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Jednoczasowe przeszczepienie trzustki i nerki jest najczęściej wykonywaną transplantacją 

wielonarządową. Wskazaniem do tego typu transplantacji jest cukrzyca typu 1 powikłana 

schyłkową niewydolnością nerek. Po tej operacji chory nie musi brać insuliny i być podłą-

czany do sztucznej nerki, jednakże jak z każdą operacją i z tą wiążą się powikłania. Okreś-

lenie czynników wpływających na powstanie powikłań pooperacyjnych za pomocą modelu 

regresji logistycznej pozwala nie tylko na ocenę ryzyka ich wystąpienia, ale także na 

stworzenie obiektywnej możliwości oceny jakości programu transplantacji. Do oceny 

jakości programu jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki użyto ważonej ryzykiem 

metody CUSUM. 

Cel pracy  

Celem pracy było zbudowanie programu monitorowania jakości programu przeszczepienia 

trzustki i nerki. Przeanalizowano przebieg pooperacyjny 112 biorców trzustki i nerki pod 

kątem wystąpienia powikłań. Do oceny natężenia powikłania chirurgicznego, które wystą-

piło po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki zastosowano skalę prof. Claviena, oce-

niając powikłania ze strony przeszczepionej trzustki, przeszczepionej nerki oraz powikłań 

ogólnochirurgicznych. Zbudowano model wieloczynnikowej regresji logistycznej, który 

oceniał ryzyko wystąpienia śmiertelnego powikłania z powodu przeszczepionej trzustki. 

Jednym z praktycznych możliwości wykorzystania modelu jest ocena jakości programu 

przeszczepiania trzustki w danym szpitalu. W literaturze oraz praktyce klinicznej wyróżnić 

można dwa wiodące podejścia do oceny jakości programów medycznych. 

Metodologia stosowana przez American Collage of Surgeons 

Metodologia ta jest powszechnie uznana w ocenie jakości w chirurgii. Daje ona możliwość 

porównania jakości programów chirurgicznych między różnymi ośrodkami [4]. Polega na 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2014 

 

48 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

obliczeniu stosunku (O/E ratio) śmiertelności rzeczywistej (O - observed) do śmiertelności 

oczekiwanej (E - expected). 

 regresji równania z obliczona oczekiwana śćśmiertelno- E

danych h posiadanyc z a wynikajacarzeczywist śćśmiertelno - O / EO
 

Jeżeli otrzymamy wartość wskaźnika O/E powyżej 1, ośrodek ma wyższą śmiertelność niż 

wynikałoby ryzyka przedoperacyjnego chorego i typu operacji. Natomiast wynik poniżej 1 

świadczy, że ośrodek ma niższą śmiertelność niż wynikałoby z ryzyka przedoperacyjnego 

chorego i typu operacji. Skonstruowanie tego wskaźnika wymaga gromadzenia danych 

z wielu ośrodków (na przykład transplantacyjnych) i budowy dla nich łącznego modelu 

opisującego ryzyko analizowanego zjawiska, co w zasadniczym stopniu ogranicza jego 

aplikację w sytuacji, gdy dysponujemy jedynie własnymi danymi.  

Ważona ryzykiem metoda CUSUM 

Kartę kontrolną zastosowano w przemyśle w 1924 roku do oceny jakości procesów pro-

dukcyjnych. W medycynie zaczęto w prowadzać pod koniec lat 90 ubiegłego wieku, 

a w przeszczepianiu nerek od 2004 roku [2,6]. Karta CUSUM (CUmmulative SUMmation 

– sumy skumulowane) umożliwia ocenę jakości prowadzonych programów medycznych 

oraz poprawę ich wydajności. CUSUM jest przeznaczona do wewnętrznego monitorowania 

jakości, umożliwiając śledzenie przebiegu badanego procesu w czasie zbliżonym do rze-

czywistego. Umożliwia szybkie wychwycenie niepokojących objawów zachodzących 

w procesie i adekwatną reakcję na zaistniałą sytuację. Jest to kluczowe szczególnie dla 

programów związanych z medycyną, w których występuje duże prawdopodobieństwo wys-

tąpienia powikłań. Dlatego technika CUSUM jest coraz szerzej wprowadzana na świecie 

celem monitorowania programów transplantacji narządów. W 2014 roku Scientific Registry 

of Transplant Recipients zalecił stosowanie kart CUSUM dla oceny programów przeszcze-

piania nerek, serca, wątroby i płuc [5]. Poniższy przykład przedstawia zastosowanie karty 

CUSUM do programu przeszczepiania trzustki.  

