένα τμήμα επειγόντων, είναι πιθανόν 

πολλοί ασθενείς να αναφέρουν πόνο 7/10 ή και μεγαλύτερο. Για τον λόγο αυτό, 

μερικοί ασθενείς, πρέπει να εκτιμηθούν για το επίπεδο του πόνου τους από τον 

υπεύθυνο της διαλογής. Θα πρέπει λοιπόν προσεκτικά και κατά την διάρκεια της 

λήψης του ιστορικού να παρατηρηθεί η έκφραση του προσώπου, οι μορφασμοί, το 

κλάμα, η εφίδρωση, η στάση του σώματος, καθώς και μια αλλαγή στα ζωτικά σημεία 

του ασθενούς (π.χ. υπέρταση, ταχυκαρδία). 

 

Εικόνα 1.9: Κλίμακα πόνου 10 βαθμών 

Η εκτίμηση του πόνου, αποτελεί υποκειμενικό σημείο και δεν θα πρέπει να 

είναι απόλυτο στοιχείο για την αξιολόγηση ενός ασθενούς. Για παράδειγμα ένας 

ασθενής με κοιλιακό άλγος, εφίδρωση και ταχυκαρδία, θα πρέπει να αξιολογηθεί ως 

περιστατικό επιπέδου 2. Αντίθετα, ένας ασθενής με διάστρεμμα στον έξω σφυρό και 

ο οποίος αναφέρει ότι πονάει 8/10, μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές παρεμβάσεις 

(π.χ. εφαρμογή πάγου) και δεν θα πρέπει να υπολογιστεί ως ασθενής επιπέδου 2, 

καθώς είναι απόλυτα ασφαλές να περιμένει. 

Εν κατακλείδι, όταν προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ένας 

ασθενής ο οποίος πληροί τα κριτήρια για το επίπεδο ESI-2, τότε άμεσα και χωρίς 

χρονική καθυστέρηση, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Για να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, 

θα πρέπει ο υπεύθυνος της διαλογής να έχει αρκετή κλινική εμπειρία έτσι ώστε να 

αναγνωρίσει γρήγορα τα κρίσιμα σημεία. Πέραν τούτου, δε θα πρέπει να κάνει 

περιττές ερωτήσεις στον ασθενή, αλλά αντίθετα να ενημερώσει τον αρμόδιο 

συνάδελφό του, για την ταχεία εκτίμηση και αντιμετώπιση του πάσχοντος.    
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Το ποσοστό των ασθενών, οι οποίοι αξιολογούνται ως ESI-2, ανέρχεται στο 

20-30% του συνολικού αριθμού ασθενών σε ένα ΤΕΠ, ενώ ένα ποσοστό 50-60% 

ασθενών ESI-2 εισάγονται στο νοσοκομείο 
[34]

. 

Γ. Ποιος είναι ο αριθμός των πόρων, που χρειάζεται αυτός ο ασθενής;  

 

Εικόνα 1.10: Τρίτο βήμα αξιολόγησης 

Εάν οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των δύο πρώτων σημείων λήψης 

αποφάσεων είναι "όχι", τότε ο υπεύθυνος της διαλογής κινείται προς το τρίτο βήμα 

αξιολόγησης (Εικόνα 1.10). Το ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί σχετίζεται 

με τον αριθμό των διαφορετικών  πόρων που θα καταναλώσει ο ασθενής, έως ότου 

ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η θεραπεία του στο ΤΕΠ. Ως πόρος, ορίζεται μια 

διαγνωστική εξέταση (π.χ. ΗΚΓ) ή μια θεραπευτική πράξη (π.χ. ενδομυϊκή έγχυση 

φαρμάκου) 

Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού, ο νοσηλευτής θα πρέπει να 

στηριχθεί στην προηγούμενη εμπειρία του για παρόμοιες καταστάσεις ασθενών και 

να εκτιμήσει αν η ποσότητα των διαφορετικών πόρων, που θα χρειαστεί ο ασθενής, 

ισούται με έναν, πολλούς (2 ή περισσότερους) ή κανέναν.  

Για τον ταχύ προσδιορισμό των αναγκαίων πόρων, ο νοσηλευτής διαλογής 

πρέπει να είναι εξοικειωμένος με καταστάσεις επειγόντων περιστατικών και να 

διαθέτει οξυδέρκεια, έτσι ώστε να μπορέσει να υπολογίσει πόσες ενδεχομένως 

διαφορετικές εξετάσεις θα χρειαστεί ένας ασθενής, μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αντιμετώπισή του στο ΤΕΠ. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η λήψη του 

ιατρικού ιστορικού, καθώς και η κλινική εξέταση του γιατρού (π.χ. επισκόπηση, 

ακρόαση) δεν υπολογίζονται ως πόροι. Μια αντιπροσωπευτική λίστα με το τι 

θεωρείται και τι δεν θεωρείται πόρος υπάρχει στον πίνακα 1.6. 

Οι ασθενείς, των οποίων η κατάσταση θα αξιολογηθεί ότι απαιτεί δύο ή 

περισσότερους πόρους, χαρακτηρίζονται ως ασθενείς επιπέδου 3 (ESI-3). Στο επίπεδο 

4 (ESI-4), ταξινομούνται οι ασθενείς, για τους οποίους χρειάζεται ένας πόρος, ενώ 

αυτοί που δεν χρειάζονται κανέναν πόρο, αξιολογούνται ως ασθενείς επιπέδου 5 

(ESI-5). 
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Στατιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς ESI-3 αποτελούν το 30-40% 

των ασθενών σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ οι ασθενείς των επιπέδων 

ESI-4 και ESI-5 συνθέτουν το 20-35%. Το ποσοστό των δύο τελευταίων επιπέδων 

φαίνεται να αυξάνεται σε χώρες, όπου δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη η πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας. 

Πίνακας 1.6  ESI – Πόροι 

                         

                          ΠΟΡΟΙ 

 

ΜΗ ΠΟΡΟΙ 

Εργαστηριακές εξετάσεις  

(π.χ. αίματος, ούρων) 

Κλινική εξέταση  

Διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. 

ακτινογραφία, υπέρηχος) 

Λήψη ιατρικού ιστορικού 

Ενδοφλέβιες χορηγήσεις (π.χ. 

ενυδάτωση) 

Φυσιολογικός ορός 

Ενδομυϊκή έγχυση φαρμάκου Αντιτετανικός ορός 

Απλή διαδικασία = 1 (π.χ. 

τοποθέτηση ουροκαθετήρα)  

Απλή περιποίηση τραύματος και επίδεση 

Σύνθετη διαδικασία = 2 (π.χ. 

ενσυνείδητη καταστολή) 

Τοποθέτηση γυψονάρθηκα 

Πίνακας 1.6: ESI - Πόροι 

Δ. Ποια είναι τα ζωτικά σημεία του ασθενούς;  

 

Εικόνα 1.10: Τέταρτο βήμα αξιολόγησης 
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Στο τέταρτο βήμα αξιολόγησης, θα φτάσει η διαδικασία διαλογής στην 

περίπτωση όπου ο ασθενής δεν τηρεί τα κριτήρια για τα δύο πρώτα επίπεδα (ESI-1, 

ESI-2) και χρειάζονται 2 ή περισσότεροι πόροι για να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή του 

στο ΤΕΠ. 

Θα πρέπει λοιπόν στο βήμα αυτό, να εξετασθούν τα ζωτικά σημεία του 

ασθενούς και να αξιολογηθούν οι τιμές τους σε συνάρτηση με την ηλικία του 

πάσχοντος. Σκοπός της αντικειμενικής αυτής διαδικασίας, είναι να δούμε αν  τα 

ζωτικά σημεία του ασθενούς βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων. Στην 

περίπτωση όπου όλα τα ζωτικά σημεία, είναι φυσιολογικά, τότε ο ασθενής 

κατατάσσεται στο επίπεδο ESI-3. Ενώ στην περίπτωση όπου έστω και ένα από τα 

ζωτικά σημεία είναι εκτός φυσιολογικών ορίων, ο ασθενής αξιολογείται ως επιπέδου 

2 (ESI-2).  

Τα ζωτικά σημεία, τα οποία αξιολογούνται είναι τα παρακάτω: 

 Σφύξεις  

 Αναπνοές 

 Θερμοκρασία 

 Κορεσμός Οξυγόνου 

1.6 Χρησιμότητα και Αναγκαιότητα Διαλογής 

Τα διάφορα συστήματα διαλογής, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς 

στηρίζονται και προωθούν ρητά την αξία της ανθρώπινης ζωής και την υπεράσπισή 

της. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, ας δούμε πως η διαδικασία της διαλογής συνδέεται με 

αξίες, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και η κατάλληλη χρήση των υγειονομικών πόρων.  

Ανθρώπινη Υγεία. Κάθε σύστημα διαλογής έχει ως πρωταρχικό σκοπό, την 

διατήρηση της ανθρώπινης υγείας. Παρά το γεγονός λοιπόν, ότι τα συστήματα 

διαλογής δίνουν υψηλότερη προτεραιότητα σε ασθενείς με άμεσες ανάγκες επιβίωσης 

(Ασθενείς επιπέδου 1), παρέχουν επίσης προτεραιότητα σε ασθενείς με επείγοντα 

προβλήματα (Ασθενείς επιπέδου 2), τα οποία χρήζουν άμεσης εκτίμησης και 

αντιμετώπισης. Παράλληλα, ο υπεύθυνος διαλογής υποδέχεται και αξιολογεί τους 

ασθενείς με λιγότερο επείγουσες ανάγκες, οι οποίοι δύνανται με ασφάλεια να 

περιμένουν (Ασθενείς επιπέδου 3-5). Οι ασθενείς αυτών των επιπέδων, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να περιμένουν έως ότου τα άτομα με πιο σοβαρές ανάγκες 

αντιμετωπισθούν.  

Αποδοτική χρήση των πόρων. Είναι φυσικό και ευκόλως αντιληπτό, ότι η 

διαλογή είναι μια διαδικασία, με την οποία αναζητούμε λύσεις σε καταστάσεις όπου 
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οι προσερχόμενοι ασθενείς ξεπερνούν τον αριθμό και τις δυνατότητες των παροχέων 

υγείας, σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η πρόκληση για τους επαγγελματίες 

υγείας, είναι να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους, με σκοπό το καλύτερο 

δυνατό συνολικό αποτέλεσμα. Έτσι, τα συστήματα διαλογής τείνουν να 

κατευθύνονται προς την χρησιμοποίηση των πόρων που διαθέτουν για τη φροντίδα 

ασθενών, των οποίων οι ανάγκες είναι μεγάλες και για τους οποίους η θεραπεία είναι 

πιθανό να επιτευχθεί. Αντίθετα, προτείνεται να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση πόρων 

σε ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι πιθανό να ωφεληθούν σημαντικά από τη θεραπεία, 

είτε επειδή η κατάσταση της υγείας τους είναι μη αναστρέψιμη, είτε επειδή το 

πρόβλημα τους είναι αρκετά μικρό, για να χρειάζεται αυτή την θεραπεία.  

Δικαιοσύνη. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες, που θα λάβει ένας νοσηλευτής 

διαλογής θα πρέπει να διέπονται από διαδικαστική και ουσιαστική δικαιοσύνη. 

Διαδικαστικά, μία ενέργεια χαρακτηρίζεται ως δίκαιη, αν είναι σύμφωνη και δεν 

παρεκκλίνει από τους κανόνες που διέπουν το πρωτόκολλο της διαλογής. Θα πρέπει 

λοιπόν, οι κανόνες της διαδικασίας να ακολουθούνται πιστά, ανεξαιρέτως και δίχως 

προκατάληψη. Με την ουσιαστική έννοια της δικαιοσύνης, μια δράση είναι δίκαιη αν 

είναι σύμφωνη με ένα αποδεκτό πρότυπο δικαιοσύνης 
[35]

. 

Πέρα των παραπάνω κοινών αρχών, που υπηρετούν στο σύνολό τους όλα τα 

συστήματα διαλογής, ας επικεντρωθούμε στην χρησιμότητα και την αξία του 

Emergency Severity Index (ESI). Σύμφωνα με μία ευρεία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2008 από το National Opinion Research Center και η οποία 

αφορούσε 935 ερωτηθέντες, το ESI φαίνεται να επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης, εύκολης χρήσης και χαμηλής υποκειμενικής απόφασης, σε σύγκριση 

με τα άλλα συστήματα διαλογής. 

Ένα πρώτο πλεονέκτημα του ESI είναι η ταχεία ταυτοποίηση των ασθενών, 

που χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Το επίκεντρο της διαδικασίας είναι η γρήγορη 

διαλογή των ασθενών σε πέντε κατηγορίες, σε σχέση με την διαθεσιμότητα των 

πόρων. 

 Η χρήση του ESI μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ροής των ασθενών 

μέσω στο ΤΕΠ. Για παράδειγμα, το επίπεδο 1 και 2 των ασθενών, έχουν τη 

δυνατότητα να εκτιμηθούν και να αντιμετωπισθούν άμεσα, ενώ τα επίπεδα 3-5 

μπορούν να περιμένουν με ασφάλεια να εκτιμηθούν. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του ESI, περιλαμβάνει την αποσυμφόρηση του ΤΕΠ 

από μη επείγοντα περιστατικά, τα οποία ανάλογα με το σύστημα κάθε νοσοκομείου, 

προτείνεται είτε να αντιμετωπίζονται σε ένα ιατρείο fast-track είτε να προωθούνται 

στα τακτικά ιατρεία. Με τον τρόπο αυτό, τα επείγοντα περιστατικά προωθούνται και 

αντιμετωπίζονται ταχύτερα 
[5, 6]

. 
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1.7 Η ανάπτυξη των Τ.Ε.Π. στην Ελλάδα 

Παρά το γεγονός, ότι η αποτελεσματικότητα ενός τμήματος επειγόντων 

περιστατικών συνδέεται άμεσα με τον βαθμό αξιοπιστίας ενός συστήματος υγείας, 

στην Ελλάδα η λειτουργία αυτή πάσχει σημαντικά. Ωστόσο, το γεγονός αυτό 

φαίνεται να μην οφείλεται τόσο στην ποιότητα παροχής ιατρο-νοσηλευτικών 

υπηρεσιών, όσο στην έλλειψη οργάνωσης του συστήματος, καθώς και σε 

υλικοτεχνικές ανεπάρκειες.  

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, 

στελεχώνονται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και όχι επείγουσας ειδικότητας, 

όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
[36]

. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη, ορίζει 

αυτόνομα – αυτοτελή τμήματα επειγόντων, τα οποία θα αποτελούνται από μόνιμο 

προσωπικό. Συγκεκριμένα για την διαδικασία της διαλογής, η νομοθεσία αναφέρει: 

‘Δημιουργείται στα ΤΕΠ χώρος διαλογής στον οποίο υποδέχονται τον ασθενή 

ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ΠΦΥ και 

ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης του τον κατευθύνουν στους χώρους του 

Τ.Ε.Π.. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται 

άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά σε 

σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης του Τ.Ε.Π.’
 [37]

. 

Στην πραγματικότητα όμως, η αρχική αξιολόγηση (διαλογή) των ασθενών, δεν 

πραγματοποιείται με τον πλέον καταλληλότερο και επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, 

ενώ το μοναδικό ΤΕΠ, το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα, είναι αυτό του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, το μοναδικό 

νοσοκομείο, το οποίο χρησιμοποιεί οργανωμένα κάποια αλγοριθμική κλίμακα για την 

διαλογή των ασθενών στο ΤΕΠ, είναι το Γενικό Νοσοκομείο ‘Παπαγεωργίου’ στη 

Θεσσαλονίκη, όπου η διαλογή πραγματοποιείται από τους νοσηλευτές με τη χρήση 

του πρωτοκόλλου ESI. Οι λόγοι, οι οποίοι συντελούν στην μη οργανωμένη 

λειτουργία των ΤΕΠ στα ελληνικά νοσοκομεία, σχετίζονται με την έλλειψη 

νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού, με την ανεπαρκή εκπαίδευση και τον ολοένα 

αυξανόμενο αριθμό προσερχόμενων ασθενών.  

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) έχει προωθήσει σχετική 

πρόταση προς την αρμόδια επιτροπή του Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την οποία προτείνει 

τα εξής: 

 Ίδρυση και ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής ειδικότητας 

 Στελέχωση των ΤΕΠ με αυτόνομο και αποκλειστικό προσωπικό 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου επείγουσας ιατρικής 
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 Εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής δομής 

 Στελέχωση με επαρκές προσωπικό, ανάλογο με την επισκεψιμότητα 

 Υιοθέτηση κοινής κλίμακας διαλογής για όλα τα νοσοκομεία 

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού 
[36]

 

1.8 Πληροφοριακό Σύστημα Διαλογής (Computerized Triage) 

Η οργάνωση και η λειτουργία ενός τμήματος επειγόντων περιστατικών, καθώς 

και η ευαισθησία των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό, επιβάλλουν τη 

χρήση ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου πληροφοριακού συστήματος, με στόχο τη 

βέλτιστη και πλέον αξιόπιστη λειτουργία. Η ανάγκη της διαχείρισης και επεξεργασίας 

των στοιχείων, που είτε δημιουργούνται από την προσέλευση των ασθενών ή 

ακολουθούν τους ασθενείς, ικανοποιείται με την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος, με κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό 
[38]

. 

Ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και εύχρηστο πληροφοριακό σύστημα 

διαλογής, θα είχε ως σκοπό την αυτοματοποίηση των πληροφοριών, καθώς και την 

ιεράρχηση των ασθενών με βάση την οξύτητα του προβλήματός τους 
[39]

.      Η 

παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, το 

οποίο στηριζόμενο σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένους κανόνες, θα κατηγοριοποιούσε 

τους ασθενείς σε πέντε επίπεδα οξύτητας (ESI-1 – ESI-5). 

Στα επόμενα κεφάλαια επιχειρείται η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε 

περιβάλλον WEKA και  σε Fuzzy Clips με χρήση ασαφούς λογικής. Ένας λόγος για 

την χρήση ασαφούς λογικής, είναι ότι τέτοιου είδους συστήματα έχουν χαμηλή 

υπολογιστική πολυπλοκότητα και μπορούν να κατανοηθούν ευκολότερα 
[40]

. 

Ο απώτερος σκοπός ενός πληροφοριακού συστήματος διαλογής, είναι να 

προσομοιωθεί η ανθρώπινη λογική και να διευκολυνθεί ο ρόλος του υπεύθυνου της 

διαλογής. Αυτό το οποίο επιδιώκει η παρούσα εργασία είναι να δημιουργηθεί ένα 

έμπειρο ευφυές σύστημα, το οποίο δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη απόφαση, 

αλλά θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προτείνοντας πιθανές λύσεις.   

 

Εικόνα 1.11: Computerized Triage 
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2. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ 

2.1 Ορισμός Τεχνητής Νοημοσύνης 

Ονομάζουμε το είδος μας ‘homo sapiens’ (άνθρωπος ο σοφός), επειδή οι 

νοητικές μας ικανότητες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Για χιλιάδες χρόνια 

προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πώς σκεπτόμαστε. Δηλαδή να αντιληφθούμε πως 

μια χούφτα ύλης μπορεί να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να προβλέπει και να 

χειρίζεται έναν κόσμο πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο πολύπλοκο από τον εαυτό της. 

Το επιστημονικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (artificial intelligence), πηγαίνει 

ακόμα ένα βήμα πιο πέρα: Επιχειρεί όχι μόνο να κατανοήσει, αλλά και να 

κατασκευάσει νοήμονες οντότητες 
[41]

. 

Αναμφισβήτητα, οι λέξεις ‘τεχνητή’ και ‘νοημοσύνη’ (ή ευφυΐα) δεν είναι 

απολύτως σαφής. Επομένως δεν πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι ο όρος 

‘τεχνητή νοημοσύνη’ έχει οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις, ακόμη και σε διαμάχες, 

εντός και εκτός της ερευνητικής κοινότητας, για το τι τέλος πάντων σημαίνει. Τέτοιες 

συζητήσεις είναι αναμενόμενες και καλοδεχούμενες, για οποιοδήποτε σχετικά νέο 

πεδίο, του οποίου τα όρια δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί και συνεχώς 

επεκτείνονται σε νέες κατευθύνσεις. Κανένας από τους κατά καιρούς προτεινόμενους 

ορισμούς, δεν είναι καθολικά αποδεκτός και για το λόγο αυτό, ο καλύτερος τρόπος 

οριοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στην παρούσα φάση ανάπτυξής της, είναι 

μέσω των ερευνητικών περιοχών που την αποτελούν, όπως αυτές διαφαίνονται στα 

πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
[42]

. 

Παρόλα αυτά, κατά καιρούς έχουν προταθεί κάποιοι ορισμοί για το 

επιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Luger και Stubblefield (1998) 

προτείνουν καταρχήν τον ακόλουθο ορισμό: ‘Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας κλάδος 

της Πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με την αυτοματοποίηση ευφυούς 

συμπεριφοράς’. Κατά τους Luger και Stubblefield το δυνατό σημείο αυτού του 

ορισμού είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη κληρονομεί όλες τις μεθοδολογίες, τεχνικές, 

μηχανισμούς και πρότυπα της υπολογιστικής επιστήμης. Το αδύνατο σημείο του 

ορισμού, είναι ότι δεν ορίζει το τι είναι ευφυΐα. 

Ένας δεύτερος εναλλακτικός ορισμός, ο οποίος έχει προταθεί από διάφορους 

ερευνητές, και είναι πιο συγκεκριμένος, και επομένως πιο περιοριστικός, είναι ο 

ακόλουθος: ‘Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την 

επίλυση δύσκολων προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν με την 

εξαντλητική εξέταση όλων των πιθανών λύσεων μια και αυτές μπορεί να είναι πάρα 

πολλές’. Το μειονέκτημα και αυτού του ορισμού, είναι ότι δεν αναφέρεται στον όρο 

‘ευφυΐα’. 
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Άλλος ένας ορισμός είναι αυτός που ανέπτυξε ο Knight (1991) και ο οποίος 

περιγράφεται παρακάτω: ‘Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η μελέτη του πώς να κάνουμε τον 

υπολογιστή να πράξει κάτι που επί του παρόντος ο άνθρωπος μπορεί να το πράξει 

καλύτερα’. Τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης, εκτός του ότι πάλι δεν 

προσεγγίζεται ο όρος ‘ευφυΐα’, είναι ότι είναι ένας πολύ γενικός ορισμός 
[42]

. 

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα το επιστημονικό πεδίο της 

τεχνητής νοημοσύνης, ίσως θα ήταν χρήσιμο να προσεγγίσουμε αρχικά την έννοια 

της ανθρώπινης νοημοσύνης. Ο Howard Gardner στο βιβλίο του ‘Frames of mind: 

The theory of multiple intelligences’(1983), διακρίνει σε κάθε άνθρωπο οχτώ 

διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης (Γλωσσική, Λογική/Μαθηματική, Μουσική, 

Χωρική, Σωματική, Διαπροσωπική, Ενδοπροσωπική, Φυσιοκρατική), οι οποίοι αν και 

είναι ευδιάκριτοι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, στην πραγματικότητα 

χρησιμοποιείται ένα μίγμα από αυτούς. Επίσης, ο Douglas Hofstadter (βραβείο 

Pulitzer) προτείνει ότι νοημοσύνη είναι να ανταποκρίνεσαι σε καταστάσεις με 

ελαστικότητα και να μπορείς να κατανοείς τα ασαφή ή αντιφατικά μηνύματα από τα 

συμφραζόμενα, ενώ υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να βρίσκεις ομοιότητες μεταξύ καταστάσεων, που 

μοιάζουν διαφορετικές, αλλά και να μπορείς να βρίσκεις διαφορές σε καταστάσεις, 

που φαίνονται παρόμοιες. 

Μετά από τόσους ορισμούς και τόσες φιλοσοφικές προσεγγίσεις της τεχνητής 

νοημοσύνης, οι επιστήμονες φαίνεται να έχουν κατασταλάξει στον παρακάτω γενικό 

ορισμό: ‘Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που 

ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία είναι ικανά να 

μιμηθούν τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, εμφανίζοντας έτσι χαρακτηριστικά που 

αποδίδουμε συνήθως σε ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως η επίλυση προβλημάτων, η 

αντίληψη μέσω της όρασης, η μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η κατανόησης της 

φυσικής γλώσσας κλπ’. 

Στον παρακάτω πίνακα (πίν. 2.1), υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις του 

ορισμού της τεχνητής νοημοσύνης από 8 διαφορετικά εγχειρίδια 
[41]

. 
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Πίνακας 2.1  Ορισμοί Τεχνητής Νοημοσύνης 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ 

-‘Η συναρπαστική νέα προσπάθεια 

για να  κάνουμε τους υπολογιστές να 

σκέπτονται… μηχανές με νόηση, με 

την πλήρη και κυριολεκτική έννοια’ 

(Haugeland, 1985) 

-‘Η αυτοματοποίηση των 

δραστηριοτήτων που συσχετίζουμε 

με την ανθρώπινη σκέψη, όπως η 

λήψη αποφάσεων, η επίλυση 

προβλημάτων, η μάθηση…’ 

(Bellman, 1978) 

-‘Η μελέτη των νοητικών ικανοτήτων με 

τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων’ 

(Craniak και McDermott, 1985) 

 

-‘Η μελέτη των υπολογιστικών εργασιών 

που μας δίνουν τη δυνατότητα να 

αντιλαμβανόμαστε, να συλλογιζόμαστε 

και να ενεργούμε’ (Winston, 1992) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ 

ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ 

-‘Η τέχνη της δημιουργίας μηχανών 

που πραγματοποιούν λειτουργίες οι 

οποίες απαιτούν νοημοσύνη όταν 

πραγματοποιούνται από ανθρώπους’ 

(Kuzweil, 1990) 

-‘Η μελέτη του πώς μπορούμε να 

κάνουμε τους υπολογιστές να κάνουν 

πράγματα στα οποία, προς το παρόν, 

οι άνθρωποι είναι καλύτεροι’ (Rich 

και Knight, 1991) 

-‘Υπολογιστική νοημοσύνη είναι η μελέτη 

της σχεδίασης ευφυών πρακτόρων’ 

(Poole, 1998) 

 

-‘Η τεχνητή νοημοσύνη ασχολείται με τη 

ευφυή συμπεριφορά των 

τεχνουργημάτων’ (Nilsson, 1998) 

Πίνακας 2.1: Ορισμοί Τεχνητής Νοημοσύνης 

2.2 Ιστορία και εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερο από μισό αιώνα 

ύπαρξης. Τυπικά ξεκίνησε το 1956 με την συνάντηση κάποιων επιφανών 

επιστημόνων, όπως ο Jogn McCarthy, ο Marvin Minsky και ο Claude Shannon
[41]

.    

