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DANE … CZY W MEDYCYNIE ZAWSZE  
OZNACZA TO PROBLEM? 

Piotr Murawski, Wojskowy Instytut Medyczny 

Nie jest odkrywczym twierdzenie, że do analizy danych potrzebne są dane. Jednak sposób, 

w jaki są one pozyskiwane, jest tak różny, jak wielu naukowców ten proces realizuje. 

Praktyka pokazuje, że zwykle dane gromadzone są w różnego rodzajach arkuszach kalku-

lacyjnych lub doraźnie tworzonych bazach danych, ze wszystkimi ograniczeniami z tego 

wynikającymi. Techniki te, choć skuteczne, mają swoje ograniczenia. Angażują one, 

zwykle niepotrzebnie, badacza w działania, które merytorycznie nie są związane z samym 

badaniem oraz są mało podatne na zmiany. Czynności te są też zwykle postrzegane jako te, 

które powstrzymują badaczy od podejmowania nowych wyzwań. Rozwiązaniem tego 

problemu mogą być narzędzia typu „Środowisko Analiz Medycznych” (SAM), które będąc 

zintegrowane z systemami źródłowymi, tworzą przyjazny ekosystem prowadzenia analiz 

statystycznych w medycynie [1]. W ramach artykułu przedstawiono realizację takiego 

narzędzia, wskazując w szczególności na jego możliwości. 

Źródła danych w medycynie 

Badania w medycynie charakteryzują się pełnym przekrojem rodzajów danych. Poczynając 

od danych opisowych, które trudno jest uznać nawet za jakościowe, przez typowe jakoś-

ciowe, a kończąc na danych ilościowych. Te ostatnie, zbierane są zwykle przez dedyko-

wane systemy informatyczne obsługujące systemy diagnostyczne. Należy tu wymienić 

systemy laboratoryjne z podłączonymi analizatorami, ale i również urządzenia do badań, 
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np.: EKG, EMG, scyntygraficznych czy podobnych. W takich przypadkach źródło danych 

może stanowić baza danych tych systemów, a w najgorszym przypadku pozyskanie tych 

danych wiąże się z koniecznością przepisania uzyskanych wyników. Oznacza to, że dane 

ilościowe można pozyskać do analiz względnie prosto. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli 

przyjrzeć się danym opisowym i jakościowym. Dane te gromadzone są zwykle w formie 

„bez narzuconej struktury”, ściśle zależnie od wiedzy badacza, jego doświadczenia, nawy-

ków i potrzeb. Często dane te zbierane są w oderwaniu od standardowej dokumentacji 

medycznej, co tym bardziej komplikuje ich późniejszą analizę. O ile dla badań jednoośrod-

kowych czy indywidualnych taka sytuacja może zostać zaakceptowana, to jest ona 

niedopuszczalną dla badań angażujących zespoły badawcze w tym wieloośrodkowe. 

Konieczne jest więc prowadzenie działań mających na celu wytworzenie narzędzi zbierania 

danych działających w trybie scentralizowanym lub integrującym istniejące już systemy 

oraz wspierających ich analizę. Należy tu zauważyć, że często występującą koniecznością 

będzie jednoczasowe działanie w obu trybach.  

Koniecznym jest więc rozważenie dostępnych sposobów integracji systemów i technologii 

mogących znaleźć zastosowanie. 

Typowe systemy znajdujące zastosowanie w medycynie i dostarczające dane obejmują: 

 Szpitalne systemy informatyczne (ang. HIS); 

 Laboratoryjne systemy informatyczne (ang. LIS); 

 Radiologiczne systemy informatyczne (ang. RIS); 

 Obrazowe systemy informatyczne (ang. PACS); 

 Specjalizowane systemy dziedzinowe (np.: mikrobiologia, medycyna nuklearna, 

onkologia, hematologia, histopatologia). 

Systemy te, ewaluując, uzyskały możliwość wymiany informacji poprzez implementację 

standardów bądź quasi-standardów HL7 i DICOM, pokrywając przy tym obszar ruchu cho-

rych (rys. 1). Należy jednak pamiętać, iż zwykle ich dostawcy nie implementują zaleceń 

pełnego standardu, ale jego fragmenty. Tym samym przed rozpoczęciem procesu integracji 
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konieczne jest zweryfikowanie/uzyskanie opisu implementacji mechanizmu komunikacji. 

Inny problem stanowi wybór technologii wymiany danych. Typowo rozważane są: mecha-

nizm plikowy (tzw. flat file), bazodanowy (SQL), ustrukturalizowany (np. xml), a ostatecz-

ny wybór stanowi kompromis potrzeb i możliwości. Elementy te, tak w aspekcie wydaj-

ności (rys. 2), jak i bezpieczeństwa wymiany danych, należy przeanalizować przy budowie 

systemu wspomagającego zbieranie i przetwarzanie danych medycznych. 

 

Rys. 1. Systemy gromadzące dane w kontekście ruchu chorych. 