Modelowanie ryzyka powikłań pooperacyjnych – regresja logistyczna 

Punktem wyjścia dla analizy będącej istotą niniejszej publikacji był model opisujący ryzy-

ko wystąpienia powikłań pooperacyjnych zbudowany za pomocą regresji logistycznej. 

Szczegółowy opis budowy oraz własności tego modelu został opisany w [3]. Poniżej za-

mieszczono najważniejsze etapy i wnioski tego procesu. 

Definicja zmiennej zależnej, czyszczenie danych 

Ponieważ regresja logistyczna wymaga, aby modelowane ryzyko powikłań było określone 

za pomocą zmiennej dychotomicznej przyjmującej dwa stany (wystąpiło\nie wystąpiło 

powikłanie), proces budowy modelu regresji rozpoczął się od operacjonalizacji tego zja-

wiska. Po rozważeniu szeregu uwarunkowań ustalono, że stan „powikłania” będzie opisy-

wany przez grupę biorców, u których wystąpiło śmiertelne powikłanie po transplantacji 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2014  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

49 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

z powodu przeszczepionej trzustki. Pozostałe przypadki były traktowane jako klasa „bez 

powikłań”.  

W kolejnym kroku wykonano wstępną analizę danych, na którą składała się między innymi 

imputacja braków danych oraz ocena izolowanego wpływu poszczególnych czynników na 

modelowane zjawisko. 

Budowa i ocena modelu wieloczynnikowego 

Przygotowane i oczyszczone dane były podstawą do wykonania analizy wieloczynnikowej. 

W wyniku analizy uzyskano model zawierający zmienne objaśniające: wiek dawcy, zespo-

lenie powyżej 35 minut oraz czas dializ poniżej 24 miesięcy. Szczegółowe informacje na 

temat ocen parametrów regresji zawiera poniższa tabela: 

 

Wiek dawcy (lata) oraz Czas zespolenia pow. 35 minut działają stymulująco na ryzyko po-

wikłań ze strony przeszczepionej trzustki. Czas dializ poniżej 24 miesięcy zmniejsza ryzy-

ko wystąpienia powikłań. 

W modelu zostały zawarte czynniki prognostyczne związane z dawcą - wiek dawcy, z tech-

niką operacyjną - czas zespolenia naczyniowego trzustki przeszczepionej oraz z biorcą – czas 

dializ. Leczenie immunosupresyjne nie miało znaczenia prognostycznego w tym modelu. 

Aby oszacować poziom dopasowania modelu przyjęto technikę walidacji opartą na v-krot-

nym sprawdzianie krzyżowym. Jako miarę dopasowania przyjęto między innymi pole 

powierzchni pod krzywą ROC. 

 

Na podstawie analizy powierzchni pod krzywą ROC (Receiver Operating Characteristic 

curve) możemy stwierdzić, iż model jest dobrze dopasowany do danych – pole powierz-

chni wynosi 0,77 i nie jest przeuczony – pola powierzchni krzywych ROC dla próby uczą-

cej i v-krotnej oceny krzyżowej nie różniły się zasadniczo. 

Ocena ryzyka wystąpienia śmiertelnego powikłania 

Ocena ryzyka wystąpienia śmiertelnego powikłania ze strony trzustki przeszczepionej dla 

konkretnego biorcy daje precyzyjniejszy wgląd w rokowanie. Weźmy pod uwagę biorcę 
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w wieku lat 39, który był dializowany 14 miesięcy, a czas zespolenia naczyniowego trzust-

ki przeszczepionej wynosił 43 minuty. Wartości podstawiamy do wzoru funkcji uzys-

kanego modelu, wyznaczającego prawdopodobieństwo zgonu. 
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U analizowanego biorcy prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnego powikłania z po-

wodu przeszczepionej trzustki wynosi 0,13. Analogiczną analizę wykonano dla wszystkich 

analizowanych przypadków, otrzymując arkusz zawierający obok dwustanowej zmiennej 

zależnej informującej o wystąpieniu bądź nie śmiertelnego powikłania, również zmienną 

wynikającą bezpośrednio ze zbudowanego modelu regresji, opisującą prawdopodobieństwo 

wystąpienia śmiertelnego powikłania. Poniżej znajduje się ilustracja fragmentu tego 

arkusza.  

