SAĞLIKTA GÜNCEL SORUNLAR
VERİ MADENCİLİĞİNE DAYALI
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ve
ÖRNEK UYGULAMALAR
Dr. Ali Serhan Koyuncugil Doç
Doç. Dr. Nermin Özgü
zgülbaş
lbaş
Sermaye Piyasası
Piyasası Kurulu,
Baş
Başkent Üniversitesi,
Araş
Araştırma Dairesi,
Sağ
ğ
ği
Sa lık Kurumları
Kurumları İşletmecili
İşletmeciliğ
ANKARA
Bölümü, ANKARA
askoyuncugil@gmail.com ozgulbas@baskent.edu.tr
www.koyuncugil
.org
www.koyuncugil.org

SUNUM PLANI
I. VERİ
VERİ MADENCİ
MADENCİLİĞİ
II. SAĞ
SAĞLIKTA GÜ
GÜNCEL SORUNLAR ve
VERİ
VERİ MADENCİ
MADENCİLİĞİNE
İĞİNE DAYALI ÇÖZ
ÇÖZÜM
ÖNERİ
NERİLERİ
LERİ
III. Hİ
HİPOTETİ
POTETİK ÖRNEKLER
IV. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
RNEKLERİ
V. SEÇ
SEÇİLMİ
LMİ KAYNAKLAR

Karar Verme Süreci
Yöneylem
Araştırması

I. VERİ
VERİ MADENCİ
MADENCİLİĞİ

VERİ

İstatistik
Veri
Madenciliği

BİLGİ

KARAR

1

İş Zekası

Veri Madenciliğinin
Tarihçesi
1950’ler İlk bilgisayarlar (Sayımlar için bilgisayarlar
kullanılıyor)
1960’lar Veri kolleksiyonları Veritabanı yaratımı (Hiyerarşik
ve ağ modelleri)
1970’ler İlişkisel veri modeli İlişkisel VTYS uygulamaları
1980’ler İlişkisel VTYS yaygınlaşıyor. Uygulamaya yönelik
VTYS (Mekansal, Bilimsel, Mühendislik, vs.)

2000’ler

1990’lar
Günlük işlemlerden derlenen büyük miktarda verinin nasıl
değerlendirilebileceği sorgulanmaya başlıyor:
Veri Ambarları,
1989, VTBK (KDD-IJCAI)-89 Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi
Çalışma Grubu toplantısı
1991, VTBK (KDD-IJCAI)-89’un sonuç bildirgesi sayılabilecek
‘Knowledge Discovery in Real Databases: A Report on
the IJCAI-89 Workshop’ makalenin KDD ile ilgili temel
tanım ve kavramları ortaya koyması
1992, Veri Madenciliği konusunda ilk yazılımın geliştirilmesi
1995, 1. Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği
Konferansı’nın (KDD-95) açılış konuşması

Veri Madenciliği yaygınlaşıyor.
(Son 10 yılda veri depolama ünitelerinin fiyatlarında sürekli
bir düşüş var)
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Veri Tabanlarında Bilgi
Keşfi
VTBK,







Verinin nası
nasıl depolanı
depolanıp eriş
erişileceğ
ileceğinden,
Algoritmaları
Algoritmaların devasa veri setlerine nası
nasıl
ölçeklenebileceğ
malarıına,
eklenebileceğine ve hala etkin olarak çalış
alışmalar
Sonuç
Sonuçları
ların nası
nasıl yorumlanabileceğ
yorumlanabileceği ve
görselleş
rselleştirilebileceğ
tirilebileceğine
Bütün insaninsan-makine interaksiyonunun kullanış
kullanışllı olarak
nası
nasıl modellenip, desteklenebileceğ
desteklenebileceğine,

olmak üzere veriden bilginin keş
keşfinin tü
tüm sü
süreç
reçleri
üzerine odaklanı
odaklanır.

Veri Madenciliği
Veri madenciliği, pek çok analiz aracı kullanımıyla veri
içerisinde örüntü ve ilişkileri keşfederek, bunları geçerli
tahminler yapmak için kullanan bir süreçtir.

Veri madenciliğ
madenciliği,




Veri madenciliği, en basit tanımıyla, veri tabanlarındaki
ilişkili örüntüleri OTOMATİK olarak belirlemedir.





Veri madenciliği veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş
örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler kolleksiyonunu
betimlemektedir. Veri
madenciliğinin amacı, geçmiş
faaliyetlerin analizini temel alarak gelecekteki davranışların
TAHMİNİNE yönelik karar-verme modelleri yaratmaktır.




Makine öğrenimi,
Örüntü
ntü tanı
tanıma,
Veri tabanları
tabanları,
İstatistik,
Yapay zeka,
Uzman sistemler,
Veri gö
görselleş
rselleştirme,
Yüksek performanslı
performanslı hesaplama,

gibi araş
araştırma alanları
alanlarının kesiş
kesişimi olarak geliş
gelişmiş
miş
ve geliş
gelişimine devam etmektedir.
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Veri Madenciliğinin Yerine
Getirmesi Gereken Görevler
Kural ve ağa
karım
a aç çıkar
kar mı
Karakterizasyon

Tek hedef,
büyük veri setleri kapsamı
kapsamında,
düşük dü
düzeyde veriden,
yüksek dü
düzeyde bilgi aktarmaktı
aktarmaktır.