 

Rys. 2. Statystyki zasilania Hurtowni danych i Środowiska Analiz Medycznych. 
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Środowisko Analiz Medycznych jako narzędzie wsparcia badacza 

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pn. „Tele-

MedNet – medyczna platforma naukowo-diagnostyczna” oraz „TeleMedNet II – rozbudowa 

platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych” Wojskowy Instytut Medycz-

ny razem z firmą Statsoft Polska zrealizowali budowę systemu wspomagającego groma-

dzenie, wyszukiwanie i przetwarzanie danych medycznych. Utworzone rozwiązanie wyeli-

minowało potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, gdyż niezbędne 

informacje wprowadzane są wprost do systemów źródłowych. Dane te są następnie 

importowane oraz reorganizowane do postaci hurtowni danych medycznych. „Środowis-

ko”, wykonane ostatecznie jako moduł pakietu Statistica, upraszcza również proces analizy 

danych, a przy konieczności rozszerzenia zbioru danych w prosty sposób wspomaga 

realizację tak zdefiniowanego zadania. 

„Środowisko Analiz Medycznych” wspomaga pracę badacza od momentu wyboru danych, 

aż po wykonanie automatycznej, zaprogramowanej wcześniej analizy statystycznej. SAM 

jako narzędzie dla lekarza posługuje się terminami z obszaru medycyny (rys. 3), co czyni 

go zrozumiałym dla użytkownika. Jednocześnie pogrupowanie danych w grupy stosownie 

do elementów dokumentacji medycznej umożliwia łatwe odnalezienie interesującego typu 

danych. Tym samym wybór dobrze zdefiniowanego atrybutu, np. „Wartość atrybutu” czy 

„Wartość oznaczenia” powoduje wybór domyślnie wszystkich wartości z formularzy czy 

wartości wykonanych oznaczeń. Zachowanie to może zostać zmodyfikowane przez 

badacza tak, by wspierać zarówno proces identyfikacji możliwości wykonania badania, jak 

i jego prowadzenia.  
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Rys. 3. Wybór zbiorów danych w Środowisku Analiz Medycznych. 

Dla wybranych zbiorów danych system podpowiada również układy danych, w których 

mogą one zostać zaprezentowane. Domyślnie zaznaczone są układy typowe, przy czym 

mogą one zostać zmienione przez badacza (rys. 4).  

 

Rys. 4. Wybór układów danych. 
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Środowisko pozwala również na tym etapie zdefiniować oczekiwanie wyznaczenia 

statystyk opisowych, zarówno za pobyt/y, jak i w układzie dziennym. Analogicznie  

środowisko pozwala na określenie kryteriów wyboru danych (rys. 5).  

 

Rys. 5. Wybór kryteriów dla danych. 

Co istotne, dla użytkownika nie ma znaczenia, z ilu systemów pochodzą dane i jak 

odwzorowano faktycznie zachodzące między nimi relacje. W ten sposób badacz otrzymuje 

dostęp do jednego spójnego interfejsu. 

Dla tak zdefiniowanych, pochodzących z różnych systemów, danych system wspiera 

możliwość zdefiniowania parametrów, czy to za pomocą wyrażeń: „synonim”, „podobne”, 

„odległość”, czy to przez określenie relacji czasowych (rys. 6). Częste i powtarzalne 

analizy danych mogą zostać zautomatyzowane w ramach zakładki procesowanie (rys. 7). 
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Rys. 6. Definiowanie zależności czasowych między zmiennymi. 

 

Rys. 7. Automatyczne przetwarzanie danych – definicja. 

Tym samym zdefiniowane mogą zostać zadania, które powinny zostać wykonane przed 

wykonaniem pobrania danych, po pobraniu danych w formie np. skryptu Visual Basic 

(rys. 8), dowolnego innego skryptu wykonywalnego albo zdefiniowanej przestrzeni 

roboczej programu Statistica. 
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Rys. 8. Przykładowy skrypt automatycznego przetwarzania danych – fragment. 

Podsumowanie 

Zbieranie danych to zajęcie zwykle czasochłonne i angażujące badacza w działania, które 

jako takie nie powodują wzrostu wiedzy, ale są niezbędne do przeprowadzania analiz, czy 

szerzej  badań. Stąd wydaje się, że każde działanie, które ten proces uprości lub skróci, 

jest działaniem pożądanym. W artykule zaprezentowano narzędzie: „Środowisko Analiz 

Medycznych”, które w takich sytuacjach przychodzi z pomocą badaczom z obszaru 

medycyny, pozwalając nie tylko na pojedyncze wygenerowanie, przeanalizowanie zbioru 

danych, ale też prowadzenie równolegle przez badacza kilku badań o dobrze zdefinio-

wanych tezach. Środowisko to wspiera również analizy w następstwie sukcesywnego 

wzrostu wolumenu danych czy analiz automatycznych, z zastosowaniem Statistica 

Enterprise Server. Tym samym badaczom zostało udostępnione narzędzie w sposób istotny 

wspierające prowadzenie badań. 
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