Η ιστορία και η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται να έχει επηρεαστεί από 
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διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Παρακάτω παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορία 

των κλάδων αυτών, οι οποίες προσέφεραν ιδέες, απόψεις και τεχνικές στην τεχνητή 

νοημοσύνη. 

Φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που διατύπωσε ένα ακριβές 

σύνολο νόμων που διέπουν το ορθολογικό μέρος της νόησης. Ανέπτυξε ένα άτυπο 

σύστημα συλλογισμών για τη σωστή συλλογιστική, οι οποίοι θεωρητικά επέτρεπαν 

να παράγει κανείς συμπεράσματα μηχανικά με δεδομένες κάποιες αρχικές υποθέσεις. 

Πολύ αργότερα ο Ramon Lull (1315), είχε την ιδέα ότι μπορεί να πραγματοποιείται 

χρήσιμη συλλογιστική με ένα μηχανικό τεχνούργημα. Λίγο μετά ο Thomas Hobbes 

πρότεινε ότι η συλλογιστική είναι σαν τους αριθμητικούς υπολογισμούς και ότι 

‘προσθέτουμε και αφαιρούμε στις σιωπηλές μας σκέψεις’, ενώ γύρω στο 1500 και 

καθώς η αυτοματοποίηση των υπολογιστών είχε ήδη διανύσει αρκετό δρόμο, ο 

Leonardo Da Vinci σχεδίασε μία μηχανική αριθμομηχανή χωρίς όμως να την 

κατασκευάσει (αργότερα αποδείχθηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει). 

Μαθηματικά. Αν και η ιδέα της τυπικής λογικής συναντάται από τον καιρό 

των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, η μαθηματική της ανάπτυξη ξεκίνησε ουσιαστικά 

τον 19
ο
 αιώνα με την εργασία του George Boole, ο οποίος επεξεργάστηκε τις 

λεπτομέρειες της προτασιακής λογικής ή λογικής Boole. Το 1879, ο Gottlob Frege 

επέκτεινε τη λογική του Boole ώστε να συμπεριλάβει αντικείμενα και σχέσεις, 

δημιουργώντας τη λογική της πρώτης τάξης, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα ως το 

πιο βασικό σύστημα αναπαράστασης γνώσης. Η μαθηματική επιστήμη προκαλείται 

να δώσει λύσεις για έννοιες όπως η λογική, ο υπολογισμός και η πιθανότητα. Ο 

Thomas Bayes πρότεινε ένα κανόνα για τον υπολογισμό της πιθανότητας, ο οποίος 

ονομάστηκε ‘ανάλυση Bayes’ και αποτελεί μέχρι σήμερα την βάση των συστημάτων 

αβέβαιης λογικής. 

Οικονομικά. Η οικονομική σκέψη η οποία φαίνεται να αρχίζει την εποχή της 

αρχαίας Ελλάδας, μετουσιώνεται σε επιστημονικό κλάδο το 1776 από τον Σκωτσέζο 

φιλόσοφο Adam Smith. Η θεωρία των αποφάσεων, η οποία συνδυάζει τη θεωρία των 

πιθανοτήτων με τη θεωρία των χρησιμοτήτων, παρέχει ένα τυπικό και πλήρες πλαίσιο 

για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων που παίρνονται σε συνθήκες αβεβαιότητας 

(δηλαδή, σε περιπτώσεις όπου οι πιθανοτικές περιγραφές συλλαμβάνουν 

ικανοποιητικά το περιβάλλον εκείνου που παίρνει την απόφαση). Το πλαίσιο αυτό 

είναι κατάλληλο για μεγάλες οικονομίες. Η θεωρία των παιγνίων του Von Neumann 

και του Morgenstern, περιλαμβάνει το απροσδόκητο συμπέρασμα ότι σε μερικά 

παιχνίδια, ένας ορθολογικός πράκτορας θα πρέπει να ενεργεί με τυχαίο τρόπο ή 

τουλάχιστον με ένα τρόπο που να φαίνεται τυχαίος στους αντιπάλους. 
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Ιατρική-Νευροεπιστήμες. Οι νευροεπιστήμες που ασχολούνται με την 

μελέτη του νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα του εγκεφάλου, καθώς και η ιατρική 

αποτελούν επιστήμες, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής 

νοημοσύνης. Οι περιοχές όπου βρίσκουν εφαρμογή τέτοια συστήματα είναι τα πεδία 

της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας διαφόρων ασθενειών. 

Χρησιμοποιώντας κυρίως ασαφή συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη προκαλείται να 

απαντήσει σε σύγχρονα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την υγεία, το καλύτερο 

βιωτικό επίπεδο και της βέλτιστη θεραπευτική επιλογή.  

Άλλες επιστήμες στις οποίες βρίσκει εφαρμογή αλλά και επηρεάστηκε από 

αυτές η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η ψυχολογία, η πληροφορική και η γλωσσολογία  
[41]

. 

Αν τώρα θελήσουμε να δούμε την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης 

χρονολογικά, θα δούμε ότι πολλοί συγγραφείς διακρίνουν τέσσερις περιόδους: 

 Προϊστορική εποχή: Η τεχνητή νοημοσύνη προαναγγέλλεται σε 

ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 

 Κλασική εποχή: Η εποχή αυτή διήρκησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1960 και αναπτύχθηκαν συστήματα, τα οποία έπαιζαν παιχνίδια 

και έλυναν γρίφους. 

 Ρομαντική εποχή: Η διάρκειά της φτάνει ως τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 και τα συστήματα επικεντρώνονται κυρίως στην κατανόηση 

ιστοριών και διαλόγων σε φυσική γλώσσα. 

 Μοντέρνα εποχή: Η εποχή αυτή που φτάνει μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη συστημάτων, 

που βασίζονται στη γνώση και την εμπορική εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. 

Αυτή την εποχή βιώνουμε την μετα-μοντέρνα περίοδο, όπου η τεχνητή 

νοημοσύνη καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο σε ένα πληροφοριακό περιβάλλον, 

όπου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η εξάπλωση του διαδικτύου και η διείσδυση των 

υπολογιστικών συστημάτων σε κάθε είδους συσκευές ευρείας και καθημερινής 

χρήσης. 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι αλματώδης 

και έτσι σήμερα υπάρχουν: 

 Συστήματα τα οποία βοηθούν το χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια 

προγράμματα (π.χ. Office Assistant) 
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 Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, αποστολή email, σύγκριση 

τιμών κ.α. 

 Συστήματα αναγνώρισης φωνής (π.χ. Pegasus), τα οποία κλείνουν 

αεροπορικές θέσεις τηλεφωνικά ή δίνουν πληροφορίες γενικού 

ενδιαφέροντος (π.χ. My Cosmos) 

 Συστήματα που διεξάγουν ιατρικές διαγνώσεις και αποφάσεις 

 Έμπειρα συστήματα πραγματικού χρόνου (π.χ. Marvel), που 

επεξεργάζονται τα δεδομένα που μεταδίδονται από διαστημόπλοια 

 Συστήματα ρομποτικής χειρουργικής ιατρικής (Εικόνα 2.1) 

 Δημιουργία ευφυών ρομπότ (Εικόνες 2.2 - 2.3) 
[41]

 

 

Εικόνα 2.1: Εφαρμογές χειρουργικής ιατρικής 

.          

              Εικόνα 2.2: Ρομπότ Hoap – Fujitsu          Εικόνα 2.3: Ρομπότ Rombonaut - DARPA, USA 
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2.3 Συστήματα Κανόνων και Έμπειρα Συστήματα 

Τα συστήματα κανόνων ή αλλιώς η αναπαράσταση με κανόνες (όπως συχνά 

αναφέρεται), αποτελεί έναν πολύ πρακτικό τρόπο για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

και είναι η βάση πολλών συστημάτων γνώσης. Στα γενικά πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου, συμπεριλαμβάνεται το ότι βρίσκονται ‘κοντά’ στην ανθρώπινη φύση και ότι 

κατέχουν επάρκεια συνεπαγωγών. Ενώ στα ειδικά πλεονεκτήματα, συγκαταλέγεται η 

δυνατότητα να προστεθούν νέοι κανόνες ανεξάρτητα από τους υπάρχοντες 

(incrementability) και η δυνατότητα να αλλάξουν οι υπάρχοντες κανόνες ανεξάρτητα 

από τους υπόλοιπους (modifiability). 

Η αναπαράσταση με κανόνες, διακρίνεται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες 

συστημάτων κανόνων (Πίνακας 2.2). Στην πρώτη κατηγορία, είναι τα συστήματα 

εξαγωγής συμπερασμάτων (π.χ. Prolog, Datalog), τα οποία αποτελούνται από την 

συνθήκη και το συμπέρασμα. Τα συστήματα αυτά γενικότερα, αντιπροσωπεύουν μία 

γνώση που δηλώνει μία αλήθεια, αλλά δεν αναφέρει ρητά πότε και πώς εφαρμόζεται. 

Στην δεύτερη κατηγορία, βρίσκονται τα συστήματα παραγωγής (π.χ. CLIPS, FLEX), 

τα οποία αποτελούνται από την συνθήκη και την εκτέλεση μιάς ενέργειας, η οποία θα 

πυροδοτηθεί στην περίπτωση που η συνθήκη επαληθεύεται. Τα συστήματα 

παραγωγής παραπέμπουν στη συνεπαγωγική συλλογιστική, υιοθετώντας μια ειδική 

ενέργεια από κάτι που γενικά ισχύει και ταιριάζοντας κανόνες που περιέχουν 

μεταβλητές με δεδομένα στη μνήμη εργασίας που περιέχουν σταθερές. Στα 

συστήματα παραγωγής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση παρακάτω, καθώς τέτοιου είδους 

σύστημα διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία. Την τρίτη και τελευταία κατηγορία 

των συστημάτων κανόνων αποτελούν τα ενεργά συστήματα (π.χ. Oracle Triggers). Οι 

ενεργοί κανόνες, εκφράζουν με σαφήνεια το πότε ακριβώς ενεργοποιούνται. Δηλαδή, 

μόνο όταν συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός (π.χ. το πάτημα του αριστερού 

πλήκτρου του ποντικιού) θα εξετασθεί αν ικανοποιείται η συνθήκη του συστήματος 

κι αν αυτό επαληθευτεί, τότε εκτελούνται οι ενέργειές τους 
[41]

. 

Οι κανόνες παραγωγής (production rules), όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 

αποτελούν μία από τις κατηγορίες της αναπαράστασης γνώσης. Οι γλώσσες 

αναπαράστασης γνώσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε ευφυή συστήματα 

(intelligent systems), τα οποία αποτελείται από δύο βασικές μονάδες: τη βάση γνώσης 

(knowledge base) και τη μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine). Στη 

βάση γνώσης αποθηκεύονται εκφράσεις που αναπαριστούν τη γνώση γύρω από ένα 

πρόβλημα και οι οποίες είναι γραμμένες σε κάποια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, 

όπως οι κανόνες παραγωγής. Η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων χρησιμοποιεί τη 

γνώση στη βάση γνώσης με κάποιο τρόπο για την εξαγωγή ‘νέας’ γνώσης 

(συμπερασμάτων), δηλαδή γνώσης που ενυπάρχει στη βάση γνώσης, αλλά δεν είναι 

εμφανής.   
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  Πίνακας 2.2: Παράδειγμα Αναπαράστασης Γνώσης με Κανόνες 

Κάθε γλώσσα αναπαράστασης συνοδεύεται και από τον δικό της μηχανισμό 

εξαγωγής συμπερασμάτων, που είναι κατάλληλος γι’ αυτήν. Μια πολύ γνωστή 

κατηγορία ευφυών συστημάτων είναι τα έμπειρα συστήματα (expert systems), τα 

οποία συνήθως χρησιμοποιούν κανόνες για την αναπαράσταση γνώσης, οπότε και η 

βάση γνώσης λέγεται βάση κανόνων (rule base). Στην ουσία δηλαδή μια βάση 

κανόνων περιέχει έναν αριθμό από κανόνες, που εκφράζουν τη γνώση με την οποία 

ένας εμπειρογνώμονας σ’ ένα πεδίο λύνει προβλήματα αυτού του πεδίου. Εκτός όμως 

από τους κανόνες, ρόλο στην εξαγωγή συμπερασμάτων παίζουν και τα γεγονότα 

(facts). Τα γεγονότα αντιπροσωπεύουν είτε αρχικά δεδομένα, είτε ενδιάμεσα 

συμπεράσματα κατά τη διαδικασία της παραγωγής συμπερασμάτων και 

αποθηκεύονται σε μια ξεχωριστή βάση, που ονομάζεται βάση γεγονότων (fact base) 

ή μνήμη εργασίας (working memory). Δείτε σχηματικά στην παρακάτω εικόνα 

(Εικόνα 2.4) πως λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα. 



Σελίδα 47 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

 

Εικόνα 2.4: Σχεδιασμός Λειτουργίας Συστήματος Παραγωγής 

Από τους κανόνες παραγωγής πηγάζει ένα νέο είδος προγραμματισμού, ο 

λεγόμενος προγραμματισμός βασισμένος σε κανόνες (rule-based programming), 

όπως από τη λογική πηγάζει ο λογικός προγραμματισμός (logic programming). 

Υπάρχουν αρκετές γλώσσες ή εργαλεία προγραμματισμού βασισμένου σε κανόνες, 

όπως OPS5, CLIPS και JESS. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν ταυτόχρονα και γενικές 

γλώσσες προγραμματισμού και μπορούν να υλοποιήσουν και συμβατικά 

προγράμματα. Κάθε γλώσσα αναπαράστασης προσδιορίζεται από δύο βασικά 

στοιχεία, τη σύνταξή (syntax) της και τη σημαντική (semantics) της. Επίσης, 

συνοδεύεται και από ένα τρίτο στοιχείο, όπως προαναφέραμε, τη μηχανή εξαγωγής 

συμπερασμάτων 
[43]

.
 
 

2.4 Ασαφής Λογική και Ασαφή Έμπειρα Συστήματα 

Κατά την διάρκεια της γένεσης της Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι και σήμερα, 

έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των δύο βασικών της 

προβλημάτων: την αναπαράσταση της γνώσης και των τεχνικών αναζήτησης. 

Ωστόσο, οι τεχνικές που βασίζονται στην συμβολική λογική έχουν αποδειχθεί 

ανεπιτυχείς για την προσέγγιση των προβλημάτων της κοινής λογικής, της μάθησης 

από εμπειρία, κ.α. Σε αυτά τα πεδία χρησιμοποιείται αρκετές φορές με επιτυχία η 

ασαφής λογική (fuzzy logic), η οποία επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της 

ασάφειας, της ανακρίβειας και της αβεβαιότητας για να επιτύχει ικανοποιητικές 

λύσεις. Η ασαφής λογική προσπαθεί να μιμηθεί την ικανότητα του ανθρώπινου 

μυαλού να μαθαίνει και να συνάγει ορθολογικές αποφάσεις σε ένα περιβάλλον 

αβεβαιότητας και ανακρίβειας, συνοψίζοντας τα δεδομένα και επικεντρώνοντας σε 

εκείνη την πληροφορία που καθορίζει την λήψη της απόφασης 
[44]

. 

Η Ασαφής Λογική προτάθηκε ως τεχνική από τον Zadeh, προκειμένου να 

ασχοληθεί με ασαφείς και αναποφάσιστες ιδέες. Έχει περιγραφεί ως επέκταση της 

συμβατικής αριστοτελικής θεωρίας και της Boolean λογικής, δεδομένου ότι 
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ασχολείται με "βαθμούς της αλήθειας" και όχι απόλυτες τιμές "0 και 1" ή "true / false 

". Η ασαφής λογική διακρίνεται από το υπολογιστικό λογισμικό, που καταλαβαίνει 

μόνο δυαδικές λειτουργίες ή συγκεκριμένες αξίες όπως 1.5, 2.8, κλπ. Αντίθετα, 

μιμείται της ανθρώπινης σκέψης και ερμηνείας και δίνει νόημα σε εκφράσεις με 

ασαφή όρια 
[45]

. 

Η θεωρία ασαφών συνόλων (fuzzy set theory), αποτελεί έναν τρόπο για να 

προσδιορισθεί πόσο καλά ένα αντικείμενο ικανοποιεί μια αόριστη περιγραφή. Για 

παράδειγμα, ας δούμε την πρόταση: ‘Ο Νίκος είναι ψηλός’. Είναι η πρόταση αληθής 

αν ο Νίκος είναι 1,80; Οι περισσότεροι άνθρωποι θα απόφευγαν να απαντήσουν 

απόλυτα αν είναι ‘αληθής’ ή ‘ψευδής’, και θα προτιμούσαν να πουν ‘αρκετά’. 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι το πρόβλημα δημιουργείται καθώς ο γλωσσολογικός όρος 

‘ψηλός’, δεν αναφέρεται σε μια αυστηρή οριοθέτηση των αντικειμένων σε δύο 

κατηγορίες, καθώς υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις του ύψους. Η θεωρία των 

ασαφών συνόλων αντιμετωπίζει το ‘ψηλός’, ως ένα ασαφές κατηγόρημα και λέει ότι 

η τιμή της αλήθειας είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 1, αντί να είναι απόλυτα 

‘αληθές’ ή ‘ψευδές’ Το όνομα ‘ασαφές σύνολο’ προκύπτει καθώς το κατηγόρημα 

καθορίζει έμμεσα ένα σύνολο με τα μέλη του, δηλαδή ένα σύνολο το οποίο δεν έχει 

σαφή όρια 
[41]

. 

 

Εικόνα 2.5: Παράδειγμα ασαφούς μεταβλητής 

Η ασαφής λογική που στηρίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων, 

αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς της εμπειρικής γνώσης στα βασισμένα στη γνώση 

συστήματα. Και αυτό, γιατί οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη κανονική λογική δεν 

μπορούν να αναπαραστήσουν την γνώση με επιτυχία, ιδιαίτερα σε πολύπλοκα 

συστήματα, αφού οι περισσότερες έννοιες είναι ασαφείς και η γνώση από την φύση 

της παρουσιάζει λεκτικές ανακρίβειες. Τις ανακρίβειες αυτές έρχεται να 

αντιμετωπίσει η ασαφής λογική η οποία και παρέχει το μαθηματικό πλαίσιο για τον 

χειρισμό των ανακριβειών αυτών και έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά εμπειρίας στο 

σύστημα. Έτσι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ασαφή λογική μπορεί να λάβει την 

σωστή απόφαση βασιζόμενο σε ασαφή δεδομένα. Στην εφαρμογή της ασαφής 

λογικής, δύο έννοιες κλειδιά παίζουν σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές της: η έννοια 
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της λεκτικής μεταβλητής (linguistic variable), και η έννοια ενός ασαφούς κανόνα 

παραγωγής (fuzzy if-then rule). Ως λεκτική μεταβλητή ορίζεται μία μεταβλητή, της 

οποίας οι τιμές είναι λέξεις ή προτάσεις σε μια φυσική ή συνθετική-τεχνητή γλώσσα 

(π.χ. Height -Short, Medium, Tall-), ενώ ως ασαφής κανόνας παραγωγής θεωρούμε 

έναν κανόνα στον οποίο οι συνθήκες και τα συμπεράσματα είναι προτάσεις που 

εμπεριέχουν λεκτικές μεταβλητές (π.χ. If Height is tall Then Nikos is tall) 
[διπλωματική]

. 

Η μεθοδολογία κατασκευής συστημάτων ελέγχου, στα οποία οι αντιστοιχίσεις μεταξύ 

των παραμέτρων πραγματικών τιμών εισόδου και εξόδου αναπαριστάνονται με 

ασαφείς κανόνες, ονομάζεται Ασαφής Έλεγχος (fuzzy control)
 [41]

. 

Η εφαρμογή της ασαφούς λογικής στην ιατρική έχει αυξηθεί τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, καθώς αποδείχθηκε η χρησιμότητα της σε καθημερινά κλινικά 

προβλήματα. Σε αυτήν την εποχή της τεχνολογικής προόδου, μεγάλο μέρος του 

ανθρώπινου ιατρικού δυναμικού χρησιμοποιεί μηχανές και ρομπότ ασαφούς λογικής, 

τα οποία δύνανται να πάρουν αποφάσεις και να εκτελέσουν εργασίες με τη χρήση 

κανόνων, με τρόπο παρόμοιο με την ανθρώπινη συλλογιστική και λογική. 

Όλες οι ιατρικές ειδικότητες χρησιμοποιούν συστήματα ασαφούς λογικής 

κατά κάποιο τρόπο. Οι διάφορες εφαρμογές περιλαμβάνουν: αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, την έγκαιρη ανίχνευση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθεια και νευροπάθειας, θεραπεία των ενδοκρινολογικών 

ασθενειών και διάγνωση του διαβήτη, καρδιακές, νεφρικές και ηπατικές ασθένειες. 

Στην πνευμονολογία έχει χρησιμοποιηθεί για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) με το τεστ αξιολόγησης της πνευμονικής λειτουργίας , καθώς και στην 

μηχανική υποστήριξη μέσω αναπνευστήρα των ασθενών σε μονάδα εντατικής 

φροντίδας (ΜΕΘ). Στην αναισθησιολογία, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην 

παρακολούθηση των ασθενών, στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, στην παροχή 

επαρκούς αναλγησίας και αναισθησίας, στην αξιολόγηση των αναγκών αερισμού 

ακόμα και στον έλεγχο των ρυθμίσεων του αναπνευστήρα. Στην ογκολογία, 

χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των καρκίνων, όπως του πνεύμονα, του μαστού και 

του προστάτη. Μπορεί επίσης να προβλέψει το αποτέλεσμα των χειρουργικών 

επεμβάσεων σε κακοήθειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσει τα 

περιθώρια ακτινοθεραπείας. Η ασαφής λογική δεν είναι χρήσιμη μόνο για την κλινική 

ιατρική, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στατιστικής στις επιστήμες της 

γονιδιακής και βιοπληροφορικής. 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της ασαφούς λογικής στην ιατρική, αποτελεί η 

παρακολούθηση της τιμής της ενδοκράνιας πίεσης (ICP), η οποία μπορεί να οριστεί 

ως χαμηλή, κανονική ή υψηλή. Έτσι, η ICP είναι μια γλωσσική μεταβλητή όπου οι 

τιμές έχουν ασαφή περιθώρια και μπορεί να επικαλύπτονται μεταξύ τους (Εικόνα 2.6) 
[45]

.  
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Εικόνα 2.6: Συναρτήσεις συμμετοχής των λεκτικών τιμών (low, normal, high) της 

        λεκτικής μεταβλητής 'ICP' 

Ένα ασαφές έμπειρο σύστημα βασισμένο σε κανόνες παραγωγής συνίσταται 

από τα αρχικά δεδομένα, που ενεργοποιούν το σύστημα, τους κανόνες παραγωγής, 

που αντιπροσωπεύουν τη γνώση του εμπειρογνώμονα και τον μηχανισμό εξαγωγής 

συμπερασμάτων 
[46]

. Τα αρχικά δεδομένα είναι συνήθως ασαφή σύνολα που 

εκφράζονται με τις ανάλογες συναρτήσεις συμμετοχής σε ένα πεδίο ορισμού. Οι 

κανόνες παραγωγής έχουν την μορφή κλασσικών κανόνων, όπου ένα σύνολο από 

προϋποθέσεις ακολουθείται από μία ενέργεια. Η επαλήθευση των προϋποθέσεων ενός 

κανόνα παραγωγής ενεργοποιεί την ενέργεια. Οι προϋποθέσεις συνδέονται με τους 

τελεστές and, or, not. Τέλος, ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων είναι μια 

διαδικασία αντιστοίχησης των δοσμένων εισόδων στις εξόδους χρησιμοποιώντας την 

θεωρία των ασαφών συνόλων.  

Όταν ολοκληρωθεί η ασαφής εξαγωγή συμπερασμάτων, το αποτέλεσμα είναι 

ένας εξίσου ασαφής συνδυασμός από λεκτικές τιμές λεκτικών μεταβλητών με 

διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί η 

ασάφεια προκειμένου να δοθούν αριθμητικά αποτελέσματα σε μια ψηφιακή μονάδα 

επεξεργασίας. H εξάλειψη της ασάφειας (defuzzification) γενικά ορίζεται σαν η 

μετατροπή μιας ή περισσότερων λεκτικών τιμών μιας λεκτικής μεταβλητής, οι οποίες 

έχουν διάφορες τιμές βαθμού συμμετοχής, σε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο ορισμού 

της λεκτικής μεταβλητής. Στην εικόνα 2.6 απεικονίζεται η δομή ενός ασαφούς 

έμπειρου συστήματος, που σ’ ένα μέτρο αντανακλά και τα στάδια της ασαφούς 

εξαγωγής συμπερασμάτων: fuzzification, rule evaluation, rules actions aggregation 

(fuzzy output), defuzzification (crisp output).  
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Εικόνα 2.6: Δομή ασαφούς έμπειρου συστήματος 

Στα πλεονεκτήματα της χρήσης της ασαφούς λογικής, συγκαταλέγονται το ότι 

μπορεί να μετατρέπει πολύπλοκα προβλήματα σε απλούστερα χρησιμοποιώντας τη 

λογική της προσέγγισης. Επίσης, ένα σύστημα περιγράφεται με τους κανόνες και τις 

συναρτήσεις συμμετοχής της ασαφούς λογικής χρησιμοποιώντας την γλώσσα των 

ανθρώπων και τις λεκτικές μεταβλητές. Έτσι κάποιος μπορεί εύκολα και 

αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσει την γνώση του για να περιγράψει την 

συμπεριφορά του συστήματος.  