 

Arkusz ten stanowił dane wejściowe do ważonej ryzykiem analizy CUSUM. 

Metoda CUSUM ważona ryzykiem 

Procedura CUSUM (CUmulative SUMmation – sum skumulowanych) jest narzędziem 

kontroli, gromadzącym sygnały napływające z realizowanego programu medycznego, które 

w szczególności może być wykorzystywane do monitorowania poziomu efektywności 

operacyjnej. Celem tej procedury jest wykrycie zmiany jakości realizacji programu 

medycznego tak szybko, jak to tylko możliwe – w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
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Standardowa procedura CUSUM 

W metodzie CUSUM bieżąca ocena efektywności programu obliczona jest na podstawie 

wszystkich dotychczasowych pacjentów. Sumę oblicza się od początku procesu 

monitorowania do punktu obserwacji, gdzie każdy pacjent wnosi swój wkład w ostateczny 

wynik. Ogólna postać procedury CUSUM jest bardzo prosta i wyraża się następującym 

wzorem: 

 Xt = Xt–1 + wt 

Gdzie Xt oznacza ocenę jakości w czasie t, Xt-1 oznacza ocenę w czasie t-1, wt reprezentuje 

wynik dla bieżącego pacjenta. Wartość X0 wynosi 0. Wynik bieżącego pacjenta bazuje na 

wyniku operacji (sukces lub porażka). W przypadku porażki (śmierci pacjenta) wynik 

przyjmuje wartość dodatnią, zwiększając tym samym końcową wartość sumy. Sukces 

powiązany jest z ujemną wartością oceny pacjenta, zmniejszając tym samym ogólną war-

tość sumy. Tak więc podejście to agreguje informacje ze wszystkich wcześniejszych ope-

racji i przybiera duże wartości, jeśli poziom jakości operacji chirurgicznych się zmniejszył, 

natomiast w sytuacji dobrej jakości może przyjąć wartości ujemne. 

Jeśli karta CUSUM ma być narzędziem zaprojektowanym do wychwytywania sytuacji 

pogorszenia jakości badanego procesu, ogólny wynik otrzymywany na podstawie powyż-

szego wzoru jest ograniczany jedynie do wartości nieujemnych: 

 Xt = max (0, Xt–1 + wt) 

Kolejne przypadki sukcesów mogą obniżyć uzyskany wynik co najwyżej do poziomu 0. 

Powoduje to, że proponowane narzędzie jest bardziej czułe na nowe przypadki porażek. 

Poprawny proces powinien notować wartości jedynie nieznacznie odchylające się od 

wartości 0. Jeśli CUSUM (czyli Xt) przyjmie duże wartości dodatnie, będzie to świadczyło 

o pogorszeniu jakości monitorowanego procesu.  
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Na powyższym wykresie widzimy kartę wykreśloną dla kolejnych 100 pacjentów. Każda 

porażka (śmierć) powoduje zwiększenie wartości CUSUM, każdy sukces  spadek war-

tości CUSUM, jednak co najwyżej do wartości 0. 

Kartę CUSUM możemy również konstruować, aby wykazać poprawę procesu. Jeśli karta 

CUSUM ma na celu wykazanie poprawy jakości procesu, powyższe ograniczenie nie jest 

wprowadzane, bądź zamieniane jest na minimum, tak aby ewentualne porażki nie 

zwiększyły wyniku powyżej 0. 

 

Powyższy wykres prezentuje kartę skonstruowaną w celu śledzenia ewentualnej poprawy 

procesu. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie każda porażka (śmierć) powoduje 

zwiększenie wartości CUSUM, jednak co najwyżej do wartości 0. Sukces może zmniejszać 

wartość CUSUM bez ograniczeń. 

Niezależnie od sposobu konstrukcji karty stałą cechą tego podejścia jest fakt, iż bierze ono 

pod uwagę czas, w jakim odnotowano sukcesy bądź porażki. I tak kilka porażek odnoto-

wanych blisko siebie będzie miało większy wpływ na wynik niż ta sama liczba porażek 

jako zestaw odległych od siebie epizodów oddzielonych szeregiem sukcesów. 

Granice kontrolne 

Proces operacyjny określa się jako zadowalający dopóki wartość CUSUM pozostaje poni-

żej ustalonej z góry wartości, nazywanej granicą kontrolną, oznaczanej literą h. Jeśli 

CUSUM przekracza granicę kontrolną, wnioskujemy, że istnieją wystarczające dowody, że 

poziom porażek dla danego procesu uległ zwiększeniu – mówimy, że karta CUSUM 

przekazuje sygnał o rozregulowaniu.  

