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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Η έλευση έκτακτων γεγονότων, όπως η πανδηµία του 2020 από τον ιό COVID-19, 

έχουν παγκόσµιες και δραµατικές επιπτώσεις στο υγειονοµικό επίπεδο και επακολούθως στο 

οικονοµικό επίπεδο του πληθυσµού. Οι ΜΕΘ και οι Πνευµονολογικές κλινικές καλούνται να 

σηκώσουν το µεγαλύτερο βάρος στην αντιµετώπιση του φαινοµένου. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη αξία 

η διερεύνηση της επάρκειας των υποδοµών και της αποδοτικότητας των πνευµονολογικών 

κλινικών και ΜΕΘ καθώς και η ανάδειξη των πιο αποδοτικών από αυτές, καθώς και των λιγότερο 

αποδοτικών προκειµένου να ενισχυθούν. Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σηµασία η µελέτη, ο 

εντοπισµός και η καταγραφή µεταβολών στην αποδοτικότητα οµοειδών κλινικών της ίδιας 

υγειονοµικής περιφέρειας. 

Σκοπός: Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εκτίµηση της αποδοτικότητας οµοειδών 

Πνευµονολογικών και των κλινικών ΜΕΘ των δηµόσιων γενικών νοσοκοµείων Λαµίας, Τρικάλων, 

Βόλου και Καρδίτσας της 5ης ΥΠΕ για τα έτη 2018-2019 και το α΄εξάµηνο του 2020, 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδοµένων-Data Envelopment Analy-

sis (DEA).  

Μεθοδολογία: Η µεθοδολογία που έχει χρησιµοποιηθεί στη συγκεκριµένη έρευνα για την 

επεξεργασία των δεικτών που συλλέχθηκαν από τα Γενικά Νοσοκοµεία της 5ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι η DEA όπως την περιγράφουν οι Charnes et al. (1978). Το µοντέλο 

της DEA που χρησιµοποιείται είναι προσανατολισµένο στις εισροές. Στην εργασία συλλέχθηκαν 

πρωτογενή στοιχεία από τα νοσοκοµεία. Ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν ο αριθµός των 

υπηρετούντων ιατρών (ειδικών και ειδικευoµένων), ο αριθµός του υπηρετούντος νοσηλευτικού 

προσωπικού που απασχολούνται σε κάθε κλινική και ο αριθµός των ανεπτυγµένων κλινών. Από την 

πλευρά των εκροών χρησιµοποιήθηκαν ο αριθµός των ασθενών και ο αριθµός των ηµερών 

νοσηλείας.  Όλα τα νοσοκοµεία και οι κλινικές που εξετάζονται ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας (ΕΣΥ) και παρέχουν δευτεροβάθµια περίθαλψη.  
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Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πνευµονολογικών 

κλινικών έδειξαν ότι κατά την διάρκεια όλων των υπό εξέταση ετών (2018-2019) καθώς και το 

α΄εξάµηνο του 2020 πέτυχαν άριστο σκορ 1.00, επιδεικνύοντας µια πλήρως αποδοτική λειτουργία 

και ετοιµότητα αντιµετώπισης ενδηµικών και πανδηµικών φαινοµένων, όπως ο COVID-19 . Ο 

αριθµός του υπηρετούντος ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού παραµένει σε γενικές γραµµές 

σταθερός κατά το χρονικό διάστηµα υπό εξέταση. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στο κοµµάτι 

των εισροών µε τις πιο έντονες να εµφανίζονται στον αριθµό των νοσηλευτικού προσωπικού και 

στον αριθµό των ανεπτυγµένων κλινών. Σε ότι αφορά τις κλινικές ΜΕΘ, τα 3 από τα 4 νοσοκοµεία 

της µελέτης, παρουσιάζουν υψηλή έως άριστη αποδοτικότητα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παρέµεινε σταθερό, µε εξαίρεση τη σηµαντική ενίσχυση της µιας 

ΜΕΘ σε νοσηλευτικό προσωπικό το 2020. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι ανωτέρω 

κλινικές διατήρησαν υψηλά ποσοστά αποδοτικότητας, ακόµα και κατά τη διάρκεια του πρώτου 

κύµατος της πανδηµίας COVID-19. Η ΜΕΘ του 4ου νοσοκοµείου εµφάνισε οριακή 

αποδοτικότητα, λόγω µειωµένων εκροών σε σχέση µε τις υπόλοιπες και άρα µειωµένη αναλογία 

αριθµού προσωπικού ως προς τον αριθµό των ασθενών ή/και ηµερών νοσηλείας 

Συµπεράσµατα: 

• Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πνευµονολογικών κλινικών όλων των κλινικών της 

ερευνάς αυτής δείχνει ότι είναι πλήρως αποδοτικές κάθολη τη διάρκεια εξέτασης µε άριστο 

