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KOMPLEKSOWY SYSTEM ANALITYCZNY  
WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA 

mgr Małgorzata Pelczar, Zachodniopomorska Kasa Chorych 

Sensowna analiza danych 

Reforma służby zdrowia stawia w zasadzie dwa kluczowe wymagania jednostkom służby 

zdrowia:  

1. minimalizację kosztów działania  

2. podniesienie jakości świadczonych usług medycznych 

Jednoczesne spełnienie tych dwóch wymogów jest bardzo trudne i wymaga optymalizacji 

pracy od całej służby zdrowia zaczynając od przychodni rejonowej przez kasy chorych, a 

skończywszy na ministerstwie. Wszyscy zarządzający służbą zdrowia muszą podejmować 

trudne decyzje przy możliwe jak najmniejszym ryzyku popełnienia błędu. W tej dziedzinie 

błędne decyzje są bardzo kosztowe, a szczególną uwagę należy zwrócić na to, że są to 

koszty niematerialne i nie policzalne - chodzi w końcu o ludzkie życie i zdrowie, a są one 

bezcenne. 

Podejmowanie decyzji utrudnia to, iż dotyczą one zjawisk masowych - nawet mała 

przychodnia ma wielu pacjentów i udziela mnóstwa porad (w 1998r. na jedną poradnię 

przypadało przeciętnie ok. 53 000 porad!). Jak sobie poradzić z taką ilością danych? 

Intuicja i zwykłe ludzkie doświadczenie nie wystarczają do wnioskowania na podstawie 

danych - potrzebna jest statystyka, którą wymyślono właśnie po to, aby radzić sobie z 

dużymi ilościami danych. 

Do podjęcia racjonalnej decyzji często potrzebne jest uwzględnienie wielu parametrów: w 

wykładzie "Wykorzystanie pakietu STATISTICA w zarządzaniu placówkami służby 

zdrowia" przedstawiono przykład oceny działania różnych oddziałów - do prawidłowej 

oceny potrzebne było uwzględnienie wielu parametrów funkcjonowania oddziału. Do 

szybkiej i poprawnej oceny potrzebujemy narzędzi umożliwiających łatwe przyglądanie się 

różnym czynnikom, parametrom na różnym poziomie szczegółowości (informatycy taką 

funkcjonalność określają nazwą OLAP). 

Bardzo często do wspomagania podejmowania decyzji potrzebne będą bardziej 

zaawansowane narzędzia analityczne. Niezwykle ważne jest prognozowanie, trudno sobie 

wyobrazić przygotowanie budżetu bez określenia spodziewanej liczby pacjentów, porad i 

ich łącznych kosztów. Im dokładniejsza będzie nasza prognoza tym mniej problemów 
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będziemy mieli w przyszłości - prognozowanie "na oko" może skończyć się bardzo źle dla 

szpitala i dla jego pacjentów. 

Potrzeba analizy danych jest oczywista, natomiast jej praktyczne stosowanie napotyka 

wiele trudności. Trudności te możemy ująć w trzy pytania:  

1. gdzie zapisano potrzebne dane i jak z nich skorzystać  

2. jaka metoda analityczna jest odpowiednia dla postawionego problemu  

3. jak wykonać analizę 

Zwróćmy uwagę, że zazwyczaj osoby znające odpowiedź na pytanie 1 nie poradzą sobie z 

pytaniami 2 i 3, i na odwrót. Po prostu są to dwie różne dziedziny wiedzy: informatyka i 

statystyka. 

Nieumiejętność odpowiedzenia na trzy powyżej postawione pytania jest barierą w 

stosowaniu analizy danych we wspomaganiu decyzji. Niezbyt rozsądne byłoby wymaganie 

od dyrektora szpitala, aby uczył się skomplikowanych technik prognozowania albo języka 

SQL, tylko po to aby raz w miesiącu z nich skorzystać. 