Sygnał ten niekoniecznie świadczy o pogorszeniu lub poprawie jakości analizowanego 

procesu. Oznacza raczej sugestię, by bliżej przyjrzeć się temu procesowi i spróbować 
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zidentyfikować przyczynę danego sygnału. Tego typu sygnał może być impulsem dla 

przeglądu procedur chirurgicznych lub podniesienia kwalifikacji personelu.  

Wybór odpowiedniej granicy kontrolnej jest empiryczny i musi uwzględniać kompromis 

pomiędzy czułością a specyficznością. Wysoka wartość granicy kontrolnej redukuje liczbę 

sygnałów fałszywie dodatnich, jednak jest w stanie zareagować jedynie na bardziej ewi-

dentne sygnały o rozregulowaniu. Z drugiej strony niższa wartość granicy kontrolnej 

zwiększy czułość karty, ale koszem fałszywych alarmów.  

Granice kontrolne określane są na podstawie oceny klinicznej/eksperckiej oraz stopnia na-

silenia liczby porażek w analizowanym procesie. W praktyce wartości h wahają się w gra-

nicach od 2 do 5 dla pogorszenia oraz od -3 do -6 dla poprawy – w przypadku poprawy 

wartości te są większe co do wartości bezwzględnej od granic dla pogorszenia, ponieważ 

oczekujemy bardziej ewidentnych dowodów na rzeczywistą poprawę monitorowanego 

procesu. 

 

Powyższy wykres przedstawia tę samą kartę CUSUM, jaką przedstawiono we wcześ-

niejszym przykładzie, z tą różnicą, że na karcie zaznaczono granicę kontrolną na poziomie 

2. Brak przekroczenia linii kontrolnej może być interpretowany jako brak pogorszenia 

jakości monitorowanego procesu.  

Wydaje się, że z perspektywy centrów transplantacyjnych lepsza jest sytuacja, w której 

CUSUM nieco zbyt często sygnalizuje pogorszenie badanego procesu (niekiedy bezzasad-

nie), niż gdyby pominęła sygnały o istotnym pogorszeniu procesu [1]. 

Karta CUSUM ważona ryzykiem 

Zmodyfikowane podejście do obliczenia CUSUM umożliwia korektę wkładu kolejnych 

przypadków, jakie zostaną uwzględnione w wyniku. Oceny poszczególnych pacjentów 
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ważone są ryzykiem wystąpienia śmierci w wyniku komplikacji pooperacyjnych. W tym 

miejscu oczywista staje się rola opisywanych wcześniej wyników zbudowanego modelu 

regresji logistycznej. Dzięki modelowi jesteśmy w stanie określić prawdopodobieństwo 

zgonu operowanego pacjenta. Daje nam to konieczne dane, aby skonstruować ważoną 

ryzykiem kartę CUSUM. 

Informacja o ryzyku wystąpienia śmierci dla konkretnego pacjenta pozwala na zróżnicowa-

nie wartości wt wchodzącej w skład sumy skumulowanej. W przypadku zgonu wartość wt, 

podobnie jak opisano to powyżej, przyjmuje wartości dodatnie, jednak wielkość tej war-

tości zależy od prawdopodobieństwa uzyskanego na podstawie modelu. Jeśli rokowania 

pacjenta były pomyślne, prawdopodobieństwo śmierci było małe, to śmierć pacjenta skut-

kować będzie relatywnie większą „karą”, czyli wartością, o jaką zwiększy się wartość 

CUSUM. Jeśli natomiast rokowania pacjenta były gorsze, wartość wt będzie odpowiednio 

mniejsza. Podobnie w sytuacji sukcesu, gdy odnosi się on do pacjenta bardzo dobrze roku-

jącego wartość CUSUM zostanie skorygowana o mniejszą (co do wartości bezwzględnej) 

wartość wt niż w przypadku sukcesu związanego z pacjentem gorzej rokującym. 

Wartości wt są obliczane przy uwzględnieniu pewnej założonej z góry zmianie ryzyka, na 

jaką powinniśmy zareagować. Jeśli chcemy zoptymalizować kartę pod kątem wykrywania 

podwojenia szansy porażek w stosunku do poziomu bazowego, określamy wartość para-

metru kalibrującego OR (odds ratio) na poziomie 2. Jest to zazwyczaj przyjmowana war-

tość dla karty CUSUM, użytkownik może ją natomiast dowolnie zmieniać w zależności od 

specyfiki monitorowanego procesu. 