Όπως συμβαίνει όμως με όλες τις επιστημονικές μεθόδους, έτσι και στην 

ασαφή λογική υπάρχουν μειονεκτήματα.. Έτσι, μπορεί η ασαφής λογική να έχει 

καταφέρει με επιτυχία να λύσει προβλήματα για τα οποία τα μαθηματικά μοντέλα 

είναι είτε πολύ δύσκολο να τα κατασκευαστούν είτε είναι αναποτελεσματικά και 

κοστίζουν, αλλά από την άλλη είναι γνωστό πως όσο η πολυπλοκότητα του 

συστήματος αυξάνεται, γίνεται  ακόμη πιο δύσκολη η εύρεση του σωστού συνόλου 

κανόνων και συναρτήσεων συμμετοχής που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

περιγραφή του συστήματος. Έτσι απαιτείται σημαντική έρευνα και προσπάθεια ώστε 
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οι κανόνες και οι συναρτήσεις συμμετοχής να ρυθμιστούν για ένα καλό αποτέλεσμα. 

Στα πολύπλοκα συστήματα που απαιτούνται περισσότεροι κανόνες είναι επίσης πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί μία συσχέτιση και συντονισμός μεταξύ τους. Αν και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μία ιεραρχική βάση κανόνων, το πρόβλημα παραμένει καθώς είναι 

δύσκολη η συσχέτιση κανόνων μεταξύ διαφορετικών ιεραρχιών. Σε πολλά 

συστήματα είναι αδύνατο να βρεθεί ένα σύνολο κανόνων και συναρτήσεων 

συμμετοχής για την περιγραφή τους 
[44]

. 

 

 

Εικόνα 2.7: Τρόπος λειτουργίας Ασαφούς Λογικής 

2.5 CLIPS και FUZZY CLIPS 

 

Εικόνα 2.8: Λογότυπο CLIPS 

To CLIPS (C Language Integrated Production System) είναι ένα περιβάλλον 

που αναπτύχθηκε από τη NASA και αποτελεί μια χαμηλού κόστους πλατφόρμα 

ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήματα τα 

οποία βασίζονταν στη γλώσσα LlSP και προσφέρει δυνατότητες για προγραμματισμό 

με κανόνες, συναρτήσεις και αντικείμενα. Με το CLIPS επομένως είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνικές ευρετικού, διαδικαστικού αλλά 
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και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Το CLIPS διαθέτει μια 

αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού, που ονομάζεται COOL (CLIPS 

Object-Oriented Language). Η τελευταία έκδοση του CLIPS (6.30), καθώς και οι 

προηγούμενες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο με τη μορφή ανοικτού κώδικα 

γραμμένες σε γλώσσα C. Το CLIPS μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα γενικό εργαλείο 

ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. 

 

Εικόνα 2.9: Δομή κελύφους έμπειρου συστήματος CLIPS 

 Ανάμεσα στα άλλα, το CLIPS εμπεριέχει ένα κέλυφος έμπειρου συστήματος 

(Εικόνα 2.10), και επομένως διαθέτει τα βασικά μέρη ενός έμπειρου συστήματος: 

 Λίστα γεγονότων (fact-list). Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται 

τα γεγονότα (facts), τόσο εκείνα που ορίζονται κατά την εκκίνηση του συστήματος 

(δεδομένα ή αρχικές συνθήκες), όσο και εκείνα που δημιουργούνται κατά την 

εκτέλεση του. Κάθε γεγονός παίρνει και ένα χαρακτηριστικό ακέραιο αριθμό με την 

καταχώρησή του στη λίστα, που το χαρακτηρίζει μοναδικά. 

 Βάση κανόνων (rule-base). Αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων, που 

αναπαριστούν γνώση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι κανόνες είναι συνήθως 

αποθηκευμένοι σε κάποιο αρχείο απλού κειμένου, το οποίο φορτώνεται στο σύστημα. 

 Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine). Είναι ο 

μηχανισμός με τη βοήθεια του οποίου χρησιμοποιούνται οι κανόνες για εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Ο μηχανισμός αυτός υλοποιεί την ορθή αλυσίδωση και προσφέρει 

αρκετές στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων (conflict resolution strategies). 

 Ατζέντα (agenda). Είναι μια στοίβα στην οποία αποθηκεύονται κάθε 

φορά οι υποψήφιοι για πυροδότηση κανόνες, δηλαδή το σύνολο σύγκρουσης (conflict 

set). Η τοποθέτηση των κανόνων γίνεται με βάση την ακολουθούμενη στρατηγική 

επίλυσης συγκρούσεων, οπότε επιλέγεται κάθε φορά ο ευρισκόμενος στην κορυφή 

της στοίβας. 
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Εικόνα 2.10: Περιβάλλον CLIPS 6.30 

Από τα παράθυρα του προγράμματος, που φαίνονται στην εικόνα 2.11, είναι 

δυνατόν να είναι ανοικτά ταυτόχρονα όσα θέλουμε. Στο Dialog Window γίνεται το 

τρέξιμο των προγραμμάτων και εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Στο Facts 

εμφανίζονται τα περιεχόμενα της λίστας γεγονότων, ενώ στο Agenda τα περιεχόμενα 

της ατζέντας. Για να ‘τρέξει’ ένα πρόγραμμα CLlPS επιλέγεται από το μενού File η 

επιλογή Load και μέσα από το σχετικό παράθυρο επιλέγεται το επιθυμητό αρχείο που 

συνήθως έχει την κατάληξη *.clp. Για να εκτελεστεί κάποιο πρόγραμμα γραμμένο σε 

CLIPS κατ’ αρχήν επιλέγουμε και εκτελούμε την εντολή Reset από το μενού της 

επιλογής Execution του CLIPS. Η εντολή αυτή καταχωρεί στη μνήμη όλα τα 

γεγονότα τα οποία περιγράφονται στο αρχείο που φορτώθηκε. Στη συνέχεια, 

επιλέγεται και εκτελείται η εντολή Run από το ίδιο μενού. Έξοδος από το CLIPS 

επιτυγχάνεται με χρήση της εντολής exit : CLIPS> (exit). Οι παρενθέσεις 

προσδιορίζουν την exit ως εντολή και την διαχωρίζουν από το σύμβολο exit, που δεν 

είναι σε παρενθέσεις και έχει εντελώς διαφορετική σημασία. 

Ένα πρόγραμμα στο CLlPS είναι ένα σύνολο από κανόνες και γεγονότα και η 

εκτέλεση του συνίσταται σε μια ακολουθία από πυροδοτήσεις κανόνων, των οποίων 

οι συνθήκες ικανοποιούνται. Η ικανοποίηση των συνθηκών γίνεται μέσω 

ταυτοποίησης τους με τα γεγονότα που υπάρχουν στη λίστα γεγονότων. Η εκτέλεση 

τερματίζεται όταν δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες προς πυροδότηση ή όταν κληθεί 

συγκεκριμένη εντολή τερματισμού. 

Το CLIPS διαθέτει μια σειρά από στοιχεία κατάλληλα για την υλοποίηση 

έμπειρων συστημάτων που αφορούν τα δεδομένα, τις μεταβλητές, τους κανόνες, τις 

συναρτήσεις κλπ. Η σύνταξη που χρησιμοποιεί το CLIPS είναι επηρεασμένη από 

αυτή της γλώσσας LISP, χρησιμοποιεί δηλαδή σαν βάση διαχωρισμού των δομικών 
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μονάδων τις παρενθέσεις. Ο ορισμός των διαφόρων στοιχείων του CLIPS θυμίζει 

ορισμό συναρτήσεων της LISP. 

Οι βασικοί τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται από το CLIPS είναι:  

 Σύμβολα (symbols): Οποιαδήποτε ακολουθία εκτυπώσιμων 

χαρακτήρων που δεν ξεκινά από <, I , &, (, ), $, ?, +, - και δεν περιέχει 

κανένα από τους <, | , &, (, ), ; . 

 Αλφαριθμητικά (strings): Οποιαδήποτε ακολουθία εκτυπώσιμων  

  χαρακτήρων ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Π.χ. "This is a program" , 

  “2A”  

 Αριθμοί (numbers): 23, -23, +23 (integers) 23.34, +23.0, 23e4, -23.2e-

  5 (floats) Σχόλια: από ";" μέχρι το τέλος της γραμμής. 

 

Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται και στις συνθήκες και στις ενέργειες των 

κανόνων και φυσικά στις συναρτήσεις χρήστη και είναι συνήθως τοπικές μεταβλητές. 

Τιμές παίρνουν οι μεταβλητές που βρίσκονται στις συνθήκες ενός κανόνα μέσω της 

διαδικασίας του ταιριάσματος/ενοποίησης (matching) με γεγονότα από τη λίστα 

γεγονότων. Οι τιμές αυτές αποδίδονται στις ενέργειες των κανόνων είτε μέσω 

εκτυπώσεων στην οθόνη είτε μέσω εισαγωγής νέων γεγονότων. Οι μεταβλητές που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο CLIPS μπορεί να είναι:  

 Μονότιμες (singlevalue) : ξεκινούν με ? (Π.χ. ?x, ?day). Τιμές: 32, 

flight34, mary, “a12”  

 Πολλαπλών τιμών (multivalue) : ξεκινούν με $?. Π.χ. $?days. Τιμές : 

(28 29 30 31), (mon tues wedn)  

 Καθολικές μεταβλητές (global variables) Είναι προσπελάσιμες από 

παντού. Ορίζονται με τη δήλωση defglobal: (defglobal ?*<σύμβολο>* = <έκφραση>) 

Π.χ. (defglobal ?*x* = 0)  

 Τοπικές μεταβλητές (local variables) Είναι προσπελάσιμες μόνο μέσα 

από τη δομή (π.χ. κανόνας, συνάρτηση) που χρησιμοποιούνται.  

Οι κανόνες που χρησιμοποιούμε στο CLIPS, είναι δομές της μορφής:             

if (συνθήκες) then (ενέργειες) που αναπαριστούν ευρετική γνώση (heuristic 

knowledge) στη βάση γνώσης. Οι κανόνες βρίσκονται στη βάση κανόνων στη μνήμη 

απ’ όπου μετακινούνται στη στοίβα κανόνων (agenda) όταν όλες οι συνθήκες τους 

ικανοποιούνται, δηλαδή οι συνθήκες τους ενοποιούνται (match) με γεγονότα στη 
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λίστα γεγονότων. Στη στοίβα κανόνων μπαίνουν στην κατάλληλη θέση (σειρά) με 

βάση την προτεραιότητά τους και την στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων που 

ακολουθείται. Επειδή οι κανόνες περιέχουν μεταβλητές, η ενοποίηση/ταίριασμα των 

συνθηκών τους με γεγονότα από τη λίστα γεγονότων μπορεί να γίνεται με 

διαφορετικές τιμές κάθε φορά, δηλαδή από ένα κανόνα CLIPS να έχουμε ένα ή 

περισσότερα στιγμιότυπα του κανόνα, αυτά που προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε 

τις μεταβλητές με τις τιμές που προκύπτουν από την ενοποίηση/ταίριασμα. Αυτά τα 

στιγμιότυπα των κανόνων είναι που εισέρχονται στη στοίβα κανόνων. Η διαδικασία 

της ενοποίησης/ταιριάσματος (matching) έχει σαν στόχο να βρει αν υπάρχει γεγονός 

με το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί μια συνθήκη, δηλαδή να βρεθούν τιμές για τις 

μεταβλητές, αν υπάρχουν, που τα κάνουν ταυτόσημα (εκτός αν η συνθήκη δεν έχει 

μεταβλητές και είναι ταυτόσημη) 
[47]

. 

Το FuzzyClips είναι επέκταση του Clips, και η δομή του είναι η ίδια με αυτή 

πού έχει ήδη περιγράφει παραπάνω. Η βασική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι 

το FuzzyClips βασίζεται στην θεωρία της ασαφούς λογικής (Κεφάλαιο 2.4) και έχει 

την δυνατότητα χειρισμού ασαφών εννοιών. Δηλαδή επιτρέπει την χρησιμοποίηση 

και εισαγωγή ασάφειας στους κανόνες και στα γεγονότα. Το FuzzyClips συνδυάζει 

και τη χρήση συντελεστών βεβαιότητας, εδώ όμως δεν χρησιμοποιούνται
[48]. 

 

Εικόνα 2.11: Ο καθηγητής Dr. Lotfi A. Zadeh, ο ιδρυτής της θεωρίας των ασαφών συνόλων 
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

3.1 Το Πρόβλημα 

Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το σύστημά μας, είναι να 

διαχειρισθεί τους ασθενούς που προσέρχονται σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών 

και να τους αξιολογήσει σύμφωνα με το πρόβλημα υγείας για το οποίο έρχεται στο 

νοσοκομείο. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν ο αριθμός των ασθενών που φτάνουν σε 

κάποιο ΤΕΠ, είναι μεγαλύτερος από τις δυνατότητες του εκάστοτε τμήματος. Η 

οικονομική ύφεση και η ελλιπής οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, φαίνεται να 

έχει ωθήσει τους ασθενείς να χρησιμοποιούν απευθείας δομές δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθιστώντας ταυτόχρονα πιο έντονο το παραπάνω 

πρόβλημα σε αυτές τις δομές. Το σύστημά μας λοιπόν, επιδιώκει την ιεράρχηση των 

ασθενών αυτών σύμφωνα με μία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη και επιστημονικά 

αποδεδειγμένη κλίμακα. Το πρωτόκολλο ESI (Κεφάλαιο 1.5), αποτελεί ακριβώς αυτή 

την κλίμακα και ταξινομεί τους ασθενείς σε πέντε βαθμίδες ανάλογα την βαρύτητα 

του προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζουν.  

Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχει να διαχειρισθεί το σύστημά μας, έχει να 

κάνει με το γεγονός ότι πέραν της βαθμίδας οξύτητας θα πρέπει να προβλέπει και τον 

ειδικό ιατρό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το περιστατικό. Το πρόβλημα αυτό 

αναδεικνύεται από το γεγονός ότι τα ΤΕΠ στα ελληνικά νοσοκομεία δεν 

πλαισιώνονται από επειγοντολόγους, αλλά από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. 

παθολόγοι, χειρουργοί κ.α). Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημά μας 

θα έπρεπε να γίνει ακόμη πιο πολύπλοκο, καθώς ο αριθμός των κλάσεων εξόδου είναι 

πενταπλάσιος (5 βαθμίδες ESI) του αριθμού των ιατρικών ειδικοτήτων. 

 

Εικόνα 3.1: Το πρόβλημα του ΤΕΠ 
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3.2 Εκμαίευση Γνώσης 

Καθώς περιγράφηκε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και επιδιώκει να 

επιλύσει το σύστημά μας, στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην διαδικασία 

απόκτησης της γνώσης, που αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 Για να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες γνώσεις για το πρόβλημα, θα 

πρέπει ο μηχανικός της γνώσης να εκμαιεύσει από τον ειδικό τη γνώση του πάνω στο 

πεδίο και εν συνεχεία να μοντελοποιήσει τη γνώση σε κάποια ενδιάμεση μορφή 

αναπαράστασης. Ως ειδικός, ορίζεται κάθε άτομο που κατέχει ειδική γνώση ή 

ικανότητα πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ ως γνώση, η κατανόηση του 

κόσμου του προβλήματος, η οποία αποκτάται μέσω εμπειρίας και μελέτης. Η 

εκμαίευση της γνώσης (knowledge elicitation) απαιτεί συνεχή επικοινωνία ανάμεσα 

στο μηχανικό της γνώσης και τον ειδικό. Ο πιο διαδεδομένος και αποδοτικός τρόπος 

εκμαίευσης γνώσης είναι η συνέντευξη. Η συνέντευξη, η οποία χρησιμοποιείται 

συνήθως στα αρχικά στάδια απόκτησης της γνώσης, απαιτεί εκτεταμένη 

προετοιμασία και εξάσκηση από την μεριά του μηχανικού και φυσικά αποτελεί 

χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχουν αρκετά είδη συνεντεύξεων, όπως η μη-δομημένη 

με γενικές ερωτήσεις, η ημιδομημένη συνέντευξη με σειρές ανοικτών ερωτήσεων και 

η δομημένη συνέντευξη με ερωτηματολόγιο με αυστηρά καθορισμένη δομή. Η 

μοντελοποίηση της γνώσης (knowledge analysis & modeling), γίνεται με διάφορες 

ημιδομημένες μορφές αναπαράστασης 
[41]

. 

 

Εικόνα 3.2: Διαδικασία Ανάπτυξης συστημάτων γνώσης 



Σελίδα 59 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

 Μία από τις δυσκολότερες και η περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία στη 

δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος είναι η εκμαίευση της γνώσης από τους 

εμπειρογνώμονες και ειδικούς στο θέμα. Η γνώση που έχει αποκτηθεί και έχει 

καταχωρηθεί στο σύστημα μας αναφέρεται όπως εκμαιεύθηκε μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων με τον διευθυντή του ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.), κ. Νικόλαο Λαζάρου και την προϊστάμενη του 

ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κ. Αναστασία Τσιβική. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς των 

διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, για τις οποίες το σύστημα περιγράφει προβλήματα.  

Πέραν της γνώσης, που έχει αποκτηθεί από προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

παραπάνω ειδικούς, πραγματοποιήθηκε και προσωπική μελέτη με ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα διαλογής των ασθενών. Βρέθηκαν αρκετά 

πρωτόκολλα διαλογής που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, αλλά η προσοχή μας 

επικεντρώθηκε στο πρωτόκολλο ESI, το οποίο είναι και το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιεί και το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που πραγματοποιεί διαλογή 

στο χώρο των επειγόντων (Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη).  

Σε πολλά σημεία η απόκτηση της γνώσης και η διασταύρωση της με την 

βιβλιογραφία, ήταν χρονοβόρα, αλλά και σημαντική για την σωστή ομαδοποίηση των 

πληροφοριών και την εξαγωγή των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.  

Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να προσδιοριστούν αφ’ ενός μεν τα 

στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αξιολόγηση της οξύτητας ενός ασθενούς, και αφ’ ετέρου να αξιολογηθούν τα κλινικά 

συμπτώματα τα οποία αναφέρει ο ασθενής, καθώς και τα αντικειμενικά κλινικά 

σημεία τα οποία αξιολογεί ο νοσηλευτής διαλογής. 

Το σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε παρέχει την δυνατότητα να επεκταθεί 

και να αλλάξει με την προσθήκη περαιτέρω μελλοντικής γνώσης. 

3.3 Δημιουργία Φόρμας PHP και Συλλογή Δεδομένων 

Για την επίτευξη της συλλογής των δεδομένων μας, χρειάστηκε αρκετός 

χρόνος παραμονής στο ΤΕΠ του Π.Γ.Ν.Π. έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένας ικανός 

και αντιπροσωπευτικός αριθμός περιστατικών-ασθενών. Έτσι, αφού εξασφαλίσθηκε 

η σχετική άδεια για την εκτέλεση της συλλογής, δημιουργήθηκε μία εκτυπώσιμη 

φόρμα (Εικόνα 3.3.) και η οποία χρησιμοποιήθηκε για κάθε περιστατικό, το οποίο 

κατέφθανε στο ΤΕΠ. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας, τηρήθηκε το ανώνυμο των 

ασθενών και όλα τα περιστατικά έλαβα έναν κωδικό αναγνώρισης (ID).  
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Εικόνα 3.3: Φόρμα Συλλογής Δεδομένων 

Στην παραπάνω φόρμα συλλογής των δεδομένων, φαίνονται οι μεταβλητές 

που μελετήθηκαν και οι οποίες είναι κατηγοριοποιημένες σε διάφορες ενότητες 

ανάλογα την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, την οποία αφορά το περιστατικό. Έτσι, οι 

μεταβλητές αφορούν το παθολογικό σύστημα, το μυοσκελετικό, το ουρολογικό, το 

γυναικολογικό, το καρδιοαναπνευστικό, το δερματολογικό, το νευρολογικό και το 

ωτορινολαρυγγολογικό. Επίσης, υπάρχουν κάποια γενικά στοιχεία τα οποία αφορούν 

τον τρόπο προσέλευσης του ασθενούς στο νοσοκομείο και την προνοσοκομειακή 

φροντίδα που έλαβε, τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, διάφορες κλινικές 

πληροφορίες και το ιστορικό του, βαθμολογίες σε διάφορες κλίμακες (Painscale, 
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GCS, AVPU), την ιατρική ειδικότητα που θα αναλάβει το περιστατικό και τέλος την 

αξιολόγηση του ασθενούς (ESI TRIAGE SCALE). 

Μετά από την συμπλήρωση των φορμών και την συγκέντρωσή τους, 

ακολούθησε η ηλεκτρονική καταχώρησή τους μέσω μιας φόρμας php. Η φόρμα 

δημιουργήθηκε με το διαδικτυακό εργαλείο ‘Free MySql Database & PHP generator’ 

(Εικόνα 3.4).  

 

Εικόνα 3.4: Εργαλείο δημιουργίας Φόρμας PHP. 

Δημιουργήθηκαν για την φόρμα τρία αρχεία και χρησιμοποιήθηκαν επιλογές 

checkbox, text, dropdown, calendar και submit button. Το πρώτο αρχείο περιέχει τον 

κώδικα php της φόρμας, το δεύτερο είναι το αρχείο ‘added.php’ που συνδέει το 

πρώτο αρχείο με ένα τρίτο, το οποίο είναι το ‘connect.php’ που συνδέει τη φόρμα με 

μία php-myadmin βάση δεδομένων.  

Στην παρακάτω εικόνα 3.5, αριστερά παρατηρείται η ηλεκτρονική φόρμα 

συλλογής δεδομένων με τα γενικά στοιχεία και το κύριο σύμπτωμα που οδήγησε τον 

ασθενή στο νοσοκομείο. Δεξιά, αναγράφονται οι τιμές των ζωτικών σημείων του 

ασθενή και οι οποίες θα αποτελέσουν τις τέσσερις από τις πέντε ασαφείς μεταβλητές 

του συστήματος που θα δημιουργήσουμε. 

 

Εικόνα 3.5: Φόρμα php - Γενικά Στοιχεία και Ζωτικά Σημεία 
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Στην εικόνα 3.6, αναγράφονται κάποια αντιπροσωπευτικά συμπτώματα για το 

μυοσκελετικό, το παθολογικό, το νευρολογικό και το ουρολογικό σύστημα. Ο τρόπος 

λειτουργίας που επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το ‘checkbox’. Η 

επιλογή αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε (τσεκάρουμε) το αντίστοιχο 

σύμπτωμα για το οποίο προσέρχεται ο ασθενής. Φυσικά πέρα των συμπτωμάτων που 

αναγράφονται στην παρακάτω εικόνα, η φόρμα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 

από μία μεγάλη συλλογή συμπτωμάτων και σημείων και κάθε σύστημα. Η συλλογή 

αυτή όπως είναι ευκολονόητο είναι πολύ μεγαλύτερη για το παθολογικό και το 

μυοσκελετικό σύστημα έναντι των άλλων, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητάς 

τους.  

 

Εικόνα 3.6: Φόρμα php - Συμπτώματα κάποιων συστημάτων 

Επιπλέον, επειδή όσο και προσεκτική προσέγγιση και αν κάνουμε δεν είναι 

δυνατόν να καλύψουμε όλο το σύνολο των συμπτωμάτων, σε κάθε σύστημα υπάρχει 

μία επιπλέον επιλογή ‘text’, με την ονομασία ‘Άλλο:’. Έτσι, ο χρήστης θα έχει τη 

δυνατότητα σε περίπτωση που ο ασθενής αναφέρει κάποιο σύμπτωμα που δεν 

υπάρχει στη λίστα να το πληκτρολογήσει αυτός στο πεδίο ‘Άλλο:’ (Εικόνα 3.7). 

Τέλος, στην εικόνα 3.8 παρατηρείται μια επιλογή ‘dropdown’,  με την 

ονομασία ‘Stick ούρων (blood)’. Η συγκεκριμένη μεταβλητή αφορά την αιματουρία, 

περιγράφεται στο ουρολογικό σύστημα και παίρνει τιμές από ένα σταυρό,  (+) έως 

τρείς (+++).  

             

Εικόνα 3.7: Επιπλέον επιλογή για κάθε          Εικόνα 3.8: Επιλογή 'dropbox' για την αιματουρία    

σύστημα 
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Κάποιες από τις επιλογές σημείων και συμπτωμάτων που δύναται να επιλέξει 

ο χρήστης και αφορούν το καρδιολογικό και το ΩΡΛ σύστημα, διακρίνονται στην 

εικόνα 3.9. Με παρόμοιο τρόπο σχεδιάστηκαν στην φόρμα και οι μεταβλητές, που 

αφορούσαν το δερματολογικό και το γυναικολογικό σύστημα.  