σκορ=1.00. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας ως προς τις πνευµονολογικές κλινικές, συ-

γκλίνουν µε τα ευρήµατα αντίστοιχων µελετών οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί́ στην Ελλά-

δα σε προηγούµενα έτη, αλλά δείχνουν επίσης την εξαιρετική κατάσταση των κλινικών που 

τους επέτρεπε να είναι σε πλήρη ετοιµότητα να αντιµετωπίσουν το πανδηµικό φαινόµενο που 

εµφανίστηκε στην Ελλάδα το α΄ εξάµηνο του 2020. Είναι αξιοσηµείωτο ότι κατά την ανάλυ-

ση της έρευνας του α΄ εξαµήνου του 2020 οι πνευµονολογικές παρέµειναν απολυτά αποδοτι-

κές, δίνοντας στο ΕΣΥ µια αξιέπαινη δυναµική να διαχειριστεί τα περιστατικά της πανδηµίας 

που προσβάλουν κυρίως το αναπνευστικό.  

• Σε ότι αφορά τις ΜΕΘ, η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητά τους αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο στον αριθµό́ και στην κατάρτιση  των νοσηλευτών και των γιατρών και δευτερευόντως 

στον αριθµό́ των κλινών. 
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• Η βελτίωση του επιπέδου αποδοτικότητας των νοσοκοµείων µπορεί να επιτευχθεί µέσω καλύ-

τερης διαχείρισης και ανακατανοµής του ανθρώπινου δυναµικού χρησιµοποιώντας στόχους 

απόδοσης και µπορούν να αξιολογηθούν µε τη µεθοδολογία DEA. 

• Η επένδυση στο νοσηλευτικό́ δυναµικό́, σε συνδυασµό́ µε τη βελτίωση του εργασιακού́ περι-

βάλλοντος, µπορεί́ να αποτελεί́ την καλύτερη στρατηγική́ για τη βελτίωση της απόδοσής των 

ΜΕΘ.  

• Οι πνευµονολογικές κλινικές καθώς και οι ΜΕΘ των γενικών δευτεροβάθµιων νοσοκοµείων 

της 5ης υγειονοµικής περιφέρειας που αξιολογήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα και πριν 

αλλά και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύµατος της πανδηµίας, εµφάνισαν κατά βάση υψηλά 

επίπεδα αποδοτικότητας και έδειξαν ετοιµότητα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας 

COVID-19 κατά το α΄ εξάµηνο του 2020.  

• Με αφορµή το πανδηµικό φαινόµενο, είναι απαραίτητη η προτεραιοποίηση την εντατικής ια-

τρικής και της ενίσχυσης των ΜΕΘ, αλλά και την ίδρυσης αυτόνοµων πνευµονολογικών κλι-

νικών σε κάθε νοσοκοµείο. Οι αλλαγές πρέπει να ενισχυθούν από οποιαδήποτε µορφή χρηµα-

τοδότησης, είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό είτε µε συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα 

µέσω δωρεών ή/και µελλοντικών συµπράξεων-συνεργασιών µε τους φορείς ιδιωτικής υγείας, 

πάντα µε διαφύλαξη του χαρακτήρα της υγείας ως δηµόσιο αγαθό. 

Επίµετρο: Οι ΜΕΘ και οι Πνευµονολογικές κλινικές καλούνται να σηκώσουν το µεγαλύτερο 

βάρος στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σηµασία η µελέτη, ο 

εντοπισµός και η καταγραφή µεταβολών στην αποδοτικότητα οµοειδών κλινικών όπως 

παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία.  

Περιγραφή κεφαλαίων: Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται αρχικά µια αξιολόγηση των συστηµάτων 

υγείας, στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της αποδοτικότητας και της  µεθόδου 

DEA και ακολουθεί αναφορά αντίστοιχων ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Κατόπιν παρουσιάζεται η οργάνωση και η αξιολόγηση της νοσοκοµειακής περίθαλψης στην 

Ελλάδα. Στο ερευνητικό µέρος αναλύεται η µεθοδολογία της έρευνας καθώς και η συλλογή του 

ερευνητικού υλικού ενώ ακολουθούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας υπό µορφή πινάκων. Τέλος, 
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επιχειρείται µια συζήτηση µε βάση τα συµπεράσµατα που εξάγονται, ενώ καταλήγοντας 

διατυπώνονται ανάλογες προτάσεις.   

SUMMARY 

Introduction: The emergency situation the world enter due to the  pandemic of the COVID-19 

virus emerged in 2020, has dramatic effects globally on the health status, the health systems and 

consequently on the economic level of the population. ICUs and Pulmonary clinics are called upon 

to lift the greatest weight in dealing with the phenomenon. Therefore, it is of particular importance 

to examine the efficiency of the pulmonology clinics and ICUs in order to reveal the most efficient, 

and at the same time to focus on the least efficient ones by providing them the necessary support. 