Receptą na powyższy problem jest zintegrowany system analityczny SENS. Umożliwia on:  

1. przygotowanie przez informatyka (kogoś kto zna odpowiedź na pytanie 1) definicji 

dostępu do danych,  

2. opracowanie przez analityka odpowiedniej analizy danych i przygotowanie raportu,  

3. korzystanie z tegoż raportu przy podejmowaniu decyzji. 

Należy zwrócić uwagę, że system dba o zachowanie uporządkowania raportów są one 

przechowywane w hierarchiczne strukturze ułatwiającej odnalezienie potrzebnego raportu. 

Kluczową zaletą systemu SENS jest to, że dwa pierwsze etapy wykonuje się rzadko 

(najczęściej jednokrotnie!), a z raportu można korzystać bardzo często. Odbiorca analizy 

otrzymuje syntetyczną informację (np. o tym, że po wprowadzeniu nowych procedur 

koszty wzrosły), do której interpretacji nie jest wymagana zaawansowana wiedza 

statystyczna. 

Ogólne własności systemu analitycznego SENS 

Podstawową ideą zintegrowanego systemu analitycznego SENS jest zasada, że dane 

powinny być centralnie przechowywane i udostępniane wszystkim zainteresowanym, 

mającym wymagane prawa dostępu. Dotyczy to nie tylko danych będących przedmiotem 

analiz, ale również wszelkich danych o systemie, takich jak dane o danych (np. jak 

interpretować daną liczbę), szablony analiz, definicje dostępu do danych, informacje w jaki 

sposób dane mają być rozpowszechniane, prawa dostępu do obiektów systemu itp. Takie 

dane określamy terminem metadane. 

Centralne przechowywanie danych umożliwia zorganizowanie pracy grupowej oraz 

współdzielenia wiedzy. Dzięki temu, że użytkownicy systemu mogą wzajemnie 

wykorzystywać wyniki swojej pracy i nie ma potrzeby wielokrotnego wykonywania tych 

samych czynności (np. zapytanie zdefiniowane przez Kowalskiego może być punktem 
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wyjścia do analizy wykonywanej przez Nowaka), uzyskujemy wzrost efektywności pracy 

wszystkich użytkowników systemu. 

Zintegrowany system analityczny powinien być kompletnym rozwiązaniem. Innymi słowy 

w skład systemu muszą wchodzić narzędzia potrzebne na wszystkich etapach 

wnioskowania: od pobrania danych, przez wykonanie obliczeń i wykresów, a skończywszy 

na przygotowaniu raportu. 

SENS to kompleksowy system analizy danych. W jego skład wchodzą narzędzia 

analityczne STATISTICA, mechanizmy dostępu do zewnętrznych baz danych, generator 

raportów oraz narzędzia pracy grupowej. Dzięki przejrzystemu, graficznemu 

środowisku SENS umożliwia łatwe tworzenie zapytań do nawet bardzo złożonych, 

niejednorodnych baz danych i nie wymaga od użytkownika wiedzy informatycznej. Jako 

narzędzie analityczne SENSwykorzystuje program STATISTICA, wielokrotnie uznawany za 

najlepszy program statystyczny. 

Korzystanie z systemu SENS 

Jedną z ważnych zalet systemu SENS jest możliwość dostosowanie go do potrzeb, 

uprawnień i umiejętności użytkownika. Innymi słowy użytkownicy systemu mogą 

pracować w takim środowisku jakie im najbardziej odpowiada. Poniżej przedstawimy 

korzystanie z systemu przez użytkowników różnego typu. 

Odbiorcy raportów  

Największą grupą korzystającą z pracy systemu SENS są osoby będące wyłącznie 

odbiorcami wyników analiz, zestawień i raportów. System można skonfigurować tak, aby 

tacy użytkownicy korzystali z wyników pracy SENS w doskonale im znanym, prostym 

środowisku - w szczególności mogą oni w ogóle nie wiedzieć, że używają 

zaawansowanego technologicznie narzędzia analitycznego. 