Poniższy wykres prezentuje wartości „kar” oraz „nagród”, jakie są uzyskiwane w zależ-

ności od sukcesu/porażki oraz prawdopodobieństwa wystąpienia porażki dla kalibracji 

OR=2. 
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Przykładowo jeśli ryzyko śmierci pacjenta byłoby bardzo małe i wynosiłoby na poziomie 

0,001, to w przypadku sukcesu wartość wt wyniosła by -0,001 (niewielka korekta sumy, bo 

spodziewaliśmy się sukcesu), natomiast w przypadku porażki wt= 0,692 (śmierć była 

niespodziewana, korekta sumy będzie więc bardzo duża). 

Techniczną konsekwencją wyboru innej wartości kalibrującej jest zmiana zakresu wartości, 

jakie mogą przyjmować wartości wt. Dla OR=3 maksymalna „kara” może wynieść około 1,1. 

Ilustracja sposobu działania ważonej ryzykiem karty CUSUM 

Dla zilustrowania mechanizmu działania karty przyjmijmy, że nasz zbiór danych odzwier-

ciedla wyniki operacji 20 pacjentów. Dla uproszczenia przyjmijmy, że prawdopodobień-

stwo zgonu jest równe dla każdego pacjenta. Przyjmijmy także, że odnotowano trzy przy-

padki zgonu w obserwacjach numer 4, 15 oraz 17. 

Jeśli założymy, że prawdopodobieństwo zgonu będzie wynosiło p=0,8, to wt dla sukcesu 

będzie wynosiło -0,59 (korekta w przypadku sukcesu jest duża, ze względu na duże ryzy-

ko), natomiast wt dla porażki będzie wynosiło 0,11. Przebieg karty dla takiego układu da-

nych będzie wyglądał w następujący sposób: 

 

Możemy zauważyć, że pierwsze trzy obserwacje, które zakończyły się sukcesem, nie 

powodują zmian na karcie. Wynika to z ograniczenia niepozwalającego przybierać karcie 

ujemnych wartości. Porażka dla czwartej obserwacji spowodowała wzrost wartości 

CUSUM o 0,11, natomiast sukces w piątej obserwacji skorygował wynik z powrotem do 

poziomu 0 (przypomnijmy – wartość korekty wynosi -0,59, natomiast karta nie może przy-

jąć wartości ujemnych). Zauważmy, że dla relatywnie dużego prawdopodobieństwa zgonu 

wielkość „nagrody” za przeżycie pacjenta jest dużo większa od wielkości „kary” za jego 

zgon. Identyczne działanie karty zaobserwujemy dla obserwacji 15 oraz 17.  
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Poniższy wykres przedstawia przebieg identycznego procesu, z tym że tym razem prawdo-

podobieństwo zgonu wynosi 0,2. 

 

W tym przypadku wzrost wartości CUSUM spowodowany śmiercią czwartego pacjenta (wt 

dla porażki wynosi 0,54), został zniwelowany dopiero po trzech z rzędu udanych opera-

cjach (wt dla sukcesu=-0,18). Możemy zaobserwować skumulowanie sygnałów płynących 

ze śmierci pacjentów 15 oraz 17. 

Trzeci przykład rozważymy dla sytuacji, gdy prawdopodobieństwo zgonu dla każdego 

pacjenta będzie wynosiło 0,05. Ponieważ wartość prawdopodobieństwa zgonu jest bardzo 

mała, tak więc „kara” wynikająca ze zgonu pacjenta jest relatywnie duża, natomiast „na-

groda” relatywnie mała. Wykres CUSUM dla takiej sytuacji przedstawiono poniżej. 
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Wzrost wartości CUSUM spowodowany zgonem pacjenta numer 4 był stopniowo zmniej-

szany przez kolejne sukcesy, jednak z racji niskiego prawdopodobieństwa zgonu wielkość 

wszystkich tych korekt nie zniwelowała jej całkowicie. Zgon pacjentów 15 oraz 17 spowo-

dował kolejne zwiększenie wartości CUSUM. 