 

Εικόνα 3.9: Φόρμα php - Καρδιολογικό & ΩΡΛ (αριστερά) και συμπερασματικά στοιχεία (δεξιά) 

Στην δεξιά πλευρά της παραπάνω εικόνας, μπορούμε να διακρίνουμε τα 

συμπερασματικά στοιχεία της φόρμας και τα οποία περιλαμβάνουν διάφορα 

συγκεντρωτικά δεδομένα. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε την μεταβλητή ‘ESI 

TRAGE Scale’, η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο διαλογής, το οποίο αποφασίζει ο 

υπεύθυνος της διαλογής για τον άρρωστο. Επίσης, προσδιορίζεται ο βαθμός πόνου 

που αισθάνεται ο ασθενής (Pain Scale) σε μία κλίμακα από το 0 έως το 10, όπου 

0=καθόλου πόνος και 10=αφόρητος πόνος. Η μεταβλητή αυτή, σχετίζεται με το 

υποκειμενικό αίσθημα του πόνου που νιώθει ο ασθενής και με τον τρόπο που αυτός 

τον περιγράφει. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι η βιβλιογραφία αναφέρει ότι κατά 

την διάρκεια της διαλογής, ένας έμπειρος νοσηλευτής, μπορεί να εκτιμήσει αυτός τον 

βαθμό πόνου που νιώθει ο κάθε άρρωστος, έτσι ώστε να αποφευχθούν σφάλματα 

λόγω της υποκειμενικότητας των ασθενών. Η μεταβλητή του πόνου, θα αποτελέσει 

την πέμπτη ασαφή μεταβλητή του συστήματός μας. Ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο 

βλέπουμε παρακάτω είναι η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς, με δύο 

διαφορετικές κλίμακες (AVPU Scale, GCS). Επιπροσθέτως, παρατηρούμε την 

κατηγορία ‘Κρίσιμα Στοιχεία’, με κάποιες σοβαρές καταστάσεις για την ανθρώπινη 

υγεία, όπου αν κάποιος ασθενής τηρεί κάποια από αυτές απευθείας χαρακτηρίζεται 

ως επιπέδου 1 και προηγείται. Τέλος, υπάρχει η μεταβλητή ‘Physician’, που 
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αναφέρεται στην ιατρική ειδικότητα που θα αναλάβει το περιστατικό και η επιλογή 

‘button’, με την ονομασία ‘submit’ την οποία και πατάμε για να καταχωρηθεί το 

περιστατικό στην βάση δεδομένων. Περισσότερα για τη σύνδεση αυτή θα δούμε στο 

κεφάλαιο 3.4.   

3.4 Σύνδεση της φόρμας με Βάση Δεδομένων 

 Η φόρμα, η οποία δημιουργήθηκε για την ηλεκτρονική καταχώρηση των 

περιστατικών και που κάποια μέρη της αναλύθηκαν παραπάνω, συνδέθηκε με την 

διαδικτυακή βάση δεδομένων phpMyAdmin. Η σύνδεση της φόρμας και της βάσης 

δεδομένων, πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος xampp. To phpMyAdmin, 

αποτελεί ένα εργαλείο λογισμικού γραμμένο σε γλώσσα PHP, το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα της διαδικτυακής διαχείρισης της MySQL (σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων). Το Xampp είναι ένα πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου 

λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρμας το οποίο 

περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση δεδομένων MySQL και 

ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl. Το 

Xampp τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και χρησιμοποιείται ως 

πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων με τεχνολογίες όπως PHP, JSP και 

Servlets. 

           

Εικόνα 3.10: Λογισμικό Xampp                                          Εικόνα 3.11: Λογισμικό phpMyAdmin 

 Έπειτα λοιπόν από την εγκατάσταση του Xampp (Version: 3.2.1) και του 

phpMyAdmin (Version: 4.1.9), πραγματοποιούμε άνοιγμα του Xampp και 

ενεργοποίηση του Apache και του Mysql (Εικόνα 3.12). Από την πλατφόρμα του 

Xampp επιλέγουμε ‘Admin’ και εισερχόμαστε ως ‘root’ στην phpmyadmin. Εν 

συνεχεία και αφού βρισκόμαστε στο περιβάλλον της phpMyAdmin, μέσω της 

επιλογής ‘Δικαιώματα’, δημιουργήθηκε ένας νέος χρήστης με όνομα triage, στον 

οποίο δόθηκε και ένας κωδικός. Μετά την δημιουργία του νέου χρήστη, 

πραγματοποιήθηκε η κατασκευή της βάσης, η οποία ονομάστηκε ‘esi_triage’ και 

παραχωρήθηκαν πλήρη δικαιώματα ελέγχου της βάσης στον χρήστη ‘triage’.            

Η βάση αποτελείται από έναν πίνακα με ονομασία ‘triage_data’, ο οποίος και 

αποτελείται από 186 πεδία. 
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Εικόνα 3.12: Ενεργοποίηση Xampp & είσοδος στην phpMyadmin  ως 'root'με την επιλογή admin 

Στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να δούμε το παράθυρο που εμφανίζεται 

όταν ανοίγουμε το Xampp, την ενεργοποίηση του Apache και του Mysql (πράσινη 

ένδειξη), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εισερχόμαστε στην βάση δεδομένων 

μέσω την επιλογής ‘admin’ (κόκκινη ένδειξη). 

 

Εικόνα 3.13: PhpMyadmin - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 'esi_triage'. 

Στην εικόνα 3.13, παρατηρούμε την βάση ‘esi_triage’ που δημιουργήσαμε 

(κόκκινη ένδειξη, αριστερά) και την επιλογή ‘Δικαιώματα’ (κόκκινη ένδειξη, δεξιά), 

μέσω της οποίας παραχωρήθηκε ο πλήρης έλεγχός της στον νέο χρήστη που 

δημιουργήσαμε.  

Παρακάτω (Εικόνα 3.14), φαίνεται η είσοδος στην βάση δεδομένων με τον 

νέο χρήστη που δημιουργήθηκε. Εισάγουμε τη λέξη ‘triage’ στο πεδίο ‘Όνομα 

χρήστη’ και τον κωδικό που δημιουργήσαμε στο πεδίο ‘Κωδικός χρήστη’.  
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Εικόνα 3.14: Είσοδος στην phpMyAdmin με τον χρήστη 'Triage' 

Έπειτα από την κατασκευή της βάσης δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η 

δημιουργία του πίνακα ‘triage_data’ (Εικόνα 3.15 – κόκκινη ένδειξη) και των πεδίων 

του. Συνολικά δημιουργήθηκαν 186 πεδία, μερικά από τα οποία μπορούμε να δούμε 

στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 3.15: Δημιουργία πίνακα 'triage_data' στην βάση δεδομένων 

3.5 Εξαγωγή δεδομένων από Βάση Δεδομένων 

Η εξαγωγή αποτελεί έναν τρόπο διαβίβασης δεδομένων της βάσης δεδομένων 

σε κάποιο αρχείο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε τα δεδομένα να μετατραπούν σε  

υπολογιστικό φύλλο ή σε κάποια μορφή αρχείου ώστε μια εφαρμογή ή πρόγραμμα να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα.  
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Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των δεδομένων ή και 

οποιαδήποτε στιγμή πριν από αυτή, υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των 

δεδομένων σε διάφορες μορφές αρχείων (Εικόνα 3.16).  

 

Εικόνα 3.16: Εξαγωγή βάσης σε διάφορες μορφές αρχείων 

Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δεδομένων, εξάγαμε 

την βάση ‘esi_triage’ μέσω της επιλογής ‘Εξαγωγή’. Το πρόγραμμα προσφέρει τη 

δυνατότητα ορισμού του ονόματος του εξαγόμενου αρχείου, καθώς και τη 

δυνατότητα εμφάνισης των ονομάτων των στηλών στη πρώτη γραμμή. 

 

Εικόνα 3.17: Μενού εξαγωγής δεδομένων στην phpMyAdmin 
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ i-TRIAGE 

4.1 Λειτουργική Αρχιτεκτονική 

Σύμφωνα με την γνώση, η οποία αποκτήθηκε και συγκεντρώθηκε (όπως 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο) σχεδιάστηκε η λειτουργική αρχιτεκτονική 

του i-TRIAGE (Εικόνα 4.1). Παρατηρώντας την εικόνα, φαίνεται ότι όλα τα δεδομένα 

κατά την εισαγωγή τους αποτελούν το Basic System (i-TRIAGE), το οποίο στη 

συνέχεια διαιρείται στα επιμέρους υποσυστήματα και τα οποία φθάνουν τελικά στην 

έξοδο των συμπερασμάτων. Αναλυτικά το τεχνικό μέρος της σύνδεσης του Basic 

System με τα εννέα υποσυστήματα παρατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 4.1: Παράσταση Λειτουργικής Αρχιτεκτονικής i-TRIAGE 

Η διαδικασία αξιολόγησης και διαλογής των ασθενών, πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, προσδιορίζεται το ιστορικό του ασθενούς (π.χ. 

ιστορικό υπέρτασης, στεφανιαία νόσος κ.α.), έτσι όπως αυτό προκύπτει από τον ίδιο 

τον ασθενή, τους συνοδούς – συγγενείς του ή/και από το πλήρωμα της 

προνοσοκομειακής βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ, Διασώστες κ.α.), σε περίπτωση που 

ασθενής προσέρχεται με ασθενοφόρο. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο επικεντρώνεται 

κυρίως στην αφορμή της άφιξης του ασθενούς στο ΤΕΠ, πραγματοποιείται 

αξιολόγηση των κλινικών συμπτωμάτων που αναφέρονται ως οι αιτίες για το επείγον 

πρόβλημα του ασθενούς (π.χ. βήχας, ναυτία, μέλαινες κενώσεις κ.α.). Τέλος, στο 

τρίτο στάδιο, αξιολογούνται αντικειμενικά τα κλινικά σημεία, τα οποία αναγνωρίζει ο 
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υπεύθυνος της διαλογής σε κάποιον άρρωστο (π.χ. χαμηλή κλίμακα Γλασκώβης, 

απώλεια συνείδησης κ.α.). Η διαφορά ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο 

αξιολόγησης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι κατά το δεύτερο στάδιο ο ασθενής 

αξιολογείται σύμφωνα με το υποκειμενικό αίσθημα του ασθενούς ή των συνοδών του 

για αυτό το οποίο αντιμετωπίζει, ενώ στο τρίτο στάδιο η διαδικασία αξιολόγησης 

γίνεται σύμφωνα με την εμπειρία, τη γνώση και την αντικειμενικότητα του 

υπεύθυνου της διαλογής. 

Φυσικά, είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι απαραίτητα όλα 

τα στάδια αξιολόγησης. Για παράδειγμα, για έναν ασθενή που έχει υποστεί καρδιακή 

ανακοπή και προσέρχεται με ασθενοφόρο στο ΤΕΠ, η διαδικασία της διαλογής 

αρχίζει και ολοκληρώνεται στο πρώτο στάδιο, με την αξιολόγηση του ιστορικού που 

μας περιγράφει ο υπεύθυνος του πληρώματος του ασθενοφόρου, διατυπώνοντας: 'Ο 

ασθενής έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή'.  

 

Εικόνα 4.2: Παράσταση ροής εξαγωγής συμπερασμάτων i-TRIAGE 
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Πέρα τώρα από τα τρία στάδια αξιολόγησης, τα οποία περιγράφηκαν 

παραπάνω και τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την απόφαση της διαλογής, 

υπάρχει άλλο ένα ενδιάμεσο σημείο πριν φτάσει το σύστημα στην τελική του 

απόφαση (κλάση εξόδου). Είναι κάτι το οποίο περιγράφηκε και στο κεφάλαιο 2 και 

σχετίζεται με την έλλειψη επειγοντολόγων ιατρών στο ΤΕΠ. Επειδή λοιπόν τα ΤΕΠ 

των ελληνικών νοσοκομείων πληρούνται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 

(παθολόγοι, χειρούργοι κ.α.), θα πρέπει το σύστημα μέσα να αποφασίζει ποιος είναι ο 

κατάλληλος γιατρός για κάθε περιστατικό και επομένως το κατάλληλο ιατρείο για να 

μεταφερθεί ο ασθενής. Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, τότε το σύστημα 

φτάνει στο τελικό σημείο απόφασης, προτείνοντας μία κλάση εξόδου.  

Στάδιο 1: Αξιολόγηση Ιστορικού Ασθενούς 

Στο πρώτο στάδιο το σύστημα προσπαθεί να αξιολογήσει το ιστορικό του 

ασθενούς. Κύριες πηγές πληροφόρησης για τον χρήστη (υπεύθυνος διαλογής), είναι ο 

ίδιος ο ασθενής. Σε περίπτωση που η σωματική ή η διανοητική κατάσταση του 

ασθενούς δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, τότε η λήψη του ιστορικού 

γίνεται από τον συνοδό του αρρώστου. Είναι επιθυμητό το ιστορικό να λαμβάνεται 

από κάποιον, ο οποίος γνωρίζει καλά τον ασθενή και αν είναι εφικτό να διαμένει μαζί 

του. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η λήψη του ιστορικού περιλαμβάνει 

πολύ ειδικές ερωτήσεις, που αφορούν για παράδειγμα προηγούμενες εισαγωγές στο 

νοσοκομείο, χειρουργικές επεμβάσεις και προϋπάρχουσα παθολογία. Επίσης, σε 

περίπτωση που το περιστατικό καταφθάνει με ασθενοφόρο, τότε θα χρειαστεί ο 

υπεύθυνος της διαλογής να πραγματοποιήσει μία σύντομη λήψη ιστορικού από τον 

υπεύθυνο της διακομιδής. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ιστορικό το οποίο θα 

ληφθεί από τον υπεύθυνο της διακομιδής σχετίζεται κυρίως με το υπαρκτό επείγον 

πρόβλημα του ασθενούς (π.χ. ‘Ο ασθενής λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, ένιωσε 

έντονο θωρακικό άλγος’) και όχι τόσο με το χρόνιο ιστορικό του ασθενούς, χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν ο υπεύθυνος της διακομιδής περιγράψει ένα χρόνιο 

πρόβλημα του ασθενούς δε θα καταγραφεί. Ωστόσο, όσες πληροφορίες κι αν 

αποκομιστούν από τον υπεύθυνο της διακομιδής, κανείς δε γνωρίζει περισσότερες 

πληροφορίες από τον ίδιο τον άρρωστο και έναν συνοδό που διαμένει μαζί του. Για 

το λόγο αυτό, ποτέ δεν θα πρέπει να παραλείπεται η λήψη ιστορικού από τον ίδιο τον 

ασθενή.  

Στον πίνακα που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα (πίν. 4.1), παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται κατά τη λήψη ιστορικού. 
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Πίνακας 4.1. Αξιολόγηση Ιστορικού Ασθενούς 

                         

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΝΟΣΟ 

 

ΧΡΟΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κύριο πρόβλημα; Χρόνιες παθήσεις; 

Χρόνος έναρξης προβλήματος; Λήψη φαρμάκων; 

Χαρακτηριστικά προβλήματος; Αλλεργίες; 

Ανακούφιση συμπτώματος; Χειρουργικές επεμβάσεις; 

Συνοδά προβλήματα;  Εισαγωγές στο νοσοκομείο; 

Έχει ξανασυμβεί; Λοιμώδη νοσήματα; 

Πίνακας 4.1: Αξιολόγηση Ιστορικού Ασθενούς 

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, θα 

δοθεί ένα παράδειγμα περιστατικού. Έστω λοιπόν ότι προσέρχεται στο ΤΕΠ ένας 

ασθενής που πονάει στο στήθος. Ο υπεύθυνος της διαλογής, θα πρέπει να πάρει ένα 

πολύ προσεκτικό και ολοκληρωμένο περιστατικό σε πολύ σύντομο ωστόσο χρόνο. Ας 

δούμε λοιπόν, πως θα ήταν ο διάλογος του με τον ασθενή:                

Υπεύθυνος Διαλογής (Υ.Δ): ‘Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που σας έφερε στο 

νοσοκομείο;’              

Ασθενής (Α): ‘Πονάω στο στήθος!’                 

Υ.Δ.: ‘Πότε ξεκίνησε ο πόνος σας;’             

Α: ‘Πριν 30 λεπτά περίπου’                   

Υ.Δ.: ‘Περιγράψτε μου πως ακριβώς είναι αυτός ο πόνος, που ακριβώς εντοπίζεται και 

αν αλλάζει κατά την βαθειά εισπνοή ή την κίνηση των χεριών σας’      

Α: ‘Πονάω ακριβώς στη μέση του θώρακα και ο πόνος είναι σαν κάτι να με σφίγγει. 

Όχι ο πόνος είναι σταθερός κατά την βαθειά εισπνοή και την κίνηση των χεριών’   

Υ.Δ.: ‘Ο πόνος είναι συνεχόμενος ή σας ανακουφίζει και έπειτα ξεκινά πάλι;’     

Α: ‘Ο πόνος είναι συνεχόμενος’                 

Υ.Δ.: ‘Έχετε νιώσει τον ίδιο πόνο στο παρελθόν;’                    

Α: ‘Όχι, είναι η πρώτη φορά που το νιώθω’ 

Εν συνεχεία, ο υπεύθυνος της διαλογής θα συνέχιζε τη λήψη του ιστορικού 

επικεντρώνοντας στα χρόνια προβλήματα του ασθενούς. Θα ρωτούσε λοιπόν αν ο 

ασθενής έχει χρόνια ή λοιμώδη νοσήματα, αν λαμβάνει φάρμακα για κάποιο λόγο, αν 

έχει αλλεργίες, αν έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και αν έχει εισαχθεί 
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ξανά στο νοσοκομείο. Ο λόγος για τον οποίο λαμβάνεται το χρόνιο ιστορικό του 

ασθενούς, σχετίζεται με το γεγονός πιθανής συσχέτισης με το επείγον πρόβλημά του. 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν κάποιες παθήσεις που ακόμη και αν δε σχετίζονται με το 

επείγον πρόβλημά του ασθενούς αξιολογούνται καταλλήλως και οι ασθενείς αυτοί 

ιεραρχούνται αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ένας ασθενής που έχει ιστορικό καρκίνου 

και υποβολής σε χημειοθεραπείες και το επείγον πρόβλημά του είναι η ρινική 

καταρροή, θα πρέπει να προηγηθεί στην αξιολόγηση λόγω του βεβαρυμμένου 

ιστορικού του, που δεν του επιτρέπει την μακράς χρονικής διάρκειας παραμονή του 

στο ΤΕΠ.  

Φυσικά πέρα των στοιχείων που προσδιορίζονται στον πίνακα 4.1 και πολλών 

άλλων τα οποία λαμβάνονται κατά τη λήψη ιστορικού ενός ασθενούς, θα πρέπει να 

καταγραφούν τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο), το ταμείο ασφάλισης, η 

ημερομηνία, η ώρα και ο τρόπος προσέλευσης (ιδιωτικό μέσο ή ασθενοφόρο). 

Στάδιο 2: Αξιολόγηση Κλινικών Συμπτωμάτων 

Η αξιολόγηση των κλινικών συμπτωμάτων, που ένα μέρος της καλύπτεται και 

στο πρώτο στάδιο, αφορά αποκλειστικά και μόνο το υποκειμενικό πρόβλημα το οποίο 

περιγράφει ο ασθενής όταν εισέρχεται στο χώρο της διαλογής. Στο στάδιο αυτό, ο 

υπεύθυνος της διαλογής επικεντρώνεται στο να θέσει ερωτήματα στον ασθενή με 

σκοπό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το σύμπτωμα του ασθενούς. Είναι πιθανό πέραν 

του βασικού συμπτώματος, ο ασθενής να αντιμετωπίζει μία σειρά από συνοδά 

συμπτώματα. Έτσι, για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό ένας άρρωστος με κοιλιακό 

άλγος να υποφέρει και από ναυτία, εμέτους και διάρροιες. Επειδή ωστόσο ο ασθενής 

συνήθως επικεντρώνεται στο κύριο σύμπτωμά του, μπορεί να περιγράψει μόνο το 

κοιλιακό άλγος χωρίς να αναφέρει τα άλλα συνοδά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό 

προτείνεται ο νοσηλευτής διαλογής να επεκτείνεται σε ειδικά ερωτήματα, που 

σχετίζονται με την παρούσα νόσο του ασθενή.   

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο υπεύθυνος της διαλογής, θα πρέπει να 

κατέχει την απαραίτητη γνώση αλλά και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνει 

τις σωστές ερωτήσεις σε κάθε περιστατικό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αρχή 

διαφορετικές είναι οι ερωτήσεις για ένα περιστατικό ασθενούς με κοιλιακό άλγος και 

διαφορετικές για έναν τραυματία. Σε ένα περιστατικό τραυματισμού, ο υπεύθυνος της 

διαλογής θα πρέπει να αναρωτηθεί για την ηλικία του ασθενή, τον μηχανισμό του 

τραυματισμού και πότε αυτός έγινε, αν υπήρξε απώλεια συνείδησης, αν συνυπάρχει 

ναυτία ή έμετος (σημεία που υποδηλώνουν πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση) και 

από τι ύψος έπεσε ο ασθενής (αν πρόκειται για τραύμα εκ πτώσεως).  

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο υπεύθυνος της διαδικασίας της διαλογής 

θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, αλλά και έμπειρος έτσι ώστε να μπορεί 
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σε σύντομο χρονικό διάστημα να επικεντρωθεί στο επείγον πρόβλημα του ασθενούς 

και να πραγματοποιήσει ειδικές ερωτήσεις με απώτερο σκοπό να αξιολογηθεί το 

κύριο σύμπτωμά του, αλλά και τα ενδεχόμενα συνυπάρχοντα συμπτώματα. 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση Αντικειμενικών Κλινικών Σημείων 

Το τρίτο στάδιο αξιολόγησης, αφορά την εκτίμηση των αντικειμενικών 

κλινικών σημείων. Η βασικότερη διαφοροποίηση από τα άλλα δύο στάδια, έγκειται 

στο γεγονός ότι εδώ ο υπεύθυνος της διαλογής σταματάει να συνομιλεί με τον ασθενή 

ή τον συνοδό του και αρχίζει να εκτιμά με επιστημονικά κριτήρια την κατάσταση του 

ασθενούς. Θα πρέπει δηλαδή με αντικειμενικότητα να βαθμολογηθούν κάποια 

κρίσιμα στοιχεία. Έτσι, η απόφαση της διαλογής δεν εξαρτάται και δεν επηρεάζεται 

πλέον από αυτά που λέει ο ασθενής ή από αυτά που θεωρεί ο υπεύθυνος διαλογής. 

Για παράδειγμα, η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς αποτελεί ένα αντικειμενικό 

κλινικό σημείο, το οποίο δεν εξαρτάται από τα όσα αναφέρει ο ασθενής ή ο συνοδός 

του, αλλά αντίθετα από την κριτική γνώση του υπεύθυνου της διαλογής που καλείται 

να ερμηνεύσει σωστά την νευρολογική κατάσταση του ασθενούς σε μία κλίμακα 

νευρολογικής εκτίμησης (GCS ή AVPU). 

Η μέτρηση και εκτίμηση των ζωτικών σημείων του ασθενή (αρτηριακή πίεση, 

συχνότητα σφύξεων, συχνότητα αναπνοών, θερμοκρασία σώματος, κορεσμός 

οξυγόνου), αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης αντικειμενικών κλινικών σημείων. Τα 

ζωτικά σημεία και οι τιμές που προκύπτουν από τη μέτρησή τους, αντικατοπτρίζουν 

τη φυσιολογική ή παθολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελούν δε 

πεδίο της αντικειμενικής εκτίμησης, γιατί οι τιμές τους προκύπτουν χωρίς την 

υποκειμενική ανάμειξη του ασθενούς. Άλλα παρόμοια αντικειμενικά σημεία, 

αποτελούν τα διάφορα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν σε βεβαρυμμένες 

καταστάσεις (π.χ. καρδιοαναπνευστική ανακοπή).  

4.2 Στοιχεία Απόφασης Διαλογής 

Κάθε απόφαση διαλογής αντιπροσωπεύει μία εγγραφή η οποία συντίθεται 

ουσιαστικά από δύο μέρη:  

 Ιατρική ειδικότητα που θα αναλάβει το περιστατικό, και 

 Βαθμός οξύτητας του περιστατικού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι καθώς η διαβάθμιση της 

οξύτητας ενός περιστατικού διακρίνεται σε πέντε βαθμίδες, ο αριθμός των κλάσεων 

εξόδου (δηλαδή, των αποφάσεων διαλογής του συστήματος), θα είναι πενταπλάσιος  

του αριθμού των ιατρικών ειδικοτήτων. Για παράδειγμα η παθολογική ειδικότητα, 



Σελίδα 74 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

έχει πέντε διαβαθμίσεις διαλογής (path_1, path_2, path_3, path_4, path_5) και το ίδιο 

ισχύει για κάθε ιατρική ειδικότητα, όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαλογής:  

 1= Επείγον περιστατικό, που χρήζει άμεσης – σωτήριας επέμβασης 

 2= Περιστατικό, που δεν μπορεί να αναμένει  

 3= Περιστατικό, που μπορεί να αναμένει και χρειάζεται περισσότερους 

από δύο ‘πόρους’ για να ολοκληρωθεί και οι τιμές των ζωτικών 

σημείων του είναι φυσιολογικές 

 4= Περιστατικό, που μπορεί να αναμένει και χρειάζεται έναν και 

μοναδικό ‘πόρο’ για να ολοκληρωθεί 

 5= Μη επείγον περιστατικό, που μπορεί να αναμένει και δεν 

χρειάζεται κανέναν ‘πόρο’ για να ολοκληρωθεί. 

Γενικά ο κανόνας που ισχύει για τον αριθμό των κλάσεων εξόδου έχει την 

μορφή: ‘5X-Ιατρικές ειδικότητες’ 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν 

όλες οι διαβαθμίσεις οξύτητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ειδικότητα 

του αναισθησιολόγου (που πλαισιώνει την Ομάδα Αναζωογόνησης), για τον οποίο 

δεν υπάρχουν περιστατικά οξύτητας 2-5, παρά μόνο επείγοντα περιστατικά οξύτητας 

1. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η παρουσία του αναισθησιολόγου στο 

ΤΕΠ είναι επιβεβλημένη μόνο όταν χρειάζεται οριστική διασφάλιση του αεραγωγού, 

κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σχετίζεται άμεσα με την επιβίωση του 

ασθενούς. Αντίστοιχα συμβαίνει και για κάποιες άλλες ιατρικές ειδικότητες. 