Przykładowo SENS może w pełni automatycznie generować raport, umieszczać go na 

stronie Internetowej i udostępniać go w ten sposób zainteresowanym i uprawnionym 

osobom. Automatycznie można również generować raporty odczytywalne przez 

praktycznie wszystkie edytory tekstu dla Windows (np. MS Word). Dzięki temu odbiorcy 

wyników analiz w ogóle nie muszą poznawać systemu. 

Analitycy  

Pierwszym etapem analizy jest odczytanie potrzebnych danych np. z bazy danych. SENS 

może współpracować z bardzo różnorodnymi źródłami danych, w tym z praktycznie 

wszystkimi nowoczesnymi systemami zarządzania bazą danych np. MS Access, Oracle, 

SQL Server, Sybase, Informix. Można oczywiście korzystać także z plików danych w 

formatach popularnych aplikacji takich jak MS Excel, dBase, Lotus oraz plików 

tekstowych. 

Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych w systemie SENS jest maksymalnie 

ułatwione. Wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych do pobrania danych jest 
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wspomagane przez Kreatory i odbywa się tylko raz. Po zdefiniowaniu szablonu dostępu do 

danych można z nich swobodnie korzystać bez znajomości technologii baz danych, struktur 

danych, języków programowania itp. Szablon dostępu do danych nazywany jest w 

systemie profilem. W profilu zapisywane są informacje umożliwiające pobranie danych 

(np. z której bazy danych skorzystać i jaki mechanizm dostępu jest dla niej odpowiedni) 

oraz ich interpretację (np. że pewną liczbę należy odczytać jako liczbę porad w tysiącach). 

Osobom wykonującym analizy SENS daje do dyspozycji potężne narzędzia analityczne z 

rodziny STATISTICA, które wielokrotnie były uznawana w niezależnych porównaniach za 

najlepsze programy do analizy danych. 

Po przeprowadzeniu analizy w trybie interakcyjnym możemy zapisać jej wyniki w bazie 

danych SENS jako aktywny szablon analizy (tzw. monitor) lub jako statyczny raport - tak 

aby mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, pod warunkiem że mają 

odpowiednie uprawnienia. Podobnie jak w przypadku definiowania dostępu do danych, do 

budowy raportów i publikowania ich np. w Internecie nie wymagana jest wiedza 

informatyczna, znajomość języka HTML itp. 

Przebieg analizy  

W momencie rozpoczęcia pracy w SENS użytkownik musi podać swój identyfikator i 

hasło. System sprawdza wtedy jego uprawnienia i udostępnia odpowiednie dla niego 

narzędzia oraz szablony szablony analiz i dostępu do danych. 

Przebieg analizy przedstawia poniższy schemat:  

 

 

Po wybraniu analizy z listy analiz dostępnych dla użytkownika, system sprawdza jakich 

danych ona dotyczy, skąd je pobrać i w jaki sposób. Następnie do bazy danych wysyłane 

jest zapytanie, w odpowiedzi na które na stację roboczą użytkownika przesyłane są dane. 

Następnie automatycznie wykonywana jest analiza, a jej wyniki prezentowane są 

użytkownikowi. 
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Podsumowanie: główne zalety systemu SENS 

Zgodność danych i raportów  

Jednym z najważniejszych wymagań stawianych zintegrowanemu systemowi 

analitycznemu jest zapewnienie zgodności uzyskiwanych wyników. W 

systemie SENS wszystkie specyfikacje dotyczące analizy przechowywane są w jednej bazie 

danych, tak aby wszyscy użytkownicy systemu uzyskiwali identyczne wyniki analiz. 

Łatwy i szybki dostęp do danych  

Użytkownicy nie znający języka SQL i zaawansowanej technologii informatycznej 

potrzebują łatwego dostępu do danych z różnych baz korporacji. System umożliwia im to 

poprzez przechowywanie gotowych zapytań, które można wykorzystać do pobrania 

danych. Zapytania do baz danych można budować w intuicyjny sposób za pomocą 

graficznego środowiska użytkownika. 