Interpretacja przykładowych przebiegów kart CUSUM 

Przedstawimy teraz nieco bardziej rzeczywiste ilustracje przykładowych przebiegów 

wartości CUSUM. W „procesie” przeprowadzania transplantacji wskaźnikiem jest wiel-

kość mówiąca o rzeczywistym stanie pacjenta w stosunku do rokowań wobec niego. Proces 

uznajemy za stabilny w przypadku, kiedy rokowania dla danego pacjenta zgadzają się 

z rzeczywistością. Przykładowo: rozważmy trzy zdarzenia, które zostały zarejestrowane na 

przykładowych kartach sum skumulowanych. 

Pogorszenie 

 

Na powyższym wykresie widać początkowo stabilny proces, co znaczy, że wyniki były 

zgodne z oczekiwaniami. Pacjent o numerze 74 był ostatnim przypadkiem stabilnego pro-

cesu i po jego zabiegu w procesie zaszła niekorzystna zmiana, co widzimy na karcie w pos-

taci skoku, a następnie ciągłego wzrostu wartości sumy skumulowanej, aż do momentu 

kiedy została przebita górna granica kontrolna. Możemy wyróżnić 2 przyczyny takiego 

zachowania karty kontrolnej. Pierwsza może być związana ze zmianą sposobu szacowania 

prawdopodobieństwa, co jest problemem bardziej technicznym niż rzeczywistym. Nie-

mniej jednak dostajemy informację, że nasze podejście do analizy nie działa. Drugą przy-

czyną, której spodziewamy się standardowo, jest zwiększenie liczby zgonów pacjentów, 

którzy mieli stosunkowo dobre rokowania na przeżycie. W tym przypadku musimy 

poszukać przyczyny w samej metodzie przeprowadzania zabiegów. Ważne jest to, że 
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mamy taką informację, prowadząc kartę kontrolną, i wiemy, kiedy stan procesu się pogor-

szył (pacjent 75). Ułatwia to znalezienie przyczyny i następnie podejmowanie decyzji 

o ewentualnych działaniach naprawczych w procesie. 

Incydent 

 

Na wykresie widać stabilny proces, to znaczy wszystko jest zgodne z oczekiwaniami. Nie-

mniej jednak w połowie czasu pojawił się incydent, polegający na nagłym wzroście liczby 

zgonów, zwłaszcza dla pacjentów, dla których rokowania były dobre. Spowodowało to, że 

skumulowana suma szybko wzrosła i przebiła górną granicę kontrolną, co jest wskazaniem, 

że w procesie zaszła istotna zmiana. Co prawda karta kontrolna jest tylko testem statys-

tycznym, może się więc pomylić, wskazując nieistniejące przyczyny, niemniej jednak 

w przypadku przekroczenia granicy kontrolnej ewentualne przyczyny takiego stanu po-

winny zostać sprawdzone. W tym konkretnym przypadku mogło dojść do zmian w pro-

cedurze, co spowodowało pogorszenie procesu i przekroczenie granicy kontrolnej. Po tym, 

jak niekorzystna przyczyna została odnaleziona i następnie wyeliminowana, proces wrócił 

do swojego naturalnego, stabilnego stanu. 
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Polepszenie 

 

Celem kart kontrolnych, w tym przypadku karty sum skumulowanych, jest odróżnienie 

„szumu” istniejącego w procesie od przyczyn, które nie są przypadkowe. Nieprzypadkowa 

przyczyna istotnych zmian w procesie może być związana, tak jak we wcześniejszych 

przykładach, z pogorszeniem procesu, niemniej jednak przyczyna może być wynikiem za-

mierzonego działania, np. zmian w procedurze, które mają poprawić proces. W takim przy-

padku po wprowadzeniu zmian, które rzeczywiście przyniosły oczekiwaną poprawę, karta 

kontrolna powinna wyglądać tak jak powyżej, czyli ujemna suma skumulowana powinna 

przyrastać co do wartości bezwzględnej do momentu, aż przebita zostanie dolna granica 

kontrolna. Dzięki temu, po wprowadzeniu zmiany, będziemy mieć potwierdzenie anali-

tyczne, że wprowadzona zmiana w procesie przyniosła istotną poprawę. Takie rozregulo-

wanie możemy nazwać „pozytywnym rozregulowaniem”. Na wykresie widzimy stały 

spadek, czyli poprawa procesu jest już stabilna i aby karta kontrolna była w stanie 

kontrolować nowy, lepszy proces powinny zostać skorygowane jej parametry. 