4.3 Σχεδίαση Κανόνων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων διαλογής 

(κλάσεις εξόδου) από το έμπειρο σύστημα, είναι η γνώση που αποκτάται από τους 

εμπειρογνώμονες. Η γνώση αυτή αφού εκμαιευτεί (Κεφάλαιο 3.2) και επεξεργαστεί 

κατάλληλα κωδικοποιείται και εισάγεται στο σύστημα με την μορφή κανόνων. Οι 

κανόνες θεωρούνται ένας από τους πρακτικότερους τρόπους αναπαράστασης γνώσης 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι 

ότι αφενός η γνώση αναπαριστάται με τρόπο που πλησιάζει την ανθρώπινη γνώση και 

αφετέρου η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται με εύκολο τρόπο. Το i-TRIAGE έχει 

υλοποιηθεί με το εργαλείο ασαφούς τεχνητής νοημοσύνης, Fuzzy Clips και με το 

εργαλείο μηχανικής μάθησης WEKA. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σχεδίασή 

του.  
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H γνώση που εμπεριέχεται στους κανόνες, έχει εξαχθεί έπειτα από 

προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, από το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, καθώς και από την μελέτη της σχετικής 

σε θέματα διαλογής διεθνούς βιβλιογραφίας . Μέσω των συνεντεύξεων, αφομοιώθηκε 

η λογική του ειδικού, ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση της γνώσης σε αντιστοίχους 

κανόνες. 

Σχεδίαση Κανόνων για την Αξιολόγηση του Ιστορικού Ασθενούς 

Η αξιολόγηση του ιστορικού του ασθενή γίνεται με βάση ένα αριθμό κανόνων 

που εξήχθησαν μετά από συνεντεύξεις με ειδικούς ιατρούς και τη μελέτη της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Ένα σημαντικό πρόβλημα στην δημιουργία των κανόνων 

είναι να καλυφτούν όλες οι πιθανές σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να 

ληφθούν από ένα ιστορικό ή τουλάχιστον οι περισσότερες. Για την αξιολόγηση του, 

χρησιμοποιούνται αρκετές παράμετροι εισόδου (Ηλικία, Φύλο, Τρόπος προσέλευσης, 

Προνοσοκομειακή Φροντίδα, Ιστορικό, Λοιμώδη Νοσήματα κ.α.).  

Οι τιμές των μεταβλητών έχουν κωδικοποιηθεί με αριθμούς. Έτσι, η 

μεταβλητή  ‘gender’ (φύλο), δύναται να πάρει δύο τιμές 1 ή 2. Όπου ‘1=Άνδρας’ και 

‘2=Γυναίκα’. Αντίστοιχα έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι μεταβλητές του ιστορικού 

παίρνοντας αριθμητικές ή ελεύθερες τιμές. 

Παραδείγματα κανόνων που σχεδιάστηκαν για το i-TRIAGE και αφορούν την 

αξιολόγηση του ιστορικού του ασθενή, αποτελούν οι παρακάτω: 

Κανόνας 1: ΕΑΝ προϋπάρχουσα κρίσιμη παθογένεια  “παρούσα” και κύριο 

σύμπτωμα “δύσπνοια” 

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς  “path_2”  

Κανόνας 2: ΕΑΝ προϋπάρχουσα κρίσιμη παθογένεια  “απούσα” και κύριο 

σύμπτωμα “δύσπνοια” και τιμές ζωτικών σημείων  “φυσιολογικές” 

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς  “path_3 

Σχεδίαση Κανόνων για την Αξιολόγηση των Κλινικών Συμπτωμάτων   

Τα κλινικά συμπτώματα και η αξιολόγηση τους, αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό στάδιο για την τελική απόφαση του i-TRIAGE. Μία πρόκληση κατά το 

στάδιο αυτό, είναι να καλυφθούν όλα τα πιθανά κύρια συμπτώματα ενός ασθενούς, 

καθώς και η μεταξύ τους συνύπαρξη, ως συνοδά συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε μία μεταβλητή με όνομα main_symptom (κύριο σύμπτωμα), η οποία 

μπορεί να πάρει ελεύθερες αλφαριθμητικές τιμές από τον χρήστη. Επιπροσθέτως, 

δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μεταβλητών και οι οποίες κατατάχθηκαν κατά 
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συστήματα. Έτσι, για το παθολογικό σύστημα υπάρχουν μεταβλητές – συμπτώματα, 

όπως ‘path_nautia’, ‘path_emetoi’, ‘path_zali’ κ.α., τα οποία αντιπροσωπεύουν τα 

παθολογικά συμπτώματα της ναυτίας, των εμέτων και της ζάλης αντίστοιχα. Με την 

ίδια λογική δημιουργήθηκαν οι μεταβλητές για όλα τα συστήματα του i-TRIAGE.  

Οι μεταβλητές των κλινικών συμπτωμάτων δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να 

παίρνουν δύο τιμές 0 και 1. Όπου ‘0=Άπουσία του συμπτώματος’ και ‘1=Το 

σύμπτωμα υπάρχει’. 

Παραδείγματα κανόνων που σχεδιάστηκαν για το i-TRIAGE και αφορούν την 

αξιολόγηση των κλινικών συμπτωμάτων του ασθενή, αποτελούν οι παρακάτω: 

Κανόνας 1: ΕΑΝ τραύμα “θλαστικό” και περιοχή τραύματος “κεφαλή” και 

ανεξέλεγκτη αιμορραγία “παρούσα”  

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς “surg_1”  

Κανόνας 2: ΕΑΝ κύριο σύμπτωμα “αίσθημα παλμών” και ταχυκαρδία 

“απούσα” και θωρακικός πόνος  “απών”  

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς “card_3” 

Σχεδίαση Κανόνων για την Αξιολόγηση των Αντικειμενικών Κλινικών Σημείων   

Η αξιολόγηση των αντικειμενικών κλινικών σημείων, όπως αναφέρθηκε και 

πιο πάνω αποτελεί το πιο αντικειμενικό στάδιο της αξιολόγησης του ασθενούς, όπου 

η υποκειμενικότητα του ασθενή, των συνοδών του και του υπεύθυνου της διαλογής 

δεν έχουν θέση. Θα πρέπει όμως απαραίτητα ο υπεύθυνος της διαλογής να κατέχει 

κριτική γνώση και εμπειρία, έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει επαρκώς τα κλινικά 

σημεία. Για την αξιολόγηση των κλινικών σημείων, χρησιμοποιούνται κάποιες 

παράμετροι εισόδου (Ζωτικά Σημεία, GCS, AVPU, Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή, 

Ασθενής Διασωληνομένος κ.α.).  

Οι τιμές των μεταβλητών έχουν κωδικοποιηθεί με αριθμούς, με τέτοιο τρόπο 

ώστε το  ‘0=Απουσία του κλινικού σημείου’ και ‘1=Το κλινικό σημείο υπάρχει’. Για 

παράδειγμα η μεταβλητή ‘gen_asystolia’ (ασυστολία = καρδιακή παύση) αν 

εμφανίζεται σε έναν άρρωστο παίρνει τιμή 1, ενώ αντίθετα αν δεν υπάρχει παίρνει 

τιμή 0. 

Κάποιες τιμές όπως αυτές των ζωτικών σημείων, επιλέχθηκαν να 

προσδιορισθούν και να απεικονισθούν ως ασαφής μεταβλητές. Τον τρόπο με τον 

οποίο πραγματοποιήθηκε η ασαφοποίηση των μεταβλητών θα τον δούμε στο επόμενο 

κεφάλαιο. 



Σελίδα 77 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

Παραδείγματα κανόνων που σχεδιάστηκαν για το i-TRIAGE και αφορούν την 

αξιολόγηση του ιστορικού του ασθενή, αποτελούν οι παρακάτω: 

Κανόνας 1: ΕΑΝ κύριο σύμπτωμα “ανακοπή” και ασυστολία “παρούσα” και 

άπνοια “παρούσα”  

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς  “rt_cardio_1”  

Κανόνας 2: ΕΑΝ κύριο σύμπτωμα “πολυτραυματίας” και μηχανική υποστήριξη 

της αναπνοής  “παρούσα”  

ΤΟΤΕ αξιολόγηση ασθενούς  “rt_surg_orth_1” 
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ FUZZY CLIPS 

5.1 Ορισμός Ασαφών Μεταβλητών 

Για να οριστούν οι ασαφείς μεταβλητές καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 

ασαφή σύνολα, δηλαδή οι αντίστοιχες λεκτικές τιμές, στο FuzzyClips 

χρησιμοποιήθηκε η δομή deftemplate. Με τη δομή αυτή, ορίζουμε το όνομα της 

λεκτικής/ασαφούς μεταβλητής, το πεδίο τιμών της και τις λεκτικές τιμές με τις 

αντίστοιχες συναρτήσεις συμμετοχής.  

Για την δημιουργία των ασαφών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

εργαλείο fuzzyTECH 6.06. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και βοηθητικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των ασαφών ευφυών συστημάτων. 

Στην διαδικασία ανάπτυξης ενός ευφυούς συστήματος με τη βοήθεια του fuzzyTECH, 

ακολουθούνται κάποια βήματα επεξεργασίας (treeview, project editor, debugger, 

analyzer, code generator). Για τις ανάγκες του i-TRIAGE, χρησιμοποιήθηκε μόνο το 

Project Editor. Έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα γραφήματα των ασαφών 

μεταβλητών. 

 

Εικόνα 5.1: Περιβάλλον εργασίας fuzzyTech - Project Editor 

Οι ασαφείς μεταβλητές που δημιουργήθηκαν για το i-TRIAGE, είναι οι 

παρακάτω: συστολική αρτηριακή πίεση, συχνότητα σφύξεων, συχνότητα αναπνοών, 

κορεσμός οξυγόνου, κλίμακα πόνου και θερμοκρασία. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι 

ορισμοί της κάθε ασαφούς μεταβλητής ξεχωριστά. Δηλαδή, παρουσιάζονται οι 

αντίστοιχες δομές deftemplate και οι απεικονίσεις τους, όπως αυτές παρήχθησαν 

μέσω του fuzzyTECH-Project Editor. 
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 Συστολική Αρτηριακή Πίεση 

Η Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ) επιλέχθηκε να απεικονισθεί και να προσδιοριστεί 

ως ασαφής μεταβλητή, καθώς όπως φαίνεται και από το διάγραμμα στην παρακάτω 

εικόνα τα όρια μεταξύ χαμηλής, φυσιολογικής και υψηλής αρτηριακής πίεσης δεν 

είναι απολύτως διακριτά. Επιπροσθέτως, ο λόγος για τον οποίο μετρήθηκε μόνο η 

συστολική πίεση των ασθενών και όχι και η διαστολική τους, είναι επειδή σε 

επείγουσες καταστάσεις αρκεί να προσδιοριστεί η τιμή της συστολικής πίεσης. Ως 

όνομα της μεταβλητής της ΑΠ επιλέχθηκαν τα αρχικά ‘sbp’ (Systolic Blood 

Pressure).   

 

Εικόνα 5.2: Φυσιολογικά όρια ΑΠ   Εικόνα 5.3: Η ΑΠ και τα διάφορα όργανα τα 

      οποία απεικονίζει η τιμή της 

Στις παρακάτω δύο εικόνες, μπορούμε να διακρίνουμε στη μεν εικόνα 5.4 τον 

κώδικα ορισμού της μεταβλητής και στη δε εικόνα 5.5 το γράφημα που 

δημιουργήθηκε με τη χρήση του fuzzyTECH. 

 

Εικόνα 5.4: Ορισμός ασαφούς μεταβλητής fSBP 
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Εικόνα 5.5: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fSBP 

Low: 1-120mm/hg  Normal: 100-150mm/hg  High: 140-250 

 Συχνότητα Σφύξεων 

Η δεύτερη ασαφής μεταβλητή του συστήματός μας, είναι η συχνότητα των 

σφύξεων (ΣΦ) το λεπτό. Ο λόγος για τον οποίο αποφασίσθηκε να προσδιοριστεί ως 

ασαφής μεταβλητή, έγκειται στο γεγονός ότι η φυσιολογική συχνότητα των 

καρδιακών παλμών, εξαρτάται από ένα μίγμα παραγόντων (διατροφή, κάπνισμα, 

κόπωση, άλγος, ηλικία κ.α.). Στην εικόνα 5.7 διακρίνεται η διαφοροποίηση των 

φυσιολογικών συχνοτήτων σφύξεων, όπως αυτή εξαρτάται από την ηλικία και την 

φυσική κατάσταση του ασθενούς. Έτσι θεωρήθηκε ότι ένας παράγοντας που 

μεταβάλλεται τόσο εύκολα, θα ήταν βέλτιστο να απεικονισθεί με ασαφή τα όριά του. 

Ως όνομα της μεταβλητής της συχνότητας των ΣΦ το λεπτό, επιλέχθηκαν τα αρχικά 

‘hr’ (Heart Rate). 
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        Εικόνα 5.6: Συχνότητα καρδιακών σφύξεων 

 

 

                      Εικόνα 5.7: Φυσιολογικές τιμές Σφύξεων το λεπτό για τους ενήλικες 

 

Στις παρακάτω δύο εικόνες, διακρίνονται ο κώδικας ορισμού της μεταβλητής 

‘hr’ και το γράφημα που δημιουργήθηκε. Τα όρια της συχνότητας των ΣΦ 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (tachycardia, normal, bradycardia), όπου αντίστοιχα 

έχουμε ελάττωση, φυσιολογική τιμή ή αύξηση τους. 

 

 

Εικόνα 5.8: Ορισμός ασαφούς μεταβλητής fHR 
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Εικόνα 5.9: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fHR 

Bradycardia:30-60beats/min    Normal:50-110beats/min    Tachycardia:95-120beats/min 

 Συχνότητα Αναπνοών 

Η συχνότητα των αναπνοών το λεπτό, αποτελεί την τρίτη ασαφή μεταβλητή 

του συστήματός μας. Οι αναπνοές είναι και αυτές μέρος της εκτίμησης των ζωτικών 

σημείων ενός ασθενή. Ο υπολογισμός της συχνότητας πραγματοποιείται συνήθως 

όταν αναμιγνύεται απλά ένα πρόσωπο σε ανάπαυση και τον υπολογισμό του 

μετρώντας τον αριθμό των θωρακικών εκπτύξεων για ένα λεπτό. Ο αριθμός των 

αναπνοών μπορεί να αυξηθεί με τον πυρετό, την ασθένεια, και με άλλες φυσικές 

καταστάσεις. Επίσης, σημαντικές αποκλίσεις των φυσιολογικών τιμών του αριθμού 

των αναπνοών παρατηρούμε στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Για τους παραπάνω 

λόγους, η συχνότητα των αναπνοών αποφασίσθηκε να προσδιοριστεί ως ασαφής 

μεταβλητή. Ως όνομα της μεταβλητής της συχνότητας των αναπνοών το λεπτό, 

επιλέχθηκαν τα αρχικά ‘rr’ (Respiratory Rate).  

 

Εικόνα 5.10: Συχνότητα των αναπνοών 

Στις παρακάτω δύο εικόνες, διακρίνονται ο κώδικας ορισμού της μεταβλητής 

‘rr’ και το γράφημα που δημιουργήθηκε. Τα όρια της συχνότητας των αναπνοών 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (bradypnoia, normal, tachypnoia), όπου αντίστοιχα 

έχουμε ελάττωση, φυσιολογική τιμή ή αύξηση τους. 
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Εικόνα 5.11: Ορισμός ασαφούς μεταβλητής fRR 

 

Εικόνα 5.12: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fRR 

Bradypnoia:1-12breaths/min Normal:10-24 breaths /min Tachypnoia:18-40 breaths/min 

 Κορεσμός Οξυγόνου 

Η μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου αποτελεί την τέταρτη ασαφή 

μεταβλητή του συστήματός μας. Η μέτρηση αποτελεί ποσοστιαία αναλογία μεταξύ 

του πραγματικού οξυγόνου που περιέχεται στην αιμοσφαιρίνη (Hb) σε σύγκριση με 

τη δυνητικά μέγιστη μεταφορική ικανότητα και αποτελεί ουσιαστικά έμμεσο τρόπο 

προσδιορισμού της μερικής πίεσης O2. Η εκτίμηση του κορεσμού πραγματοποιείται 

μέσω της χρήσης ενός Παλμικού οξύμετρου. Πρόκειται για μια ιατρική συσκευή που 

επιτρέπει την παρακολούθηση της οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς με 

μη επεμβατική μέθοδο. Ένα παλμικό οξύμετρο χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ο 

οποίος ρίχνει φως σε δύο μήκη κύματος κόκκινο και υπέρυθρο σε μέρους του 

σώματος που είναι σχετικά ‘διαφανές’ και έχει καλή αρτηριακή παλμική ροή του 

αίματος (π.χ. ονυχοφόρος φάλαγγα δαχτύλων, λοβό του αυτιού). Το ποσοστό 

του κορεσμού οξυγόνου υπολογίζεται και αναφέρεται ως το ποσοστό % SpO2. 
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Εικόνα 5.13: Τρόπος λειτουργίας παλμικού οξύμετρου 

Ο λόγος για τον οποίο αποφασίσθηκε να μελετηθεί η τιμή του κορεσμού ως 

ασαφής μεταβλητή, δικαιολογείται από το γεγονός ότι η φυσιολογική τιμή του 

εξαρτάται από κάποιους παράγοντες (χρόνια αναπνευστική πάθηση, κάπνισμα κ.α.). 

Ως όνομα της μεταβλητής του κορεσμού του οξυγόνου, επιλέχθηκαν τα αρχικά ‘spo2’ 

(Peripheral capillary oxygen saturation).  

Στις παρακάτω δύο εικόνες, διακρίνονται ο κώδικας ορισμού της μεταβλητής 

‘spo2’ και το γράφημα που δημιουργήθηκε. Τα όρια τoυ κορεσμού του οξυγόνου, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (ipoxia, normal), όπου αντίστοιχα έχουμε μειωμένη 

τιμή κορεσμού και φυσιολογική τιμή. 

 

Εικόνα 5.14: Ορισμός ασαφούς μεταβλητής fSPO2 

 

Εικόνα 5.15: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fSPO2 

                       Ipoxia:0-94% Normal:92-100% 
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 Κλίμακα Πόνου 

Ένα άλλο τώρα στοιχείο το οποίο το εντάξαμε στην ομάδα των ασαφών 

μεταβλητών, είναι η εκτίμηση του βαθμού του πόνου που αισθάνεται ο ασθενής, όταν 

προσέρχεται στα ΤΕΠ. Ο πόνος, αποτελεί την πιο συχνή αιτία προσέλευσης και για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί η έντασή του. Για την εκτίμηση αυτή 

χρησιμοποιείται μία κλίμακα πόνου που μετρά την ένταση του πόνου του ασθενούς 

και την αξιολογεί από το 0 έως το 10 (όπου 0=απουσία πόνου και 10=αφόρητος 

πόνος). Οι κλίμακες πόνου βασίζονται στο υποκειμενικό αίσθημα του ασθενούς και 

στον τρόπο με τον οποίο ο ασθενής το περιγράφει. Το πρωτόκολλο ESI (Κεφάλαιο 

1.5), προτείνει και την εκτίμηση της κλίμακας πόνου από τον υπεύθυνο της διαλογής, 

από την κλινική εικόνα του ασθενούς (π.χ. στάση σώματος, μορφασμοί προσώπου 

κ.α.). Η εκτίμηση του πόνου, συχνά θεωρείται ως το πέμπτο ζωτικό σημείο (Ζωτικά 

σημεία: ΑΠ, ΣΦ, συχνότητα αναπνοών, θερμοκρασία). 

 

Εικόνα 5.16: Ο πόνος αποτελεί την πρώτη αιτία προσέλευσης στο ΤΕΠ 

Ο λόγος για τον οποίο αποφασίσθηκε να προσδιοριστεί ως ασαφής μεταβλητή, 

είναι επειδή το επίπεδο του πόνου εξ’ορισμού πρόκειται για ένα ασαφές 

χαρακτηριστικό. Επίσης, ένας δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι παρότι το ESI 

προτείνει ότι κάθε ασθενής με κλίμακα πόνου >7/10 θα πρέπει να θεωρείται ως 

ασθενής επιπέδου 2, ωστόσο αναφέρεται ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς με πόνο >7/10 

για κατάταξη στην κατηγορία αυτή. Επιπροσθέτως, καθώς όπως είπαμε η εκτίμηση 

του πόνου είναι υποκειμενική, είναι δυνατόν ένας υπομονετικός τύπος αρρώστου να 

υπο-αξιολογεί έναν πόνο και ένας ευαίσθητος τύπος να τον υπερ-αξιολογεί. Ως όνομα 

της μεταβλητής της εκτίμησης του πόνου, επιλέχθηκε η λέξη ‘pain’. 
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Στις παρακάτω δύο εικόνες, διακρίνονται ο κώδικας ορισμού της μεταβλητής 

‘pain’ και το γράφημα που δημιουργήθηκε. Τα όρια τoυ αισθήματος πόνου, 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (low, medium, high), όπου αντίστοιχα έχουμε 

ελαττωμένο, ήπιο και αυξημένο αίσθημα πόνου. 

 

Εικόνα 5.17: Ορισμός ασαφούς μεταβλητής fPAIN 

 

Εικόνα 5.18: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fPAIN 

Low:0-4/10 Medium:3-7/10 High:6-10/10 

 Θερμοκρασία 

Η τελευταία ασαφής μεταβλητή του συστήματός μας είναι η θερμοκρασία του 

σώματος του ασθενή. Φυσιολογικά, η θερμοκρασία του σώματος διατηρείται μεν 

μέσα σε σχετικά στενά όρια με τη βοήθεια θερμορρυθμιστικών μηχανισμών, αλλά, 

όπως συμβαίνει και με άλλες φυσιολογικές λειτουργίες, παρουσιάζει ημερήσιο ρυθμό 

(κιρκάδιος ρυθμός), με χαμηλότερες τιμές τις πρωινές και υψηλότερες τις εσπερινές 

ώρες. Η μέτρηση της γίνεται με ειδικά όργανα, τα θερμόμετρα σώματος, που είναι 

μεγιστοβάθμια. Τα φυσιολογικά όρια της θερμοκρασίας, εξαρτώνται και από την 

τεχνική θερμομέτρησης. Έτσι, στη στοματική κοιλότητα η θερμοκρασία κυμαίνεται 

από 35,9 
o
C μέχρι 37,2 

o
C, στο ορθό από 36,1 

o
C έως 37,4 

o
C, ενώ η θερμοκρασία 

στη μασχάλη κυμαίνεται φυσιολογικά μεταξύ 35,6 
o
C και 37 

o
C. Για τους ασθενείς 

που προσέρχονται στο χώρο της διαλογής, η πιο εύκολα πραγματοποιήσιμη και 

διακριτική μέθοδος, είναι η θερμομέτρηση από τη μασχάλη. 
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Πέρα όμως από την τεχνική θερμομέτρησης, υπάρχει μια πληθώρα 

παραγόντων που επηρεάζει τη θερμοκρασία του ανθρώπινου οργανισμού (ημερήσιος 

ρυθμός, μυϊκή άσκηση, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ορμονικοί παράγοντες, ηλικία 

κ.α.). Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε η ασαφής τεχνική για τον προσδιορισμό της 

μεταβλητής της θερμοκρασίας. Ως όνομα της μεταβλητής επιλέχθηκε η λέξη ‘temp’ 

(temperature). 

 

Εικόνα 5.19: Υποθάλαμος - Η περιοχή του εγκεφάλου, όπου ρυθμίζεται η θερμοκρασία σώματος 

Στις παρακάτω δύο εικόνες, διακρίνονται ο κώδικας ορισμού της μεταβλητής 

‘temp’ και το γράφημα που δημιουργήθηκε. Τα όρια της θερμοκρασίας σώματος, 

διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (ipothermia, normal, fever), όπου αντίστοιχα έχουμε 

υποθερμία, φυσιολογική θερμοκρασία και πυρετό. 

 

Εικόνα 5.20: Γράφημα fuzzy μεταβλητής fTEMP 

 

Εικόνα 5.21: Γράφημα fuzzy μεταβλητής temp 

Ipothermia:35-35.8
 o
C Normal:35.5-37.5

 o
C Fever:37-40

 o
C 



Σελίδα 88 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

5.2 Ορισμός Σαφών Μεταβλητών 

Για την λειτουργία του i-TRIAGE, εκτός από τις ασαφείς μεταβλητές εισόδου 

που περιγράφηκαν παραπάνω, δημιουργήθηκε και μια πληθώρα μεταβλητών με σαφή 

όρια (σαφείς μεταβλητές) και οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά και 

κατηγοριοποιημένες ανά οργανικό σύστημα (παθολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό, 

καρδιολογικό, ουρολογικό, ΩΡΛ, γυναικολογικό, δερματολογικό), στο τελευταίο 

μέρος της εργασίας, στο Παράρτημα. Εκτός των μεταβλητών του κάθε οργανικού 

συστήματος, δημιουργήθηκαν και κάποιες γενικές μεταβλητές, οι οποίες είναι 

δυνατόν να αποκριθούν σε κάθε οργανικό σύστημα.  

 Μεταβλητές Γενικών Στοιχείων 

Στις μεταβλητές των γενικών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται ο κωδικός του 

περιστατικού, τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, πληροφορίες σχετικά με το 

ιστορικό του, η νευρολογική εκτίμηση, κάποια κρίσιμα στοιχεία, η αξιολόγηση triage, 

η απόφαση της ειδικότητας που θα αναλάβει το περιστατικό και η τελική απόφαση. 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες επεξηγήσεις για ορισμένες μεταβλητές και τις τιμές 

τους.   

- Η μεταβλητή του φύλου, αυτή λαμβάνει δύο τιμές: (1=Άντρας, 2=Γυναίκα) 

- Η μεταβλητή του μέσου μεταφοράς λαμβάνει δύο τιμές : (1=Ιδιωτικό μέσο, 

2=Ασθενοφόρο) 

- Η νευρολογική κατάσταση του ασθενούς, σύμφωνα με την κλίμακα 

Γλασκώβης (GCS), λαμβάνει τρείς τιμές (1=3-8/15-Ασθενής σε κώμα,      

2=9-14/15-Ασθενής σε λήθαργο, 3=15/15-Ασθενής με πλήρη συνείδηση) 

- Η μεταβλητή ‘ORGANIC_SYSTEM’, αναφέρεται στο οργανικό σύστημα στο 

οποίο υπάρχει το κύριο σύμπτωμα που αναφέρει ο ασθενής. Η μεταβλητή 

αυτή, αποτελεί το οδηγό σημείο για την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα που θα 

αναλάβει το περιστατικό.  