Praca grupowa i współdzielenie wiedzy  

SENS umożliwia wspólną pracę zespołu ludzi, dzięki czemu zapewnia efektywność pracy 

swoich użytkowników. Obiekty systemu (analizy, raporty, definicje dostępów do danych) 

stworzone przez jednego użytkownika mogą być udostępnione innym użytkownikom. 

Wiele osób może korzystać z pracy wykonanej przez jedną i nie ma potrzeby 

wielokrotnego powtarzania tych samych czynności przez różnych użytkowników. 

Dostosowanie do użytkownika 

Użytkownicy mają dostęp do tych informacji, których potrzebują. Wygląd systemu 

określany jest w momencie zalogowania użytkownika i uzależniony jest od uprawnień 

użytkownika oraz grup, do których on należy. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej znaleźć 

odpowiednie analizy - nie są widoczne te elementy systemu, które danemu użytkownikowi 

nie są potrzebne, a jedynie zaciemniałyby obraz. 

Polska wersja językowa  

SENS dostępny jest w polskiej wersji językowej - co na pewno ułatwia korzystanie z niego. 

Skalowalność  

System jest w pełni skalowalny i bezproblemowo rośnie wraz z potrzebami organizacji. 

Można zacząć od niewielkiej instalacji i przejść do skali całego przedsiębiorstwa, bez 

konieczności wymiany systemu czy zmiany jego architektury. 

Bogaty zestaw narzędzi analitycznych  

Częścią SENS jest STATISTICA - pakiet wysokiej jakości narzędzi wizualizacji i analizy 

danych, który od momentu wejścia na rynek wygrywa wszystkie porównania z innymi 

programami tego typu. Warto zwrócić uwagę na dostępne w systemie wydajne 

narzędzia data mining (zgłębianie danych), dzięki który system może automatycznie 

generować reguły decyzyjne, wybierać cechy w istotny sposób wpływające na siebie, 

prognozować i budować modele zależności. 
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Organizacja dostępu do wyników analiz  

Ponieważ wszystkie szablony analiz i raporty przechowywane są w systemie SENS w 

logicznie uporządkowanym schemacie systemu łatwiej jest odnaleźć potrzebną analizę. 

Niski koszt wdrożenia i korzystania z systemu  

SENS jest systemem z półki. Wymagane jest zwykle pewne przystosowanie go do 

konkretnych potrzeb (wstępna konfiguracja), jednak jest to proces prosty i szybki. System 

jest rozwiązaniem sprawdzonym i unika się wielu pułapek związanych z aplikacjami 

tworzonymi na zamówienie (długie czasy wdrożenia, problemy z utrzymaniem się w 

harmonogramie, odkrywanie błędów konstrukcyjnych w trakcie pracy z systemem i ciągłe 

ich usuwanie). Narzędzia administracyjne pozwalają łatwo rozbudowywać system o nowe 

analizy, raporty, dodawać nowych użytkowników. 

Centralne zarządzanie i łatwość administracji 

Większość operacji administracyjnych w systemie (takich jak na przykład definiowanie 

nowego profilu dostępu do danych) można wykonać za pomocą wygodnych kreatorów. 

Zmiany zapisane w SENS (wprowadzone przez administratora) są od razu uwzględniane na 

stacjach roboczych użytkowników. 

Niewielkie wymagania sprzętowe  

System SENS nie ma dużych wymagań sprzętowych - do korzystania z systemu potrzebne 

są:  

 sieć komputerowa 

 stacje robocze - komputery z systemem Windows 95, 98, NT 4.0 lub Windows 

2000 

 komputer pełniący rolę serwera - zazwyczaj można wykorzystać istniejący serwer 

(wymagane parametry serwera zależą od wielu różnych czynników, m.in. od 

innych aplikacji korzystających z serwera). 
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