Ocena jakości programu jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki 

Zbudowany na podstawie 112 obserwacji model regresji logistycznej był podstawą obli-

czenia ryzyka zgonu w wyniku powikłań pooperacyjnych dla leczonych pacjentów. 

Ocena na podstawie wskaźnika O/E 

Jak opisano powyżej, wykorzystanie wskaźnika O/E jest odpowiednie, jeśli dysponujemy 

modelem zbudowanym na danych z wielu ośrodków. W niniejszym przypadku dyspo-

nowano jedynie danymi z jednego ośrodka zatem podejście to nie pozwoliło na 
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monitorowanie jakości. Dało jedynie pewne podstawy do retrospektywnej oceny wyników 

działania ośrodka. Oceniając wyniki programu przeszczepiania trzustki i nerki wyróżniono 

trzy okresy (ery): 

 I okres 1988-1998 – 25 transplantacji, 

 II okres1999-2003 – 24 transplantacje, 

 III okres 2004-2010 – 63 transplantacje. 

Dla każdego ze 112 biorców na podstawie modelu regresji logistycznej wyliczono jego 

indywidualne prawdopodobieństwa zgonu z powodu powikłań ze strony trzustki przeszcze-

pionej. Wartości O wynikały z sumarycznej liczby zgonów w danym okresie, wartości 

E uzyskano, sumując wartości prawdopodobieństwa zgonu pacjentów z danego okresu. 

Wskaźniki O/E wyliczone dla poszczególnych okresów programu transplantacji trzustki 

podano w poniższej tabeli. 

Okres 

trwania 

programu 

lp biorcy 

liczba 

biorców 

w grupie 

obserwowana śmier-

telność (liczba zgonów 

w grupie) (O) 

oczekiwana 

śmiertelność 

(E) 

Wskaźnik 

O/E 

I okres 

1988-1998 
od 1 do 25 25 6 6,68 0,90 

II okres 

1999-2003 
od 26 do 49 24 3 1,77 1,70 

III okres 

2004-2010 
od 50 do 112 63 6 6,5 0,92 

   15 14,95 1,00 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w II okresie trwania programu stwierdzono po-

gorszenie jakości programu przeszczepiania trzustki, co skorygowano w latach 2004-2010. 

Analiza za pomocą karty CUSUM  

Punktem wyjścia dla analizy CUSUM były, podobnie jak w analizie O\E, informacje o sta-

nie faktycznym danej operacji oraz prawdopodobieństwie zgonu danego pacjenta. Wartości 

prawdopodobieństwa dla 112 pacjentów zostały obliczone podczas budowy modelu. Do 

momentu rozpoczęcia analizy CUSUM wykonano jeszcze kolejne cztery operacje. Dla 

tych przypadków obliczono ryzyko zgonu w sposób analogiczny na podstawie istniejącego 

już wzoru.  

Na ich podstawie retrospektywnie oceniono jakość procesu transplantacji. Na wykresie 

zaznaczono trzy okresy (ery) działalności, adekwatne do okresów przedstawionych 

podczas analizy O/E. Dodatkowo zaprezentowano dwa przebiegi: górny  wychwytujący 

pogorszenie jakości monitorowanego procesu, dolny  mający na celu wychwycenie 

ewentualnych oznak jego poprawy. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2014  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

61 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

 

Analizując przebieg procesu w oparciu o kartę CUSUM, można stwierdzić, że proces nie 

jest jednorodny, co oznacza, że w czasie, z którego pochodzą dane, zadziałały na proces 

nielosowe przyczyny. Z drugiej strony, karta kontrolna nie wykazuje szczególnie mocnych 

skoków w kierunku dodatnich wartości. Po ustaleniu górnej granicy kontrolnej na poziomie 

2, obserwujemy jeden punkt wskazujący na rozregulowanie, który następuje po serii dwóch 

zgonów pacjentów o dobrych rokowaniach. Można założyć, że sygnał ten był incydentalny. 

Następuje po nim długa seria obserwacji, które nie wnoszą kary. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom w stosunku do jakości procesu dla przyszłych danych, można obniżyć gra-

nicę kontrolną do poziomu 1,5 w celu wcześniejszego wykrywania sygnałów wskazują-

cych na rozregulowanie procesu oznaczające pogorszenie. 