Therefore, this study comes in the right moment to identify and describe the efficiency changes that 

appeared before and during the pandemic.  

Purpose: The purpose of the dissertation is to assess the efficiency of similar clinics of public 

general hospitals of the 5th regional health Authority (RHA) for the years 2018-2019 and the first 

semester of 2020, by using the Data Envelopment Analysis (DEA) model. In particular, the study 

examines the efficiency of the Pulmonary and ICUs clinics of the Hospitals of Lamia, Trikala, Volos 

and Karditsa.  

Methodology: The methodology used in this research is the DEA as described by Charnes et al. 

(1978). The primary data was collected from the General Hospitals of the 5th Health District of 

Thessaly. The DEA model used is input oriented. The number of doctors (specialists and trainees), 

the number of nursing staff employed in each clinic and the number of used beds were the DEA in-

puts. In terms of outputs, the number of patients and the number of hospital days were used. All 

hospitals and clinics examined belong to the National Health System (NHS) of Greece and provide 

secondary care.  
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Results: The results of evaluation of the efficiency of the pulmonology clinics showed that during 

all the years under examination (2018-2019) as well as in the 1st semester of 2020 they achieved an 

excellent score of 1.00, demonstrating a fully efficient operation and readiness to deal with endemic 

and pandemic phenomena, such as COVID-19. The number of serving medical and nursing staff 

generally remains constant during the period under consideration. Differences are observed in the 

part of inputs with the most intense appearing in the number of nursing staff and in the number of 

developed beds. Regarding the ICU clinics, 3 out of the 4 hospitals in the study showed high to ex-

cellent efficiency rates throughout the examination. The medical staff remained stable, with the ex-

ception of the significant increase in nursing staff in 2020 of one ICU. The most important element 

is the fact that the above clinics maintained high rates of efficiency, during the first wave of the 

COVID-19 pandemic. The ICU of the 4th hospital showed marginal efficiency, due to reduced out-

flows compared to the rest and therefore reduced ratio of staff to the number of patients and / or 

days of hospitalization.  

Conclusions:  

• The evaluation of the efficiency of the pulmonology clinics of all the clinics of this research 

shows that they are fully efficient throughout the years achieving an excellent score = 1.00. 

Regarding the pulmonology clinics, the results of this research, are similar to the findings of 

similar studies that have been carried out in Greece in previous years, but also show the excellent 

status of the clinics that allowed them to be fully prepared to deal with the pandemic phenomenon 

that occurred in Greece during the first semester of 2020. According to the findings of this study it 

is notable that during the first semester of 2020, the medical personnel remained completely 

efficient, giving the Greek NHS a creditable dynamic to manage the cases of the pandemic that 

mainly affects the respiratory system. 

•  As far as ICUs are concerned, their functionality and efficiency is mainly attributed to the 

number of nurses and doctors and secondarily to the number of beds.  

•  Improving the level of efficiency of hospitals can be achieved through better management and 

redistribution of human resources by using performance indicators and can be assessed by using 

efficiency tools such as the DEA methodology.  

•  Investing in nursing staff, in combination with improving the work environment, may be the best 

strategy for improving ICU performance.  
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•  The pulmonology clinics as well as the ICUs of the general secondary hospitals of the 5th RHA 

that were evaluated in this research before and during the first wave of the pandemic, showed 

high levels of efficiency and readiness to deal with the COVID-19 pandemic during the first 

semester of 2020.  

• On the occasion of the pandemic phenomenon, it is necessary to prioritize intensive care and to 

strengthen the ICUs, but also the develop pulmonology clinics in each hospital. Changes must be 

supported by any form of funding, either from the state budget or through private sector 

contributions through donations and / or future partnerships with private health care providers, 

always preserving the character of health as a public good. 

Epimeter: ICUs and Pulmonary Clinics are called upon to carry the greatest weight in dealing with 

the pandemic. Therefore, as presented in this paper, it is of particular importance to study, detect 

and record changes efficiency of homogeneous clinics.  

Description of chapters: In the following chapters, an evaluation of health systems is made, then 

the theoretical framework of efficiency and the DEA method is presented, followed by a report of 

corresponding research both in Greece and abroad. Then the organization and evaluation of hospital 

care in Greece is presented. The research part analyzes the research methodology as well as the col-

lection of research material while following the results of the process in the form of tables. Finally, 

a discussion is attempted based on the conclusions drawn, while concluding similar proposals are 

formulated.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : Αποδοτικότητα, περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων, πνευµονολογική κλινική, 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

KEYWORDS : Efficiency, environmental data analysis, pulmonology clinic, Intensive Care Unit 

(ICU). 
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