- Η μεταβλητή ‘ED_TRIAGE’, αντικατοπτρίζει τον βαθμό οξύτητας του 

περιστατικού σε συνδυασμό με το οργανικό σύστημα του κύριου 

συμπτώματος. Έτσι, ένα περιστατικό με οξύτητα 1(ESI_TRIAGE_SCALE=1) 

και με οργανικό σύστημα παθολογικό (ORGANIC_SYSTEM=path), θα έχει 

απόφαση διαλογής ‘ED_TRIAGE=path_1’. Αντίστοιχα συμβαίνει με κάθε 

ιατρική ειδικότητα. Ωστόσο, στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει και 

την κλήση της ομάδας αναζωογόνησης, τότε το ‘ED_TRIAGE’ θα έχει ως 

χαρακτηριστικά το RT, το 1 (καθώς η ομάδα αναζωογόνησης σχετίζεται μόνο 

με περιστατικά οξύτητας 1) και την άλλη ειδικότητα που θα σχετίζεται με το 
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περιστατικό καθώς κανένα περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται μόνο από την 

ομάδα αναζωογόνησης, η οποία δρα επικουρικά (π.χ. RT_path_1) 

- Τέλος, η μεταβλητή ‘i-TRIAGE’, αντιστοιχεί στην απόφαση που θα λάβει το 

σύστημα με βάση τους κανόνες που θα του θέσουμε εμείς. Οι τιμές της 

ακολουθούν ακριβώς την ίδια λογική με την ‘ED_TRIAGE’ και αποτελούνται 

από τα ίδια χαρακτηριστικά, καθώς το τελευταίο στάδιο του συστήματος 

αποτελείται από την αξιολόγησή του, όπου θα συγκριθούν τα αποτελέσματα 

του ‘ED_TRIAGE’ με αυτά του ‘i_TRIAGE’. 

 Μεταβλητές Παθολογικού 

Οι μεταβλητές που αφορούν την παθολογική ειδικότητα αποτελούν μία από 

τις μεγαλύτερες ομάδες μεταβλητών, καθώς υπάρχει ολόκληρη πληθώρα 

συμπτωμάτων. Στον πίνακα που βρίσκεται στο Παράρτημα περιγράφονται αναλυτικά 

όλες αυτές οι μεταβλητές. 

Οι μεταβλητές του παθολογικού συστήματος στο σύνολό τους παίρνουν 

ακέραιες τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 1=παρουσία συμπτώματος), εκτός 

της μεταβλητής ‘PATH_ALLO’, που παίρνει ελεύθερη τιμή για να περιγραφεί κάποιο 

σύμπτωμα το οποίο ενδεχομένως δεν αναφέρθηκε ως ξεχωριστή μεταβλητή. 

 Μεταβλητές Μυοσκελετικού (Χειρουργικού, Ορθοπεδικού) 

Το μυοσκελετικό σύστημα περιλαμβάνει μεταβλητές που αφορούν τη 

χειρουργική και την ορθοπεδική ειδικότητα. Επί το πλείστον, πρόκειται για σημεία 

και συμπτώματα που αφορούν τραυματικές κακώσεις και για συνοδές πληροφορίες 

που τα συνοδεύουν. Για παράδειγμα για την αξιολόγηση ενός τραυματισμού, θα 

πρέπει πέραν του κύριου συμπτώματος, να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα του οχήματος, 

αν αυτό ανετράπει,  αν υπάρχει μετατραυματική αμνησία, κεφαλαλγία, έμετοι κ.α.  

 Μεταβλητές Νευρολογικού 

Το νευρολογικό σύστημα, περιλαμβάνει δέκα μεταβλητές. 

Οι μεταβλητές του νευρολογικού συστήματος στο σύνολό τους παίρνουν 

ακέραιες τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 1=παρουσία συμπτώματος), εκτός 

από την μεταβλητή ‘NEUR_ALLO’, που παίρνει ελεύθερη τιμή. 

 Μεταβλητές Καρδιολογικού 

Στις μεταβλητές του καρδιολογικού συστήματος συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία που αφορούν κυρίως το θωρακικό άλγος. Επιπροσθέτως, περιγράφονται τα 

συμπτώματα της ταχυκαρδίας, της βραδυκαρδίας κ.α. Ακολουθούν κάποιες 

επεξηγήσεις για ορισμένες μεταβλητές και τις τιμές τους. 
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- Η μεταβλητή που αναφέρεται στην αντανάκλαση του θωρακικού πόνου 

(CARD_ANTANAKLPONOU), λαμβάνει 7 τιμές: (0=Δεν υπάρχει αντανάκλαση, 

1=Οπισθοστερνικά, 2=Στο επιγάστριο,  3=Στη  ράχη, 4=Στο τράχηλο, 

5=Δεξί άνω άκρο, 6=Αριστερό άνω άκρο) 

- Η μεταβλητή που αναφέρεται στον θωρακικό πόνο και τον χαρακτήρα του, 

λαμβάνει 6 τιμές: (0=Απουσία πόνου, 1=Πίεση, 2=Πνίξιμο, 3=Σφίξιμο, 

4=Βάρος, 5=Καύσος) 

- Όσον αφορά την μεταβλητή του χρόνου έναρξης του θωρακικού άλγους, αυτή 

παίρνει 5 τιμές: (0=Απουσία πόνου, 1=Stress, 2=Ηρεμία, 3=Μετά το φαγητό, 

4=Έκθεση σε  κρύο) 

- Τέλος, η μεταβλητή που αναφέρεται στο αν αλλάζει ή όχι ο θωρακικός πόνος, 

λαμβάνει 3 τιμές: (0=Απουσία πόνου, 1=Ο πόνος αλλάζει, 2=Ο πόνος δεν 

αλλάζει). 

Οι υπόλοιπες μεταβλητές του καρδιολογικού συστήματος παίρνουν ακέραιες 

τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 1=παρουσία συμπτώματος), εκτός από την 

μεταβλητή ‘CARD_ALLO’, που παίρνει ελεύθερη τιμή. 

 Μεταβλητές Ουρολογικού 

Το ουρολογικό σύστημα περιγράφεται από δεκατέσσερις μεταβλητές, οι 

οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα συμπτώματα της δυσουρίας, της ακράτειας, 

της επίσχεσης, της αιματουρίας κ.α.  

- Η μόνη μεταβλητή του συστήματος, που χρειάζεται μια ιδιαίτερη επεξήγηση 

είναι αυτή που αναφέρεται στην διάγνωση της αιματουρίας με stick. Η 

μεταβλητή λαμβάνει 4 τιμές: (0=Απουσία ερυθρών, 1=+, 2=++, 3=+++). 

Οι υπόλοιπες μεταβλητές του ουρολογικού συστήματος παίρνουν ακέραιες 

τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 1=παρουσία συμπτώματος), εκτός από την 

μεταβλητή ‘URO_ALLO’, που παίρνει ελεύθερη τιμή. 

 Μεταβλητές ΩΡΛ 

Στις μεταβλητές του ΩΡΛ συστήματος συμπεριλαμβάνονται η ρινορραγία, η 

ρινική καταρροή, η ρινική συμφόρηση, η παρουσία ξένου σώματος στο λαιμό κ.α.  

Οι μεταβλητές του ΩΡΛ συστήματος στο σύνολό τους παίρνουν ακέραιες 

τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 1=παρουσία συμπτώματος), εκτός από την 

μεταβλητή ‘ORL_ALLO’, που παίρνει ελεύθερη τιμή. 
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 Μεταβλητές Γυναικολογικού 

Το γυναικολογικό σύστημα περιλαμβάνει πέντε μόνο μεταβλητές και οι οποίες 

στο σύνολό τους παίρνουν ακέραιες τιμές 0 ή 1 (0=1απουσία συμπτώματος, 

1=παρουσία συμπτώματος), εκτός από την μεταβλητή ‘GYN_ALLO’, που παίρνει 

ελεύθερη τιμή. 

 Μεταβλητές Δερματολογικού 

Τέλος, το δερματολογικό σύστημα περιλαμβάνει και αυτό πέντε μεταβλητές 

και οι οποίες αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

5.3 Διαίρεση συστήματος i-TRIAGE 

Για την βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και την επίτευξη μείωσης της 

πολυπλοκότητας του συστήματος, το i-TRIAGE διαιρέθηκε σε υποσυστήματα. Έτσι 

δημιουργήθηκαν τόσα συστήματα όσα και οι αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες.  

Εξαίρεση αποτελεί η δημιουργία του συστήματος i-TRIAGE_rt, που 

αναφέρεται στα περιστατικά τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης από την ομάδα 

αναζωογόνησης (Resuscitation Team). Στο σύστημα αυτό, όπως είναι ευνόητο 

κατατάσσονται όλα τα περιστατικά αυξημένης βαρύτητας με αξιολόγηση ‘Triage 1’. 

Ωστόσο, κάθε περιστατικό που χρήζει κλήσης της ομάδας αναζωογόνησης θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται και από τον ειδικό ιατρό, στου οποίου το διαγνωστικό και 

θεραπευτικό πεδίο εμπεριέχεται το κύριο σύμπτωμα που οφείλεται για την οξεία αυτή 

κατάσταση. Με άλλα λόγια, αν ο κύριος λόγος για να χρειάζεται κάποιος την ομάδα 

αναζωογόνησης είναι η καρδιακή ανακοπή, τότε ο ειδικός ιατρός σε αυτή την 

περίπτωση, θα ήταν ο καρδιολόγος, αν ήταν μία Grand Mal (Μείζων μορφή) κρίση 

επιληψίας, θα ήταν ο νευρολόγος κ.ο.κ. Επομένως λοιπόν, στο ιδιαίτερο έμπειρο 

σύστημα του i-TRIAGE_rt οι κλάσεις εξόδου διαμορφώνονται (βλ. αντίστοιχη εικόνα 

πιο κάτω) από την οξύτητα της κατάστασης που είναι πάντα 1 και από τον ειδικό 

ιατρό (παθολόγος, χειρούργος, χειρουργός-ορθοπεδικός, νευρολόγος, καρδιολόγος, 

ΩΡΛ, γυναικολόγος, δερματολόγος). Το i-TRIAGE_rt, περιλαμβάνει όλες τις 

μεταβλητές των γενικών και κρίσιμων στοιχείων. 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά το υποσύστημα i-TRIAGE_musc (σύστημα 

μυοσκελετικού), οι κλάσεις εξόδου είναι περισσότερες από τα υπόλοιπα 

υποσυστήματα. Υπάρχουν 5 κλάσεις για την ειδικότητα του χειρούργου, 5 κλάσεις 

για την ειδικότητα του ορθοπεδικού και 3 κλάσεις για τον συνδυασμό τους. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών ιατρικών ειδικοτήτων (π.χ. περιστατικό πολυτραυματία) 

από τη συλλογή των δεδομένων, υπέδειξε πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με 
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οξύτητα 4 ή 5. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκαν 3 κλάσεις και όχι 5 όπως 

στις άλλες ειδικότητες. Ο συνδυασμός χειρουργού-ορθοπεδικού χρησιμοποιήθηκε και 

στο σύστημα i_TRIAGE_rt (π.χ. οξύ περιστατικό πολυτραυματία-πολυκαταγματία με 

ενεργές αιμορραγίες). 

Κάθε ένα τώρα από τα υπόλοιπα συστήματα, περιλαμβάνει το σύνολο των 

μεταβλητών των γενικών στοιχείων και το σύνολο των μεταβλητών το οποίο αφορά. 

Έτσι, για παράδειγμα το i-TRIAGE_path, το οποίο είναι το σύστημα που αφορά το 

παθολογικό, περιλαμβάνει τις μεταβλητές των γενικών στοιχείων και τις μεταβλητές 

του παθολογικού συστήματος. Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν όλα τα υποσυστήματα 

του i-TRIAGE. Όπως είναι ευνόητο, για την λειτουργία των συστημάτων το σύνολο 

των δεδομένων για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του συστήματος, διαιρέθηκε και 

αυτό στις αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες. Τέλος, όπως ξεχωριστά δημιουργήθηκε 

κάθε υποσύστημα, με τον ίδιο τρόπο και αξιολογήθηκε ως ξεχωριστό και μοναδικό 

σύστημα. Παρακάτω αναγράφονται τα ονόματα και το περιεχόμενο των 

υποσυστημάτων, καθώς επίσης και οι κλάσεις εξόδου που βγάζει το κάθε ένα από 

αυτά: 

 i-TRIAGE_path                        Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές παθολογικού 

 

Κλάσεις εξόδου:   

           path_1  path_2  path_3  path_4  path_5  

Εικόνα 5.22: Μεταβλητές i-TRIAGE_path 

 i-TRIAGE_ musc                     Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        +      

     Μεταβλητές μυοσκελετικού 

 

 Κλάσεις εξόδου:  surg_1  surg_2  surg_3  surg_4  surg_5 

            orth_1  orth_2  orth_3  orth_4  orth_5  

            surg_orth_1  surg_orth_2  surg_orth_3   
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Εικόνα 5.23: Μεταβλητές i-TRIAGE_musc 

 i-TRIAGE_neuro                      Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές νευρολογικού 

 

 Κλάσεις εξόδου:   

                         neuro_1  neuro_2  neuro_3  neuro_4  neuro_5 

Εικόνα 5.24: Μεταβλητές i-TRIAGE_neuro 

 

 i-TRIAGE_cardio                    Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές καρδιολογικού 

    

 Κλάσεις εξόδου:   

           cardio_1  cardio_2  cardio_3  cardio_4  cardio_5 

Εικόνα 5.25: Μεταβλητές i-TRIAGE_cardio 

 

 i-TRIAGE_uro                         Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές ουρολογικού 

 

 Κλάσεις εξόδου:   

            uro_1  uro_2  uro_3  uro_4  uro_5 

Εικόνα 5.26: Μεταβλητές i-TRIAGE_uro 
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 i-TRIAGE_orl                          Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

               Μεταβλητές ΩΡΛ 

 

 Κλάσεις εξόδου:   

            orl_1  orl_2  orl_3  orl_4  orl_5 

Εικόνα 5.27: Μεταβλητές i-TRIAGE_orl 

 

 i-TRIAGE_gyn                    Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές γυναικολογικού 

 

 Κλάσεις εξόδου:   

            gyn_1  gyn_2  gyn_3  gyn_4  gyn_5 

Εικόνα 5.28: Μεταβλητές i-TRIAGE_gyn 

 

 i-TRIAGE_derm                    Μεταβλητές γενικών στοιχείων 

        + 

        Μεταβλητές δερματολογικού 

 

 Κλάσεις εξόδου:   

                  derm_1  derm_2  derm_3  derm_4  derm_5 

Εικόνα 5.29: Μεταβλητές i-TRIAGE_derm 
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 i-TRIAGE_rt                 Μεταβλητές γενικών και κρίσιμων  στοιχείων 

         

 Κλάσεις εξόδου:   

          rt_path_1   rt_surg_1    rt_surg_orth_1   rt_neuro_1  

   rt_cardio_1   rt_orl_1   rt_gyn_1   rt_derm_1 

Εικόνα 5.30: Μεταβλητές i-TRIAGE_rt 

 

 

5.4 Κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων  

Αφού είδαμε, τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα υποσυστήματα με το 

Basic System, στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν κάποιοι ενδεικτικοί κανόνες για 

κάθε ένα υποσύστημα του ‘i-TRIAGE’. Για κάθε σύστημα παρατίθεται και το 

αντίστοιχο κομμάτι του κώδικα που δημιουργήθηκε και που αφορά τους 

συγκεκριμένους κανόνες. Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και 

κάποιες εικόνες που αφορούν την υλοποίηση των συστημάτων στο Fuzzy Clips. Η 

αξιολόγηση των συστημάτων ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 i-TRIAGE_path (Σύστημα παθολογικού – Συνολικά 60 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.31: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_path 
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Εικόνα 5.32: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_path 

 

Εικόνα 5.33: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_path 

 

Εικόνα 5.34: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_path 

 

Εικόνα 5.35: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_path 
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Εικόνα 5.36: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_path 

 i-TRIAGE_musc (Σύστημα μυοσκελετικού – Συνολικά 43 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.37: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_musc 

 

Εικόνα 5.38: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_musc 

 

Εικόνα 5.39: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_musc 
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Εικόνα 5.40: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_musc 

 

Εικόνα 5.41: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_musc 

 

 i-TRIAGE_neuro (Σύστημα νευρολογικού – Συνολικά 10 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.42: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_neuro 
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Εικόνα 5.43: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_neuro 

 

Εικόνα 5.44: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_neuro 

 

Εικόνα 5.45: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_neuro 

 

     Εικόνα 5.46: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_neuro 

 i-TRIAGE_cardio (Σύστημα καρδιολογικού – Συνολικά 11 κανόνες) 
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Εικόνα 5.47: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_cardio 

 

Εικόνα 5.48: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_cardio 

 

Εικόνα 5.49: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_cardio 

 

Εικόνα 5.50: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_cardio 
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    Εικόνα 5.51: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_cardio 

 i-TRIAGE_uro (Σύστημα ουρολογικού – Συνολικά 9 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.52: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_uro 

 

Εικόνα 5.53: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_uro 

 

Εικόνα 5.54: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_uro 
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Εικόνα 5.55: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_uro 

 

Εικόνα 5.56: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_uro 

 i-TRIAGE_orl (Σύστημα ΩΡΛ – Συνολικά 15 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.57: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_orl 

  

Εικόνα 5.58: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_orl 
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Εικόνα 5.59: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_orl 

 

Εικόνα 5.60: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_orl 

 

Εικόνα 5.61: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_orl 
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 i-TRIAGE_gyn (Σύστημα γυναικολογικού – Συνολικά 6 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.62: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_gyn 

 

Εικόνα 5.63: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_gyn  

 

Εικόνα 5.64: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_gyn 

 i-TRIAGE_derm (Σύστημα δερματολογικού – Συνολικά 9 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.65: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_derm 



Σελίδα 105 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

 

Εικόνα 5.66: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_derm 

 

 

      Εικόνα 5.67: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_derm 

 

 i-TRIAGE_rt (Σύστημα ομάδας αναζωογόνησης – Συνολικά 9 κανόνες) 

 

Εικόνα 5.68: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_rt 
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Εικόνα 5.69: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_rt 

 

 

Εικόνα 5.70: Ενδεικτικός κανόνας συστήματος i-TRIAGE_rt 

 

 

Εικόνα 5.71: Περιβάλλον Fuzzy Clips μετά την εντολή ‘run’ του συστήματος i-TRIAGE_rt 
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5.5 Αξιολόγηση Συστήματος i-TRIAGE 

Η αξιολόγηση των έμπειρων συστημάτων που δημιουργήθηκαν για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας, έγινε βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μετρικών 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τέσσερις μετρικές:  

 

Πίνακας 5.1: Μετρικές αξιολόγησης των έμπειρων συστημάτων 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο υπολογισμός των τεσσάρων 

μετρικών αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω των παραμέτρων a, b, c και d, οι 

οποίες αναφέρονται και ως εξής:              

 ▪ a = True Positive (TP)  ▪ b = False Negative (FN)  

 ▪ c = False Positive (FP) ▪ d = True Negative (TN) 

Οι παραπάνω παράμετροι, υπολογίζονται ως εξής:         

● a (ή TP) = όσα παραδείγματα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) 1 και 

ταξινομήθηκαν στην 1               

● b (ή FN) = όσα παραδείγματα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) 1, αλλά 

ταξινομήθηκαν στην 2  

● c (ή FP) = όσα παραδείγματα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) 2, αλλά 

ταξινομήθηκαν στην 1 

● d (ή TN) = όσα παραδείγματα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) 2 και 

ταξινομήθηκαν στην 2  

• acc = (a+d)/(a+b+c+d) 
Ορθότητα 

(Accuracy) 

• prec = a/(a+c)  
Ακρίβεια 

(Precision) 

• sen = a/(a+b) 
Ευαισθησία 

(Sensitivity) 

• spec = d/(c+d) 
Εξειδίκευση 

(Specificity) 
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Οι παραπάνω ορισμοί τους αφορούν δυαδικές εξόδους. Στην περίπτωση που 

έχουμε περισσότερες από δύο κλάσεις εξόδου, τότε οι παραπάνω παράμετροι 

υπολογίζονται χωριστά για κάθε κλάση i, ως εξής:  

● ai (ή TPi) = όσα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) i και ταξινομήθηκαν 

 στην i  

● bi (ή FNi) = όσα ανήκουν στην κλάση (εξόδου) i, αλλά δεν 

 ταξινομήθηκαν σ’ αυτήν  

● ci (ή FPi) = όσα δεν ανήκουν στην κλάση (εξόδου) i, αλλά 

 ταξινομήθηκαν στην i  

● di (ή TNi) = όσα δεν ανήκουν στην κλάση (εξόδου) i και δεν 

 ταξινομήθηκαν σ’ αυτήν  

Ουσιαστικά για κάθε κλάση βλέπουμε το πρόβλημα ως δυαδικό οπού η πρώτη 

έξοδος είναι η ίδια η κλάση και δεύτερη έξοδος όλες οι υπόλοιπες. 

Στους πίνακες που βρίσκονται στο «Παράρτημα ΄Β», αναγράφονται τα 

ποσοστά των μετρικών αξιολόγησης για κάθε μία κλάση, όπως επίσης και οι μέσοι 

όροι τους ξεχωριστά για καθένα από τα υποσυστήματα i-TRIAGE.  

5.6 Αποτελέσματα 

Για την δημιουργία του έμπειρου συστήματος i-TRIAGE, συλλέχθηκαν 616 

περιστατικά ασθενών οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΕΠ αιτιώμενοι κάποιο επείγον 

πρόβλημα υγείας. Τα 616 περιστατικά διαχωρίστηκαν στα επιμέρους υποσυστήματα 

του i-TRIAGE, αναλόγως το αντίστοιχο ιατρείο στο οποίο θα έπρεπε να 

παραπεμφθούν οι ασθενείς. Έπειτα, για κάθε ένα υποσύστημα δημιουργήθηκαν από 

το σύνολο των περιστατικών του 2 υποσύνολα: 1 σύνολο εκπαίδευσης και 1 σύνολο 

ελέγχου. Το σύνολο εκπαίδευσης διαθέτει ~2/3 των περιστατικών του εκάστοτε 

συστήματος, ενώ το σύνολο ελέγχου το υπόλοιπο ~1/3. Τα παραπάνω φαίνονται 

παραστατικά στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 5.52). 

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του i-TRIAGE σε περιβάλλον Fuzzy Clips, 

με χρήση 6 κοινών ασαφών μεταβλητών σε όλα τα υπο-συστήματά του, είναι 

αξιόλογα, με τις μετρικές αξιολόγησης να επιτυγχάνουν σχεδόν σε όλα τα υπο-

συστήματα το απόλυτο (100%).  

Συγκεκριμένα, όλα τα επιμέρους συστήματα τόσο στα σύνολα εκπαίδευσης, 

όσο και σε αυτά του ελέγχου επιτυγχάνουν το άριστο, δηλαδή: Ορθότητα-Ακρίβεια-

Ευαισθησία-Εξειδίκευση=100%. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το σύνολο ελέγχου 
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του παθολογικού συστήματος, το οποίο επιτυγχάνει: Ορθότητα=99%, Ακρίβεια=93%, 

Ευαισθησία=99%, Εξειδίκευση=99%. 

Συνολικά το i-TRIAGE επέτυχε σωστή κατηγοριοποίηση σε 615 από 616 

περιστατικά του συνόλου του.   

 

Πίνακας 5.2: Συνοπτική αναπαράσταση i-TRIAGE 

Στο κεφάλαιο, που ακολουθεί θα δούμε την προσπάθεια υλοποίησης του 

συστήματός μας σε περιβάλλον WEKA. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής των μεθόδων ασάφειας έναντι της εφαρμογής του WEKA στο i-TRIAGE, 

γίνεται στο κεφάλαιο 7. 

  

 

 

 

i-TRIAGE (616 περιστατικά) 

 

-Basic System- 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ i-TRIAGE 

i-TRIAGE_path  (204 περιστατικά)  -Training set: 137   -Test set: 67 

i-TRIAGE_musc (120 περιστατικά)  -Training set: 72    -Test set: 48 

i-TRIAGE_neuro  (34 περιστατικά)  -Training set: 20    -Test set: 14 

i-TRIAGE_cardio  (50 περιστατικά)  -Training set: 32    -Test set: 18 

i-TRIAGE_uro  (41 περιστατικά)  -Training set: 26    -Test set: 15 

i-TRIAGE_orl (68 περιστατικά)  -Training set: 45    -Test set: 23 

i-TRIAGE_gyn (34 περιστατικά)  -Training set: 21    -Test set: 13 

i-TRIAGE_derm  (25 περιστατικά)  -Training set: 15    -Test set: 10 

i-TRIAGE_rt (40 περιστατικά)  -Training set: 25    -Test set: 15 
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6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ WEKA 

Η μηχανική μάθηση (machine learning) αποτελεί περιοχή της τεχνητής 

νοημοσύνης, η οποία διαθέτει αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν στους 

υπολογιστές να αποκτούν ‘γνώση’, την οποία μέχρι τότε δεν είχαν προγραμματιστεί 

να έχουν. Με τη μηχανική μάθηση είναι εφικτή η κατασκευή προσαρμόσιμων 

προγραμμάτων υπολογιστών, τα οποία λειτουργούν με βάση την αυτοματοποιημένη 

ανάλυση συνόλων δεδομένων και όχι τη διαίσθηση των ανθρώπων που τα 

προγραμμάτισαν. Η μηχανική μάθηση επικαλύπτεται σημαντικά με τη στατιστική, 

αφού και τα δύο πεδία μελετούν την ανάλυση δεδομένων. 