Monitorowanie jakości programu medycznego 

Od momentu zakończenia konstrukcji kart CUSUM do chwili obecnej centrum wykonało 

trzy operacje jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki. Wyniki mogły zatem uzupełnić 

wykres karty CUSUM, przedstawiając tym samym aktualny stan procesu. Na podstawie 

zbudowanego modelu regresji obliczono prawdopodobieństwa zgonu każdego z nowych 

pacjentów. Wszystkie operacje zakończyły się sukcesem, zatem od wyniku uzyskanego dla 

116 pacjentów odejmiemy kolejno wartości odpowiadające tym trzem operacjom.  

Możemy zauważyć, że wykonanie operacji dla pacjenta 117 spowodowało, że wartość 

górnego przebiegu monitorującego pogorszenie osiągnęła 0. Kolejne sukcesy nie spowo-

dowały zmiany jego wartości. W przypadku dolnego przebiegu monitorującego poprawę 

odnotowano coraz większe przekroczenie dolnej linii kontrolnej. 
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Dzięki zastosowanemu narzędziu każda ewentualna zmiana jakości prowadzonego progra-

mu transplantacyjnego w przyszłości będzie mogła zostać wychwycona w czasie rzeczy-

wistym, wyzwalając tym samym proces identyfikacji przyczyn oraz poprawę ewentualnych 

błędów. Każdy kolejny przypadek operacji będzie mógł być naniesiony na powyższy wy-

kres i przedstawić bieżący stan monitorowanego procesu. 

Ważone ryzykiem karty CUSUM w Zestawie Medycznym STATISTICA 

Analizy analogiczne do zaprezentowanych powyżej możemy wykonać w module Karta 

CUSUM ważona ryzykiem znajdującym się w Zestawie Medycznym STATISTICA.  
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Moduł oczekuje od nas, aby w analizowanym arkuszu znajdowała się zmienna stanu infor-

mująca, czy dany przypadek zakończył się sukcesem czy porażką (przeżyciem/zgonem) 

oraz powiązaną z danym przypadkiem oceną ryzyka zgonu następującego w wyniku ope-

racji. Po wyborze zmiennych użytkownik określa, która z wartości zmiennej stanu ozna-

czać będzie stan niepożądany. 

Kolejnymi parametrami określanymi przez użytkownika są wartości Górnej granicy 

kontrolnej i Dolnej granicy kontrolnej oraz Ilorazu szans, czyli parametru kalibrującego 

wartości wt. 

Parametr Typ analizy pozwala na określenie, jakiego rodzaju kartę chcemy nakreślić. 

 

Opcja Tylko pogorszenie nakreśli kartę zawierającą wartości ograniczone od dołu zerem, 

kolejne sukcesy powodują obniżenie się wartości CUSUM co najwyżej do poziomu 0. 

Opcja Tylko poprawa nakreśli kartę ograniczoną od góry zerem. Kolejne zgony pacjentów 

mogą w takim przypadku co najwyżej zwiększyć wartość CUSUM do poziomu 0. Parametr 

Pogorszenie i poprawa kreśli na jednym wykresie obydwa opisane powyżej przebiegi. 

Ostatnia opcja: Bez filtra min/max zdejmuje ograniczenie dla wartości, jakie mogą przyj-

mować wartości CUSUM stosowane dla wcześniejszych parametrów. 

Podsumowanie 

Technika CUSUM może wspierać ośrodki transplantacyjne w ocenie ich wyników za 

pomocą oceny ważonej ryzykiem dokonywanej „w czasie rzeczywistym”. Ważnym 

elementem jej konstrukcji jest zbudowanie odpowiedniego modelu ryzyka wystąpienia 

zgonu. W tym celu najczęściej wykorzystywaną metodą jest regresja logistyczna pozwa-

lająca każdemu z operowanych pacjentów przypisać ocenę prawdopodobieństwa zgonu. 

Dodatkowych wysiłków wymaga określenie optymalnych granic kontrolnych, które z jed-

nej strony pozwolą szybko wychwycić ewentualne pogorszenie procesu, z drugiej nie będą 

generować sygnałów wymagających niepotrzebnych walidacji analizowanego procesu. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2014 

 

64 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Nagrodą za podjęte wysiłki jest bardzo czuła metoda wykrywania zmian w wynikach pro-

cesów klinicznych. Jej zastosowanie zdobywa sobie coraz większą popularność na świecie. 

Coraz częściej też jest rekomendowana jako narzędzie wspierające śledzenie i poprawę 

jakości procesów na poziomie ośrodków medycznych. 
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