6.1 Ορισμός Μηχανικής Μάθησης 

Ο άνθρωπος στα πλαίσια της κατανόησης του περιβάλλοντός του, επιχειρεί να 

δημιουργήσει μια πιο απλοποιημένη εκδοχή του, η οποία ονομάζεται μοντέλο 

(model.) Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου, ονομάζεται επαγωγική μάθηση 

(inductive learning) και η γενικότερη μέθοδος επαγωγή (induction). Επιπρόσθετα, ο 

άνθρωπος δύναται να οργανώνει και να συσχετίζει τις εμπειρίες και τις παραστάσεις 

του δημιουργώντας νέες δομές, τα πρότυπα (patterns). Η δημιουργία μοντέλων ή 

προτύπων από ένα σύνολο δεδομένων από ένα υπολογιστικό σύστημα, ονομάζεται 

μηχανική μάθηση. 

Η πρώτη απόπειρα ορισμού έγινε το 1959, όταν ο πρωτοπόρος σχεδιαστής 

παιχνιδιών Άρθρουρ Σάμουελ περιέγραψε την μηχανική μάθηση ως: "Το πεδίο μελέτης 

όπου δίνει στους υπολογιστές την δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να έχουν 

προγραμματιστεί". 

To 1997, o Τομ Μ. Μιτσέλ έδωσε ένα πιο επίσημο και πιο επιστημονικό ορισμό ο 

οποίος χρησιμοποιείται ευρέως: "Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέγεται ότι μαθαίνει από 

μια εμπειρία E σε σχέση μια σειρά από έργα T και μια μέτρηση της απόδοσης P η οποία 

βελτιώνεται με την εμπειρία Ε" 

6.2 Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης 

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το 

επιθυμητό αποτέλεσμα του αλγορίθμου. Οι συνηθέστερες κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Επιτηρούμενη μάθηση, επιβλεπόμενη μάθηση ή μάθηση με επίβλεψη (supervised 

learning), όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει μια συνάρτηση που απεικονίζει 

δεδομένες εισόδους σε γνωστές, επιθυμητές εξόδους (σύνολο εκπαίδευσης), με 

απώτερο στόχο τη γενίκευση της συνάρτησης αυτής και για εισόδους με άγνωστη 

έξοδο (σύνολο ελέγχου). 
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 Μη επιτηρούμενη μάθηση, ανεπίβληπτη μάθηση ή μάθηση χωρίς επίβλεψη  

(unsupervised learning), όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει ένα μοντέλο για 

κάποιο σύνολο εισόδων χωρίς να γνωρίζει επιθυμητές εξόδους για το σύνολο 

εκπαίδευσης. 

 Ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), όπου ο αλγόριθμος μαθαίνει μια 

στρατηγική ενεργειών για μια δεδομένη παρατήρηση. 

Η ανάλυση των αλγόριθμων μηχανικής μάθησης είναι ένας κλάδος 

της στατιστικής που ονομάζεται θεωρία μάθησης. 

6.3 Εργαλείο εξόρυξης γνώσης WEKA 

      

  

Εικόνα 6.1: Εικονίδιο WEKA  

Το Weka  είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε Java, το οποίο 

συνήθως διανέμεται δωρεάν από την ιστοσελίδα 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ (υπό άδεια GNU Public License).  

Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων και  

προσφέρει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον  (με οπτικοποίηση των δεδομένων), 

ιδανικό για σύγκριση αλγορίθμων μάθησης, καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο 

εργαλείων προ-επεξεργασίας δεδομένων, αλγορίθμων μάθησης και μεθόδων 

αξιολόγησης. 

Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 1994 από τους Ian H. Witten και Eibe Frank, 

(τότε) φοιτητές του τμήματος Computer Science του πανεπιστημίου του Waikato στη 

Νέα Ζηλανδία, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την ομάδα ανάπτυξης του να 

αριθμεί περισσότερα από 28 μέλη. Η ενημέρωση του γίνεται τακτικά, με νέους 

αλγορίθμους να προστίθενται καθώς εμφανίζονται στην ερευνητική βιβλιογραφία. Το 

Weka χρησιμοποιείται ευρέως από την ερευνητική κοινότητα,  αλλά και από χρήστες 

μη ειδικούς στον τομέα, αφού προσφέρει ισχυρά εργαλεία για εξόρυξη δεδομένων 

μαζί με ένα εύχρηστο interface.  

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


Σελίδα 112 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

 

Εικόνα 6.2: Παράθυρο explorer  WEKA και επιλογή ανοίγματος αρχείου *arff 

Το Weka δέχεται δεδομένα σε μια ειδική μορφή, το λεγόμενο arff format, 

καθώς και σε μορφή CSV (δεδομένα οριοθετημένα με κόμματα). Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα σύνδεσης με βάση δεδομένων,  χρησιμοποιώντας το Java Data Base 

Connectivity  και ερωτήματα SQL. Το arff format είναι μία flat μορφή ASCII 

αρχείου, που υποστηρίζει αριθμητικά ή συμβολικά, συνεχή και διακριτά 

χαρακτηριστικά. Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει ένα παράδειγμα του συνόλου 

δεδομένων, με τις τιμές των χαρακτηριστικών διαχωρισμένες με κόμμα. Πριν όμως 

ορίσουμε τα δεδομένα (π.χ. περιστατικά ασθενών) του συνόλου δεδομένων, 

προηγείται ο ορισμός των χαρακτηριστικών.  

Στην αρχή του αρχείου περιέχεται ένα header, στο οποίο ορίζονται τα 

ονόματα των χαρακτηριστικών και οι τύποι τους. Για τα διακριτά χαρακτηριστικά, 

ορίζεται και το σύνολο τιμών τους. Τυπικά,  ένα αρχείο arff  οφείλει να έχει τρία 

header,  τα:  @relation, @attribute  και @data (με αυτή τη σειρά πρέπει να 

ορίζονται). Το @relation (π.χ. @relation cardio) ορίζει το όνομα της σχέσης, καθώς 

ως μία τέτοια θεωρείται το σύνολο δεδομένων. Το @attribute (π.χ. @attribute 

CARD_TACHYCARDIA numeric) χρησιμοποιείται για τον ορισμό ενός 

χαρακτηριστικού. O ορισμός ενός χαρακτηριστικού γίνεται ως εξής: @attribute 

attribute_name [numeric] [{set of values}]. Η λέξη κλειδί numeric δηλώνει πως το 

χαρακτηριστικό είναι αριθμητικό, ενώ για τα συμβολικά χαρακτηριστικά δεν 

απαιτείται κάποια λέξη κλειδί. Στην περίπτωση που το χαρακτηριστικό είναι 

διακριτό, πρέπει να ορίσουμε  (μέσα σε αγκύλες) το σύνολο των επιτρεπτών τιμών 

για αυτό. Το @data δηλώνει πως ακολουθούν τα παραδείγματα του συνόλου 

δεδομένων  (όλα τα περιστατικά). Η τιμή κάθε χαρακτηριστικού πρέπει να 
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συμμορφώνεται με τον τύπο που έχει οριστεί στο αντίστοιχο @attribute, και η σειρά 

εμφάνισης των τιμών είναι η σειρά με την οποία ορίστηκαν τα @attribute.  

Για να διαβάσουμε ένα σύνολο δεδομένων σε μορφή arff (όπως και CSV), 

χρησιμοποιούμε την τάξη Instances. Όταν αρχικοποιούμε ένα αντικείμενο της   τάξης, 

δίνουμε ως όρισμα τη διαδρομή ενός arff αρχείου. Αφού γίνει επιτυχώς η ανάγνωση 

του αρχείου (δηλαδή το αρχείο έχει τη μορφοποίηση και ακολουθεί τους 

περιορισμούς που αναφέραμε νωρίτερα), τα παραδείγματα του συνόλου δεδομένων 

περιέχονται πλέον στο αντικείμενο που δημιουργήσαμε.  

Από εδώ και πέρα μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα με πολλούς 

τρόπους.  Πολύ χρήσιμη στην περίπτωση μας είναι η τάξη Remove (και η Filter), η 

οποία λειτουργεί ως φίλτρο που αφαιρεί ένα εύρος χαρακτηριστικών από το σύνολο 

δεδομένων,  καθώς και οι τάξεις του πακέτου weka.attributeSelection, που υλοποιούν 

(στατιστικές) μεθόδους εκτίμησης χαρακτηριστικών (πχ χ2, One R κλπ). 

Συνδυάζοντας αυτά, ώστε να δημιουργήσουμε δικές μας μεθόδους, αλλά και 

στηριζόμενοι στις ήδη υπάρχουσες που υποστηρίζει το Weka, μπορούμε να προβούμε 

σε επιλογή χαρακτηριστικών.  

Αφού γίνει προ-επεξεργασία  των δεδομένων, μπορούμε στη συνέχεια να 

εφαρμόσουμε κάποιον αλγόριθμο μάθησης. Όποιος και αν είναι ο σκοπός που 

θέλουμε να επιτύχουμε, το Weka προσφέρει τους απαραίτητους αλγορίθμους. Μεταξύ 

των διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω: μάθηση κατά Bayes, 

δένδρα αποφάσεων, κανόνες συσχέτισης, αναβλητική μάθηση, επαγωγική μάθηση.  

Αν σκοπός είναι η ομαδοποίηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους 

αλγορίθμους που υπάρχουν υλοποιημένοι,  όπως ο Simple K Means, ο OPTICS, ο 

EM και άλλοι. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη κανόνων συσχέτισης για το 

σύνολο δεδομένων  (τεχνικές Apriori, Filtered Association, Predictive Apriori, 

Tertius, Generalized Sequential Patterns).   

Το WEKA, παρέχει σε γενικές γραμμές την δυνατότητα πραγματοποίησης των 

παρακάτω:  

 Προ-επεξεργασία δεδομένων (data pre-processing) 

 Δημιουργία μοντέλων από τα δεδομένα με κάποια διαδικασία εκπαίδευσης 

 Απεικόνιση τόσο των αρχικών δεδομένων, όσο και των αποτελεσμάτων μετά τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται σε ένα γραφικό περιβάλλον του 

προγράμματος, που ονομάζεται ‘explorer’ (Εικόνα 6.2). 
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6.4 Εφαρμογή αλγορίθμου J48 στο σύστημα  i-TRIAGE 

Το έμπειρο σύστημα i-TRIAGE, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας δοκιμάσθηκε και στο περιβάλλον του WEKA, και 

συγκεκριμένα με χρήση του αλγορίθμου J48, επιλογή ‘reduced error pruning: true’ 

και μέθοδο δοκιμής ‘cross validation: 10 folds’. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

σε όλα τα υπο-συστήματα αφαιρέθηκαν κατά την προ-επεξεργασία στο WEKA, η 

μεταβλητή ID (κωδικός περιστατικού) και η μεταβλητή ESI_TRIAGE_SCALE 

(μεταβλητή οξύτητας περιστατικού), καθώς δεν θέλουμε να τις λάβει υπόψη το 

πρόγραμμα για τη δημιουργία του δέντρου απόφασης.  

 

Εικόνα 6.3: Στάδιο προ-επεξεργασίας. Εισαγωγή δεδομένων και επιλογή ‘Remove’ 

Στο παραπάνω παράθυρο (Εικ. 6.3), βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο dataset 

αποτελείται από 209 περιστατικά (instances) και 68 χαρακτηριστικά (attributes). 

Αφού επιλεχθούν οι 2 μεταβλητές που δεν χρειαζόμαστε όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω, τα χαρακτηριστικά, θα μείνουν 66.  

Στη συνέχεια (Εικόνα 6.4), δημιουργήσαμε ένα δέντρο αποφάσεων με χρήση 

του αλγορίθμου J48 από την καρτέλα: ClassifyChooseTreesJ48 και με 

επιλογή μεθόδου Cross-validation: Folds:10. Αυτό σημαίνει ότι πρόγραμμα χωρίζει 

τα δεδομένα σε 10 τμήματα (folds) και με την σειρά επιλέγεται 1 fold, εκτελείται ο 

αλγόριθμος και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος όλων των αποτελεσμάτων. 
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Εικόνα 6.4: Επιλογή ‘Cross-validation’, ως ‘Folds: 10’ 

  Στην συνέχεια, επιλέγουμε reduced error pruning:true, όπως φαίνεται και 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 6.5: Επιλογή ‘Reduced-error-pruning’, ως ‘true’ 
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 Έπειτα, πατώντας την εντολή ‘Start’, το πρόγραμμα αρχίζει την δημιουργία 

του δέντρου απόφασης, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 

 

Εικόνα 6.6: Αποτελέσματα J48 για το i-TRIAGE_path 

 Επίσης, πατώντας δεξί κλικ πάνω στα αποτελέσματα του J48, παρέχεται η 

δυνατότητα για την παραγωγή του δέντρου απόφασης, μέσω της εντολής ‘visualize 

tree’, όπως αυτό της παρακάτω εικόνας που αφορά το σύστημα i-TRIAGE_neuro. 

 

Εικόνα 6.7: Δέντρο απόφασης για i-TRIAGE_neuro 
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 Αναλυτικά όλα τα δέντρα αποφάσεων και εικόνες από τα αποτελέσματα του 

J48 για κάθε υποσύστημα του i-TRIAGE, βρίσκονται στο Παράρτημα 3. Τα 

αποτελέσματα κάθε υπο-συστήματος συζητιόνται στο επόμενο μέρος αυτού του 

κεφαλαίου, ενώ η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του WEKA έναντι 

του Fuzzy Clips, ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

6.5 Αποτελέσματα 

Ο αλγόριθμος J48 εφαρμόσθηκε και στα εννέα υπο-συστήματα του i-TRIAGE. 

Στο στάδιο της προεπεξεργασίας, σε όλα τα υπο-συστήματα αφαιρέθηκαν με χρήση 

της εντολής ‘Remove’, η μεταβλητή της αρίθμησης των περιστατικών (ID), καθώς και 

η μεταβλητή της οξύτητας της κατάστασης του κάθε ασθενούς 

(ESI_TRIAGE_SCALE). Η δεύτερη μεταβλητή αφαιρέθηκε, καθώς η ύπαρξή της 

ήταν επικουρική και δεν θέλαμε το πρόγραμμα να την χρησιμοποιήσει για την 

παραγωγή των δέντρων απόφασης.  

Στον παρακάτω πίνακα, αναγράφονται τα ποσοστά επιτυχίας (σωστής 

κατάταξης) των επιμέρους υπο-συστημάτων. 

 

Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα J48 για όλα τα υπο-συστήματα 

i-TRIAGE (616 περιστατικά) 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ i-TRIAGE Ποσοστό Επιτυχίας       Ποσοστό Σφάλματος 

i-TRIAGE_path  (204 περιστατικά)  86,2745% (176)       13,7275% (28) 

i-TRIAGE_musc (120 περιστατικά)  88,3333% (106)         11,6667% (14) 

i-TRIAGE_neuro  (34 περιστατικά)  94,1176% (32)      5,8824% (2)  

i-TRIAGE_cardio  (50 περιστατικά)  94% (47)      6% (3) 

i-TRIAGE_uro  (41 περιστατικά)  90,2439% (37)      9,7561% (4) 

i-TRIAGE_orl (68 περιστατικά)  85,2941% (58)      14,7059% (10) 

i-TRIAGE_gyn (34 περιστατικά)  88,2353% (30)      11,7647% (4) 

i-TRIAGE_derm  (25 περιστατικά)  72% (18)      28% (7) 

i-TRIAGE_rt (40 περιστατικά)  95% (38)      5% (2) 
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 Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

- Το υπο-σύστημα με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας, είναι το i-TRIAGE_rt. 

Το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε 95%, καθώς από τα 40 περιστατικά μόλις 

2 κατηγοριοποιήθηκαν εσφαλμένα. 

- Παρόμοια υψηλά ποσοστά επιτυχίας είχαν και τα υπο-συστήματα του 

νευρολογικού και του καρδιολογικού τομέα (~94%). 

- Το υπο-σύστημα με το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, είναι το i-

TRIAGE_derm. Το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται μόλις στο 72%, καθώς από 

τα 25 περιστατικά, 7 κατηγοριοποιήθηκαν εσφαλμένα. 

- Το i-TRIAGE_path, το σύστημα του παθολογικού τομέα με τον μεγαλύτερο 

όγκο περιστατικών και χαρακτηριστικών έχει ποσοστό επιτυχίας 86,2745%, 

με 176 από τα 204 περιστατικά να ταξινομούνται σωστά. 

- Ανάλογο ποσοστό επιτυχίας με το i-TRIAGE_path επέτυχε και το υπο-

σύστημα του μυοσκελετικού, το i-TRIAGE_musc (88.3333%), καθώς από τα 

120 περιστατικά, μόλις 14 δεν κατηγοριοποιήθηκαν σωστά. 

- Τα υπόλοιπα συστήματα κυμάνθηκαν από ~85-90%. 

- Όλα τα υπο-συστήματα επιδέχονται διορθωτικές επεμβάσεις  
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ i-TRIAGE ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PHP 

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που επέτυχε το σύστημά που δημιουργήσαμε 

στο ερευνητικό μέρος (Fuzzy Clips - WEKA), μας επέτρεψαν να προσπαθήσουμε να 

το ωθήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να δοκιμάσουμε να το εφαρμόσουμε σε ένα 

περιβάλλον PHP, μέσω του οποίου θα επρόκειτο να καλούνται τα επιμέρους έμπειρα 

συστήματα clips, τα οποία ήδη είχαν δημιουργηθεί και εν συνεχεία θα μας επέστρεφε 

το αποτέλεσμα (κλάση εξόδου). Η γενική ιδέα και προσδοκία ήταν να έχουμε ένα 

ενιαίο περιβάλλον για όλα τα συστήματα (καθώς δεν μπορούμε εξαρχής και πριν 

αξιολογήσουμε τον ασθενή να γνωρίζουμε ποιον ειδικό ιατρό θα χρειαστούμε και 

αντίστοιχα ποιο έμπειρο υποσύστημα θα πρέπει να καλέσουμε) το οποίο να μπορούμε 

να το χειριστούμε δίχως χρονοτριβή. Στις παραγράφους που ακολουθούν, 

επεξηγούνται οι διαδικασίες της προσπάθειας αυτής.  

7.1 Περιβάλλον PHP 

Αρχικά δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον PHP, με παρόμοια αρχιτεκτονική με 

αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία μιας φόρμας συλλογής των 

δεδομένων και την αποστολή τους σε μία βάση phpmyadmin, έτσι όπως περιγράφηκε 

αναλυτικά και στο κεφάλαιο 3.  

Το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφόρων πεδίων που 

εμπεριέχουν τα αντίστοιχα πεδία με αυτά του έμπειρου συστήματος, δηλαδή 

περιλαμβάνει τα γενικά και τα επιμέρους στοιχεία των υποσυστημάτων. Έτσι όπως 

διακρίνεται και στις παρακάτω εικόνες δημιουργήθηκε ένα διαφορετικό πλαίσιο με τα 

στοιχεία του παθολογικού, ένα διαφορετικό για αυτά του γυναικολογικού κ.ο.κ. 

 

Εικόνα 7.1: Το πεδίο με κάποια από τα γενικά στοιχεία του ασθενούς 
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Την μεταβλητή «Ηλικία» τη δημιουργήσαμε με εντολή ώστε να χρειάζεται 

οπωσδήποτε να δηλωθεί τιμή για να καταχωρηθεί το περιστατικό, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση θα επιστρέφεται το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 7.1.  

Οι μεταβλητές των ασαφών παραμέτρων που δημιουργήθηκαν στα έμπειρα 

υποσυστήματα, αντιστοιχήθηκαν με αντίστοιχες μεταβλητές στην PHP και με 

επιλογή αν αυτές μένουν κενές να επιστρέφουν τιμή 0. Παράδειγμα δημιουργίας μιας 

τέτοιας μεταβλητής, της $bp (πρόκειται για την αντίστοιχη της SBP στο Fuzzy Clips), 

έχουμε στην εικόνα 7.3. 

 

 

Εικόνα 7.2: Τα πεδία των ασαφών μεταβλητών 

Στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να δούμε συμπληρωμένα τα πεδία των 

μεταβλητών της φόρμας PHP, που αντιστοιχούν στις ασαφείς μεταβλητές των 

έμπειρων υποσυστημάτων clips. 

 

Εικόνα 7.3: Δημιουργία $bp 
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Στην εικόνα 7.4 έχουμε ένα παράδειγμα καταχώρησης των συμπτωμάτων ενός 

ασθενούς, ο οποίος προσέρχεται με διεγνωσμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου και με 

αίσθηση πόνου σαν ‘πνίξιμο’, ο οποίος ξεκίνησε σε ηρεμία, που αντανακλά στο 

επιγάστριο και δεν αλλάζει με την κίνηση ή την βαθειά αναπνοή. Με παρόμοιο τρόπο 

δημιουργήθηκαν τα πεδία για όλα τα επιμέρους υποσυστήματα.  

 

Εικόνα 7.4: παράδειγμα καταχώρησης συμπτωμάτων 

 Στην παράγραφο που ακολουθεί θα εστιάσουμε στον τρόπο διασύνδεσης της 

φόρμας PHP με τον κώδικα Fuzzy Clips των έμπειρων συστημάτων. 

7.2 Διασύνδεση PHP – Fuzzy Clips 

Για τις ανάγκες της σύνδεσης, χρησιμοποιήθηκε το Wamp, που είναι ένα 

πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού  και ανεξαρτήτου πλατφόρμας το οποίο 

περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση δεδομένων MySQL και 

ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl. Το 

Wamp τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και χρησιμοποιείται ως 

πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων με τεχνολογίες όπως PHP, JSP και 

Servlets.  

Για την επίτευξη της διασύνδεσης χρειάσθηκαν να γίνουν κάποια ενδιάμεσα 

βήματα. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα αρχείο *bat για κάθε υποσύστημα, δηλαδή 

συνολικά εννιά αρχεία (path.bat, musc.bat, orl.bat κ.ο.κ.). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε 

ένα εκτελέσιμο αρχείο ‘CLIPScmd.exe’ για την ενεργοποίηση του Fuzzy Clips. Η 

προσδοκία ήταν αυτά τα αρχεία, μαζί με τα εννιά clips αρχεία των υποσυστημάτων 

και τα αρχεία του κώδικα της PHP να συμπεριληφθούν στο φάκελο ‘www’ του 

Wamp. Έπειτα, καταχωρώντας τα συμπτώματα του ασθενούς από την φόρμα και 



Σελίδα 122 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

πατώντας ‘Submit’ θα πρέπει να τρέχει το  αρχείο *bat και να κάνει load το 

αντίστοιχο έμπειρο σύστημα fuzzy clips.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή ‘$physician’ για την επιλογή 

του εκάστοτε υποσυστήματος. Η μεταβλητή αυτή, αντιστοιχεί στην μεταβλητή 

‘ORGANIC_SYSTEM’ του Fuzzy Clips και αναφέρεται στο πάσχον οργανικό 

σύστημα και επομένως στην αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα και ιατρείο που θα πρέπει 

να παραπεμφθεί ο ασθενής.  

 

Εικόνα 7.5: Εντολή Switch για κάθε ένα από τα αρχεία *bat 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μέσω μιας εντολής 

Switch επιλέγεται το κάθε ένα αρχείο *bat και το οποίο με τη σειρά του κάνει load το 

αντίστοιχο αρχείο fuzzy clips. 
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Παρακάτω παρατίθεται αντιπροσωπευτικά η πλήρης αντιστοίχηση των 

μεταβλητών PHP με αυτές του Fuzzy Clips για το γυναικολογικό υποσύστημα. Η ίδια 

διαδικασία έγινε και για τα υπόλοιπα οχτώ υποσυστήματα. 

(patient (AGE $age) (GENDER $gender) (ATTENDANCE $attendance) 

(PREHOSPITAL_CARE $prehospital_care) (MAIN_SYMPTOM $main_symptom) 

(START_SYMPTOM $start_symptom) (INFECTIOUS_DISEASES 

$infectious_diseases)  (SMOKING $smoking) (HISTORY $history) (d_HISTORY 

$d_history) (ALLERGIES $allergies) (SBP ($bp 0) ($bp 1) ($bp 0)) (HR ($beats 0) 

($beats 1) ($beats 0)) (SPO2 ($spo2 0) ($spo2 1) ($spo2 0)) (TEMP ($temperature 0) 

($temperature 1) ($temperature 0)) (GYN_DISMINORIA $gyn_disminoria) 

(GYN_SEXKAKOPIHSH $gyn_sexkakopihsh) (GYN_AIMORAGIA 

$gyn_aimoragia) (GYN_TOKETOS $gyn_toketos) (GYN_ALLO $gyn_allo) 

(ESI_TRIAGE_SCALE $esi_triage_scale) (PAIN ($pain_scale 0) ($pain_scale 1) 

($pain_scale 0)) (AVPU_SCALE $avpu_scale) (GEN_DIASOLINOMENO 

$gen_diasolinomeno) (GEN_ASISTOLIA $gen_asistolia) (GEN_APNOIA 

$gen_apnoia) (GCS $gcs) (ORGANIC_SYSTEM $physician))"; 

 

7.3 Σύνδεση με βάση δεδομένων και καταγραφή 

Η φόρμα PHP δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα των 

ασθενών να καταχωρούνται σε μία βάση δεδομένων phpmyadmin, η οποία 

δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Έτσι, καθώς ο χρήστης καταχωρεί τα 

συμπτώματα του ασθενούς και επιλέγει ‘Submit’, η φόρμα οδηγεί στην επόμενη 

σελίδα και τα δεδομένα καταχωρούνται στην βάση δεδομένων. Στις παρακάτω 

φωτογραφίες φαίνεται το περιβάλλον της βάσης. 

 

Εικόνα 7.6: Βάση esi_triage στην phpmyadmin 
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Εικόνα 7.7: Μερικά από τα πεδία του πίνακα της βάσης 

Στην εικόνα 7.7 διακρίνονται κάποια από τα πεδία του πίνακα που 

δημιουργήθηκε. Η βάση που φτιάξαμε ονομάστηκε ‘esi_triage’ και ο πίνακας που 

δημιουργήθηκε ‘triage_data’. Στην επόμενη εικόνα, παρατίθεται ένα μέρος του 

κώδικα sql για την δημιουργία του πίνακα ‘triage_data’.  

 

Εικόνα7.8: Κώδικας sql για την δημιουργία της βάσης 
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7.4 Ενδεικτικά παραδείγματα της εφαρμογής 

Στο σημείο αυτό ακολουθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα της 

εφαρμογής. Συγκεκριμένα, θα δοθεί ένα παράδειγμα για κάθε ένα υποσύστημα. 

 i-TRIAGE_path 

Γυναίκα ασθενής, ετών 50, προσέρχεται με Ι.Χ. αιτιώμενη κοιλιακό άλγος και 

εμέτους. Τα ζωτικά σημεία της ασθενούς, είναι: ΑΠ: 110, ΣΦ: 68, SPO2: 98, Θ: 36. 

Επίσης, σε μια κλίμακα πόνου από το 0 έως το 10 πονάει 5. Είναι καπνίστρια, δεν 

αναφέρει επιβεβαρυμμένο ιστορικό. Πάσχον οργανικό σύστημα: Παθολογικό 

Αξιολόγηση ασθενούς: Παθολογικό προτεραιότητας 3 (path_3) 

 

Εικόνα 7.9: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 
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 i-TRIAGE_musc 

Άνδρας ασθενής, ετών 20, προσέρχεται με ασθενοφόρο ως θύμα τροχαίου. Φέρει ένα 

θλαστικό τραύμα στην κεφαλή από το οποίο προέρχεται ανεξέλεγκτη αιμορραγία. 

Πάσχον οργανικό σύστημα: Μυοσκελετικό                      

Αξιολόγηση ασθενούς: Χειρουργικό προτεραιότητας 1 (surg_1) 

 

Εικόνα 7.10: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 
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 i-TRIAGE_neuro 

Άνδρας ασθενής, ετών 30, προσέρχεται με ασθενοφόρο με σπασμούς. Η νευρολογική 

του εκτίμηση σύμφωνα με την κλίμακα AVPU: U      

Πάσχον οργανικό σύστημα: Νευρολογικό                      

Αξιολόγηση ασθενούς: Νευρολογικό προτεραιότητας 1 (neur_1) 

 

Εικόνα 7.11: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 

 i-TRIAGEcardio 

Άνδρας ασθενής, ετών 58, προσέρχεται με I.X. αιτιώμενος θωρακικό άλγος μη 

μεταβαλλόμενο με την κίνηση ή την αναπνοή. Δεν έχει διαγνωσθεί ΟΕΜ. Έχει 74 

σφύξεις/λεπτό. Πάσχον οργανικό σύστημα: Καρδιολογικό               

Αξιολόγηση ασθενούς: Καρδιολογικό προτεραιότητας 2 (card_2) 

 

Εικόνα7.12: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 
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 i-TRIAGE_uro 

Άνδρας ασθενής, ετών 70, προσέρχεται με I.X. αιτιώμενος συχνουρία και αιματουρία. 

Πάσχον οργανικό σύστημα: Ουροποιητικό                 

Αξιολόγηση ασθενούς: Ουρολογικό προτεραιότητας 2 (urol_2) 

 

Εικόνα7.13: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 

 i-TRIAGE_orl 

Γυναίκα ασθενής, ετών 60, προσέρχεται με I.X. αιτιώμενη οταλγία.  Σε μια κλίμακα 

πόνου από το 0 έως το 10 πονάει 8. Πάσχον οργανικό σύστημα: ΩΡΛ  

Αξιολόγηση ασθενούς: ΩΡΛ προτεραιότητας 2 (orl_2) 

 

Εικόνα 7.14: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 
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 i-TRIAGE_gyn 

Γυναίκα ασθενής, ετών 20, προσέρχεται με ασθενοφόρο, αιτιώμενη σεξουαλική 

κακοποίηση. Πάσχον οργανικό σύστημα: Γυναικολογικό    

Αξιολόγηση ασθενούς: Γυναικολογικό προτεραιότητας 2 (gyn_2) 

 

Εικόνα7.15: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 

 i-TRIAGE_derm 

Γυναίκα ασθενής, ετών 32, προσέρχεται με Ι.Χ., αιτιώμενη εξάνθημα. Η ασθενής έχει 

σοβαρή υποξία, SpO2: 90%. Πάσχον οργανικό σύστημα: Δερματολογικό   

Αξιολόγηση ασθενούς: Δερματολογικό προτεραιότητας 1 (derm_1) 

 

Εικόνα 7.16: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 



Σελίδα 130 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

 i-TRIAGE_rt  

Άνδρας ασθενής, ετών 18, προσέρχεται με ασθενοφόρο. Πολυτραυματίας, 

διασωληνομένος σε μηχανική υποστήριξη.            

Πάσχον οργανικό σύστημα: Μυοσκελετικό                

Αξιολόγηση ασθενούς: Ομάδα αναζωογόνησης & Χειρουργικό-Ορθοπεδικό 

προτεραιότητας 1 (rt_surg_orth_1)1 

 

Εικόνα 7.1712: Αποτέλεσμα της εφαρμογής μετά την καταχώρηση 
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8.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η διαδικασία της διαλογής των ασθενών σε ένα τμήμα επειγόντων 

περιστατικών, δεν είναι σίγουρα μια απλή και εύκολη διαδικασία. Ωστόσο, αποτελεί 

βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας. Επίσης, η αμεσότητα της αντιμετώπισης ενός περιστατικού θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από επιστημονικά υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια. Για τους 

δύο παραπάνω λόγους και καθώς είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο οι ασθενείς να 

αντιμετωπίζονται σε τυχαία σειρά ή σε σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο 

άφιξης, η ανάγκη διενέργειας διαλογής, είναι επιτακτική για όλα τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. 

 Υπάρχει πληθώρα αλγοριθμικών πρωτοκόλλων διαλογής που 

χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο. Το πρωτόκολλο το οποίο επιλέχθηκε για τις 

ανάγκες αυτής της εργασίας είναι το ESI, που είναι ένα σύστημα πέντε επιπέδων (1-

5) και το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς και στην Ελλάδα στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

στη Θεσσαλονίκη. 

 Η καινοτομία την οποία διαπραγματεύεται αυτή η εργασία είναι η ύπαρξη 

ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα είναι σε θέση να προτείνει την 

αξιολόγηση της διαλογής για κάθε ασθενή. Πρόκειται για ένα έμπειρο σύστημα 

βασισμένο σε κανόνες, οι οποίοι ακολουθούν πιστά τις κατευθυντήριες οδηγίες και 

αρχές του πρωτοκόλλου ESI. Για την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία του i-

TRIAGE και για την μείωση της πολυπλοκότητας το αρχικό σύστημα που ονομάσαμε 

Basic System  διαιρέθηκε σε εννέα υποσυστήματα, με το αρχικό να έχει την 

ικανότητα με χρήση ειδικών κανόνων να καλεί ανάλογα το αντίστοιχο υπο-σύστημα 

διαλογής. Το κριτήριο της κλήσης του αντίστοιχου συστήματος είναι το οργανικό 

σύστημα, που αναφέρεται ως ‘ORGANIC_SYSTEM’ και αντικατοπτρίζει το πάσχων 

οργανικό σύστημα όπου εμφανίζεται το κύριο σύμπτωμα του ασθενούς και οδηγεί 

τον ασθενή στα ΤΕΠ. 

Στα πλαίσια της δοκιμής αυτού του συστήματος, το οποίο και ονομάσαμε i-

TRIAGE, χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικές μεθόδους. Αρχικά προσπαθήσαμε να 

υλοποιήσουμε και να ελέγξουμε την αποδοτικότητα του συστήματος με χρήση του 

εργαλείου μηχανικής μάθησης WEKA με χρήση του αλγορίθμου J48. Τα 

αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά με τα επιμέρους συστήματα του i-TRIAGE να 

επιτυγχάνουν ποσοστό σωστής κατηγοριοποίησης από 72-95%. Η δεύτερη μέθοδος 

που επιδιώχθηκε ήταν η υλοποίηση μέσω του Fuzzy Clips, με χρήση έξι ασαφών 

μεταβλητών, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην παραγωγή των κανόνων 

για την εξαγωγή των κλάσεων εξόδου. Η αποτελεσματικότητα της ασαφούς επιλογής, 

έχει εμφανές προτέρημα σε σύγκριση με το WEKA. Όλα τα συστήματα είχαν 
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μετρικές αξιολόγησης 100%, εκτός του παθολογικού που είχε εσφαλμένη 

κατηγοριοποίηση στο σύνολο ελέγχου, σε 1 μόλις περιστατικό και μετρικές: 

Ορθότητα=99%, Ακρίβεια=93%, Ευαισθησία=99%, Εξειδίκευση=99%. Συνολικά το 

i-TRIAGE επέτυχε σωστή κατηγοριοποίηση σε 615 από 616 περιστατικά του συνόλου 

του. 

Οι ασαφείς μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν δικαιολογούν απόλυτα την 

ύπαρξή τους τόσο τεχνικά, όσο και βιβλιογραφικά. Οι έξι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπεύουν τα 4 ζωτικά σημεία του ασθενούς (Αρτηριακή 

Πίεση, Σφύξεις, Αναπνοές, Θερμοκρασία), τον κορεσμό οξυγόνου (SPO2) και τον 

πόνο που αισθάνεται ο ασθενής σε μία διαβαθμισμένη από το 1-10, κλίμακα πόνου. 

Καθώς, τα φυσιολογικά όρια των μεταβλητών των ζωτικών σημείων και του SPO2 

μεταβάλλονται πολύ εύκολα από παράγοντες όπως η ηλικία, το περιβάλλον, η 

προϋπάρχουσα παθολογία κ.α. και το αίσθημα του πόνου που αισθάνεται ένας 

ασθενής, είναι εντελώς υποκειμενικό, η ασαφής λογική για αυτή την κατηγορία 

μεταβλητών αποτέλεσε την βέλτιστη λύση. 

Η εφαρμογή του συστήματος i-TRIAGE μέσω περιβάλλοντος PHP, αποδίδει 

πολύ καλά αποτελέσματα και προσφέρει ένα εύκολο και φιλικό περιβάλλον στον 

χρήστη για την αξιολόγηση των ασθενών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι πίνακες που παρουσιάζουν τις μεταβλητές 

των γενικών στοιχείων και των επιμέρους συστημάτων του i-TRIAGE.  

Μεταβλητές Γενικών Στοιχείων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

ID Μοναδικός κωδικός περιστατικού Ελεύθερη 

AGE Ηλικία Ελεύθερη 

GENDER Φύλο [1, 2] 

ATTENDANCE Τρόπος προσέλευσης  [1,2] 

PREHOSPITAL_CARE Πιθανή παροχή προνοσ/κής φροντίδας Ελεύθερη 

MAIN_SYMPTOM Κύριο σύμπτωμα  Ελεύθερη 

START_SYMPTOM Χρόνος έναρξης συμπτώματος Ελεύθερη 

INFECTIOUS_DISEASES Λοιμώδη Νοσήματα Ελεύθερη 

SMOKING Συνήθεια Καπνίσματος [0,1] 

HISTORY Ιστορικό ασθενούς Ελεύθερη 

D_HISTORY Επιβαρυμένο ιστορικό [0,1] 

ALLERGIES Αλλεργίες Ελεύθερη 

AVPU_SCALE Νευρολογική εκτίμηση ‘AVPU’ [A, V, P, U] 

GCS Νευρολογική εκτίμηση ‘GCS’ [1,2,3] 

GEN_DIASOLINOMENO Διασωληνομένο περιστατικό [0,1] 

GEN_ASISTOLIA Καρδιακή ασυστολία [0,1] 

GEN_APNOIA Απουσία αναπνοής [0,1] 

ESI_TRIAGE_SCALE Απόφαση οξύτητας περιστατικού [1,2,3,4,5] 

ORGANIC_SYSTEM Οργανικό σύστημα κύριου 

συμπτώματος 

[path, orth, surg, surg-orth, derm, 

gyn, orl, uro, card, neuro, RT] 

ED_TRIAGE Απόφαση διαλογής    [π.χ. path_1, derm_3 κ.ο.κ.] 

i-TRIAGE Απόφαση διαλογής συστήματος    [π.χ. path_1, derm_3 κ.ο.κ.] 
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Μεταβλητές Παθολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

Μεταβλητή Επεξήγηση Τιμή 

PATH_NAUTIA Ναυτία [0,1] 

PATH_ZALI Ζάλη [0,1] 

PATH_EMETOI Έμετοι [0,1] 

PATH_DIPSA Δίψα  [0,1] 

PATH_XIROSTOMIA Ξηροστομία [0,1] 

PATH_PIRETOS Πυρετός [0,1] 

PATH_RIGOS Ρίγος [0,1] 

PATH_VIXAS Βήχας [0,1] 

PATH_AIMOPTISI Αιμόπτυση [0,1] 

PATH_AIMATEMESI Αιματέμεση [0,1] 

PATH_MELAINES Μέλαινες κενώσεις [0,1] 

PATH_AIMOXESIA Αιμοχεσία [0,1] 

PATH_KAFEOEIDIS_EMETOI Καφεοειδής έμετοι [0,1] 

PATH_ANOREXIA Ανορεξία [0,1] 

PATH_APOLEIAVAROUS Απώλεια βάρους [0,1] 

PATH_KATAVOLI Καταβολή δυνάμεων [0,1] 

PATH_ERIGES Εριγές [0,1] 

PATH_DISKATAPOSIA Δυσκαταποσία [0,1] 

PATH_DISPEPSIA Δυσπεψία [0,1] 

PATH_DISPNOIA Δύσπνοια [0,1] 

PATH_KOILALGOS Κοιλιακό Άλγος [0,1] 

PATH_DIAROIA Διάρροια [0,1] 

PATH_DISKOILIOTITA Δυσκοιλιότητα [0,1] 

PATH_METEORISMOS Μετεωρισμός κοιλίας [0,1] 

PATH_ASKITIS Ασκίτης [0,1] 

PATH_IPERTASI Υπέρταση [0,1] 
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PATH_IPOTASI Υπόταση [0,1] 

PATH_ANAIMIA Αναιμία [0,1] 

PATH_THROMVOPENIA Θρομβοπενία [0,1] 

PATH_LEUKOPENIA Λευκοπενία [0,1] 

PATH_APORITHMISIGL Απορρύθμιση γλυκόζης [0,1] 

PATH_APOLEIASINIDISIS Απώλεια συνείδησης [0,1] 

PATH_METHI Λήψη αλκοόλ [0,1] 

PATH_FARMAKEUTIKI Λήψη φαρμάκων [0,1] 

PATH_PLEURITIKI_SILLOGI Πλευριτική συλλογή [0,1] 

PATH_PLEURODINIA Πλευροδυνία [0,1] 

PATH_OIDIMA_AKRWN Οίδημα κάτω άκρων [0,1] 

PATH_RAXIALGIA Ραχιαλγία [0,1] 

PATH_KEFALALGIA Κεφαλαλγία [0,1] 

PATH_DISKAMPSIA_AUXENA Δυσκαμψία αυχένα [0,1] 

PATH_FWTOFOVIA Φωτοφοβία [0,1] 

PATH_ALLO Άλλο παθολογικό Ελεύθερη 

 

Μεταβλητές Μυοσκελετικού (Χειρουργικού, Ορθοπεδικού) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

Μεταβλητή Επεξήγηση Τιμή 

MUSC_AMVLY Αμβλύ τραύμα [0,1] 

MUSC_PNIGMOS Πνιγμός [0,1] 

MUSC_KATAGMA Κάταγμα [0,1] 

MUSC_AN_KATAGMA Ανοιχτό κάταγμα [0,1] 

MUSC_SINTHLIPSI Σύνθλιψη  [0,1] 

MUSC_AKROTIRIASMOS Ακρωτηριασμός [0,1] 

MUSC_DIAMPERES Διαμπερές τραύμα [0,1] 

MUSC_DIATITRAINON Διατιτραίνον τραύμα [0,1] 

MUSC_KATATEMAXISMOS Κατατεμαχισμός [0,1] 
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MUSC_THLASTIKO Θλαστικό τραύμα [0,1] 

MUSC_EKDORA Εκδορά [0,1] 

MUSC_OIDIMA Οίδημα [0,1] 

MUSC_KATAKLISI Κατάκλιση [0,1] 

MUSC_EXARTHROSI Εξάρθρωση [0,1] 

MUSC_APOSTIMA Απόστημα [0,1] 

MUSC_AIMATOMA Αιμάτωμα [0,1] 

MUSC_EGKAUMA Έγκαυμα [0,1] 

MUSC_KEFALI Κεφαλή [0,1] 

MUSC_LAIMOS Λαιμός [0,1] 

MUSC_THORAKAS Θώρακας [0,1] 

MUSC_KOILIA Κοιλιά [0,1] 

MUSC_PYELOS Πύελος [0,1] 

MUSC_A_AKRA Άνω άκρα [0,1] 

MUSC_K_AKRA Κάτω άκρα [0,1] 

MUSC_ANATROPI_OXIMATOS Ανατροπή οχήματος [0,1] 

MUSC_TROXAIO_ANW35 Τροχαίο με ταχύτητα>35 [0,1] 

MUSC_TROXAIO_KATW35 Τροχαίο με ταχύτητα<35 [0,1] 

MUSC_XILODARMOS Ξυλοδαρμός [0,1] 

MUSC_ERGATIKO Εργατικό ατύχημα [0,1] 

MUSC_PTOSI_ANW7 Πτώση>7m  [0,1] 

MUSC_PTOSI_KATW7 Πτώση<7m [0,1] 

MUSC_PYROVOLO Τραύμα από πυροβόλο [0,1] 

MUSC_AIXMIRO Τραύμα από αιχμηρό [0,1] 

MUSC_EKTINAXI Εκτίναξη ασθενούς [0,1] 

MUSC_PARASIRSI Παράσυρση ασθενούς  [0,1] 

MUSC_ALGOS Άλγος [0,1] 

MUSC_UNCONTROLLED_BLEEDING Ανεξέλεγκτη αιμορραγία [0,1] 

MUSC_NO_MOVING Αδυναμία κινητικότητας [0,1] 
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MUSC_NO_PALSES Απουσία περιφερικού παλμού [0,1] 

MUSC_PARAMORFWSI Παραμόρφωση μέλους [0,1] 

MUSC_ENDEIXEIS_SD Ενδείξεις διαβήτη [0,1] 

MUSC_METATRAUMATIKI_AMNESIA Μετατραυματική αμνησία [0,1] 

MUSC_EMETOI Έμετοι [0,1] 

MUSC_HEADACHE Κεφαλαλγία [0,1] 

MUSC_CARDIOPULM_NOSOS Καρδιοαναπν/κή νόσος [0,1] 

MUSC_INSOULINE_SD Λήψη ινσουλίνης [0,1] 

MUSC_ANTIPIKTIKI_AGWGI Λήψη αντιπηκτικών [0,1] 

MUSC_ANOSOKATASTOLI Ανοσοκαταστολή [0,1] 

MUSC_IPATIKI_NOSOS Ηπατική νόσος [0,1] 

MUSC_AGE Κρίσιμη ηλικία <5 ή >55 [0,1] 

MUSC_PREGNANT Έγκυος [0,1] 

MUSC_PARALISI_AKRWN Παράλυση άκρων [0,1] 

MUSC_EKROI_ENY Εκροή ΕΝΥ [0,1] 

MUSC_EFIDRWSI Εφίδρωση [0,1] 

MUSC_KOLLWDES_DERMA Κολλώδες δέρμα [0,1] 

MUSC_YPOTASI Υπόταση [0,1] 

MUSC_TACHYCARDIA Ταχυκαρδία [0,1] 

MUSC_POLYTRAUMATIAS Πολυτραυματίας [0,1] 

MUSC_ASTATHIS_THORAKAS Ασταθής θώρακας [0,1] 

MUSC_KRISIMOS_AKRWTIRIASMOS Κρίσιμος ακρωτηριασμός [0,1] 

MUSC_MEGALO_EGGAUMA Εκτεταμένο έγκαυμα [0,1] 

MUSC_EISPNEUSTIKO_EGGAUMA Εισπνευστικό έγκαυμα [0,1] 

MUSC_ALLO Άλλο μυοσκελετικό Ελεύθερη 

 

 

 

 



Σελίδα 138 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

Μεταβλητές Νευρολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

NEUR_SPASMOI Σπασμοί [0,1] 

NEUR_KEFALAALGIA Κεφαλαλγία [0,1] 

NEUR_IMIPLIGIA Ημιπληγία [0,1] 

NEUR_PARAPLIGIA Παραπληγία [0,1] 

NEUR_TETRAPLIGIA Τετραπληγία [0,1] 

NEUR_AIMATOMA Αιμάτωμα [0,1] 

NEUR_AFASIA Αφασία [0,1] 

NEUR_OPTIKDIATARA
XES 

Οπτικές διαταραχές [0,1] 

NEUR_AIMODIES Αιμωδίες [0,1] 

NEUR_ALLO Άλλο νευρολογικό Ελεύθερη 

 

Μεταβλητές Καρδιολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

CARD_OEM 
Διαγνωσμένο έμφραγμα [0,1] 

CARD_THORALGOS 
Θωρακικό άλγος [0,1] 

CARD_ANTANAKLPONOU 
Αντανάκλαση άλγους [0,1,2,3,4,5,6] 

CARD_POIOTITAPONOU 
Ποιότητα πόνου [0,1,2,3,4,5] 

CARD_ENARXIPONOU 
Έναρξη πόνου [0,1,2,3,4] 

CARD_METAVOLIPONOU 
Μεταβολή πόνου [0,1,2] 

CARD_AISTHIMAPALMWN 
Αίσθημα παλμού [0,1] 

CARD_OIDIMAKAKRWN 
Οίδημα κάτω άκρων [0,1] 

CARD_SIGOPTIKO 
Συγκοπτικό επεισόδιο [0,1] 

CARD_TACHYCARDIA 
Ταχυκαρδία [0,1] 

CARD_BRADYCARDIA Βραδυκαρδία [0,1] 

CARD_ALLO Άλλο Καρδιολογικό Ελεύθερη 
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Μεταβλητές Ουρολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

URO_ALGOSNEFRXORAS 
Άλγος νεφρικής χώρας [0,1] 

URO_SIXNOURIA 
Συχνουρία [0,1] 

URO_DISOURIA 
Δυσουρία [0,1] 

URO_AIMATOURIA 
Αιματουρία [0,1] 

URO_ANOURIAEPISXESI 
Ανουρία-Επίσχεση [0,1] 

URO_POLIOURIA 
Πολιουρία [0,1] 

URO_OLIGOURIA 
Ολιγουρία [0,1] 

URO_AKRATIA 
Ακράτεια ούρων [0,1] 

URO_MAKR_AIMATOURIA 
Μακροσκοπική αιματουρία [0,1] 

URO_KAKWSI_GENN_OR
G 

Κάκωση γεννητικών οργάνων [0,1] 

URO_TSOUXIMO_OURITH
RAS 

Τσούξιμο ουρήθρας [0,1] 

URO_STICK_BLOOD 
Stick ούρων – ερυθρά [0,1,2,3] 

URO_STICK_LEUKA 
Stick ούρων – Λευκά [0,1] 

URO_ALLO Άλλο ουρολογικό Ελεύθερη 

Μεταβλητές ΩΡΛ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

ORL_RINORAGIA 
Ρινορραγία [0,1] 

ORL_RINKATAROI 
Ρινική καταρροή [0,1] 

ORL_RINSIMFORISI 
Ρινική συμφόρηση [0,1] 

ORL_OTORAGIA 
Ωτορραγία [0,1] 

ORL_OTALGIA 
Ωταλγία [0,1] 

ORL_VRAGXOS 
Βράγχος φωνής [0,1] 

ORL_ALGOSFARIGGA 
Άλγος φάρυγγα [0,1] 

ORL_XENOSWMA 
Ξένο σώμα στο λαιμό [0,1] 

ORL_ZALIPERISTROF 
Ζάλη περιστροφικού τύπου [0,1] 

ORL_VISMATAMIGDALES 
Βησματώδεις αμυγδαλές [0,1] 

ORL_ALLO 
Άλλο ΩΡΛ Ελεύθερη 



Σελίδα 140 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

Μεταβλητές Γυναικολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

GYN_DISMINORIA 
Δυσμηνόρροια [0,1] 

GYN_SEXKAKOPIHSH 
Σεξουαλική κακοποίηση [0,1] 

GYN_AIMORAGIA 
Αιμορραγία [0,1] 

GYN_TOKETOS 
Τοκετός [0,1] 

GYN_ALLO 
Άλλο γυναικολογικό Ελεύθερη 

 

Μεταβλητές Δερματολογικού 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΗ 

DERM_EXANTHIMA 
Εξάνθημα [0,1] 

DERM_KNISMOS 
Κνησμός [0,1] 

DERM_DIGMA 
Δήγμα [0,1] 

DERM_OIDIMA 
Οίδημα [0,1] 

DERM_ALLO 
Άλλο δερματολογικό Ελεύθερη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 141 από 154 Γεώργιος Κηπουργός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το «Παράρτημα III» της παρούσης εργασίας, φιλοξενεί τις εικόνες με τα 

αποτελέσματα της υλοποίησης του J48 στα υπο-συστήματα του i-TRIAGE, καθώς και 

τα δέντρα αποφάσεων που παρήχθησαν. 

 

● i-TRIAGE_path 
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● i-TRIAGE_musc 
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● i-TRIAGE_neuro 
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● i-TRIAGE_cardio 
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● i-TRIAGE_uro 
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● i-TRIAGE_orl 
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● i-TRIAGE_gyn 
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● i-TRIAGE_derm 
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● i-TRIAGE_rt 
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