Sın
nıfland
flandırma
fland rma
Regresyon
İlilişki
li ki
Kümeleme

Veri Madenciliğinin Diğer Analitik
Yöntemlerle Kıyaslanması
SQL, OLAP ve veri madenciliğ
madenciliği kullanı
kullanımını, keş
keşfedilmek istenen
bilgi tipine gö
göre sı
sınıflarsak:
Sığ Bilgi: Seç
Seçilen kayı
kayıtlara ait ortalama ve toplam değ
değer gibi
özet bilgiler iç
için kayı
kayıt seç
seçmek yeterlidir ki SQL bunu yapabilir.
Çok boyutlu bilgi: Farklı
Farklı özelliklerin, ortaya çıkma sı
sıklığı
klığı
hakkı
hakkında bilgi. Veri kü
küpü üzerinde OLAP bunu yapabilir.
Gizli bilgi: Önceden tahmin edilemeyen örüntü
ntü ve iliş
ilişkiler veri
madenciliğ
madenciliği iç
için baş
başlangı
langıç olabilir.
Derin bilgi: Sadece önsel teknik veya metameta-bilginin kullanı
kullanımıyla
keş
keşfedilebilecek gizli örüntü
ntüler ve iliş
ilişkiler hakkı
hakkında bilgi. Bu
konu veri madenciliğ
madenciliğinin araş
araştırma sı
sınırları
rları içerisindedir.

VM ile İstatistik Yöntemlerin
Kıyaslanması
İstatistiksel Analiz
•

İstatistikçiler genellikle
hipotez ile başlarlar.

•

İstatistikçiler
eşleştirmek
eşitliklerini
zorundadırlar.

Veri Madenciliği
bir

•

Veri madenciliği
duymaz.

hipoteze

gerek

hipotezlerini
için
kendi
geliştirmek

•

Veri
madenciliği
algoritmaları
eşitlikleri otomatik olarak geliştirir.

•

İstatistiksel analizler niceliksel
ve niteliksel verileri kullanır.

•

Veri madenciliği nicelik ve nitelik
verileri yanında farklı tiplerde veriler
(örneğin metin, ses) de kullanır.

•

İstatistikçiler
kirli
veriyi
analizleri sırasında bulur ve
filtre ederler.

•

Veri madenciliği temiz veriye dayanır.

•

İstatistikçiler kendi sonuçlarını
yorumlar ve bu sonuçları
yöneticilere iletirler.

•

Veri
madenciliğinin
sonuçlarını
yorumlamak kolay değildir. Veri
madenciliği sonuçlarını analiz etmede
ve
yorumlamada
ve
bulguları
yöneticilere
iletmede
mutlaka
istatistikçiye ihtiyaç duyulmaktadır.
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Veri Madenciliğinin
Sınıflandırılması
Veri Madenciliğini,

Veri Madenciliği Yöntemlerinin
Sınıflandırılması
Veri Madenciliği yöntemlerini,

• Betimleyici,

• Denetimli,

• Keşifsel,

• Denetimsiz,

olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak mümkündür.

Başlıca Veri Madenciliği
Yöntemleri
Denetimli (Supervised)
•En yakın k komşuluk (k-Nearest neighbor)
•K-ortalamalar kümeleme (k-means clustering)
•Regresyon modelleri (Regression models)
•Birliktelik kuralları (Association rules)
•Karar ağaçları (Decision trees)
•Sinir ağları (Neural networks)

olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak mümkündür.

Veri Madenciliği Yöntemleri

Denetimsiz VM Yöntemleri

Betimleyici VM

Denetimli VM Yöntemleri

Keşifsel VM

Denetimsiz (Unsupervised)
•Aşamalı kümeleme ( Hierarchical clustering)
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Finansal Performans Ve Riskin
Belirlenmesi (Erken Uyarı
Uyarı Sistemi)

II. SAĞ
SAĞLIKTA GÜ
GÜNCEL SORUNLAR ve
VERİ
VERİ MADENCİ
MADENCİLİĞİNE
İĞİNE DAYALI ÇÖZ
ÇÖZÜM
ÖNERİ
NERİLERİ
LERİ

Suistimallerin ve Fatura Yolsuzlukları
Yolsuzluklarının Tespiti


Sorun: Her alanda olduğ
olduğu gibi sağ
sağlıkta da suistimal oldukç
oldukça yaygı
yaygın ve çoğu
kamu finansmanı
finansmanına dayalı
dayalı hizmetlerde olduğ
olduğu iç
için ülke ekonomisine getirdiğ
getirdiği
yük çok fazla. Ancak, fatura yolsuzluğ
ğ
u,
yeş
ş
il
kart
suistimali
gibi
suistimallerin
yolsuzlu
ye
tespiti çok zor. Ülkemizde şikayete dayalı
dayalı tespit sistemi var.



Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü: Suistimaller aykı
aykırı veya uç
uç değ
değer olarak
değ
değerlendirilebilir.



Yöntem: Ardışı
k olarak Hiyerarş
Ardışık
Hiyerarşik veya KK-ortalamalar Kü
Kümeleme Analizi veya
iteratif bir sü
süreç
reç söz konusu ise Birliktelik Kuralları
Kuralları algoritmaları
algoritmaları kullanı
kullanılabilir.



Üstü
stünlü
nlükler: Yaygı
Yaygın olarak betimleyici istatistiklerin (ortalama, standart
sapma, frekans dağı
dağıllımları
mları vb.) kullanı
kullanımıyla aykı
aykırı değ
değer tespiti subjektif
olarak, gö
gözleme dayalı
dayalı belirlenmektedir. Ancak, objektif bir karar alma sü
süreci
için bilimsel anlamda geç
geçerliliğ
erliliği herkes tarafı
tarafından kabul edilebilir bir norm
ortaya konulması
konulması gerekmektedir.
Betimleyici istatistiklerden uzman destekli suistimal belirleme bü
büyük veri
tabanları
tabanları üzerinde pratikte imkansı
imkansız olması
olmasının yanı
yanısıra;
ra; VM yö
yöntemleriyle
sayı
ı
ları
ı
n
tartış
ışmas
ması
ı
z
objektivitesi
norm
belirmede
esas
alı
ı
nmaktadı
say lar tart
al nmaktadır.



Sorun: Kıt kaynakları
kaynakların etkin kullanı
kullanımı için hastanelerin
finansal olarak baş
başarı
arılı olması
olması ve performans dü
düzeyinin
artı
artırılması
lması



Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü:Finansal performans yö
yönelik
norm belirlenmesi iç
mı izlenmesi.
için profillendirme yaklaşı
yaklaşım



Yöntem: Karar ağ
ağaçları
ları



Üstü
stünlü
nlükler:Finansal
kler:Finansal değ
değişkenler iç
içinde kaybolmayı
kaybolmayı
önlü
nlüyor, çok daha objektif, temel değ
değişkenleri ve erken
uyarı
uyarı sinyallerini veriyor.

Maliyete Etki Eden Faktö
Faktörlerin Belirlenmesi Ve
Maliyetleri Minimize Edici Yol Haritaları
Haritalarının
Belirlenmesi
Sorun:

Hizmet maliyetlerinin belirlenmesi sağ
sağlık hizmetini sunan ve
satı
satın alanlar aç
açısından oldukç
oldukça önemli. Sağ
Sağlık hizmetleri sunucuları
sunucuları
maliyetleri denetim altı
altına alabilmek iç
için maliyete etki eden faktö
faktörleri
bilmeli ve maliyetleri minimize edici çöz
çözümler üretmelidir.
Veri

Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü:Tü
:Tüm potansiyel maliyet faktö
faktörleri
içerisinden önemli dü
düzeyde etkiye sahip olanlar belirlenerek;
araları
aralarındaki iliş
ilişkiler tanı
tanımlanabilir. Ayrı
Ayrıca, sadece bü
bütünsel anlamda
değ
malar da tespit edilebilir.
değil; alt gruplar bazı
bazındaki ayrış
ayrışmalar
Yöntem:

Analizi

Karar ağ
ağaçları
ları, Önemli Bileş
Bileşenler Analizi veya Faktö
Faktör

Üstü
stünlü
nlükler:

Sabit ve değ
değişken giderler yanı
yanında diğ
diğer
değ
değişkenlerin de birlikte değ
değerlendirilmesi ve değ
değişkenlerin etki
düzeylerinin belirlenebilmesi mü
mümkü
mkün olmaktadı
olmaktadır.
Karar ağ
ağaçları
larının kullanı
kullanımıyla, değ
değişkenlerin etki dü
düzeylerinin
yanı
yanısıra;
ra; yol haritaları
haritaları çıkarmak da mü
mümkü
mkün olmaktadı
olmaktadır.
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Hizmet Sunumunu Optimize Etmek
İçin Risk Analizleri


Sorun: Ulusal, bö
bölgesel ve hizmet verilen kurum bazı
bazında optimum
hizmet bileş
bileşenini oluş
oluşturmak ve kaynak tahsisi iç
için etkin planlama
yapabilmek iç
için hizmet sunumunun optimizasyonu gerekmektedir.



Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü
Riskin teorik tanı
tanımı kayı
kayıp fonksiyonunun beklenen değ
değeridir.
Dolayı
Dolayısıyla, risk tanı
tanımlama da;
i. Model tanı
tanımlama (Ö
(ÖBA, Faktö
Faktör Analizi, Regresyon Modeller, Sinir Ağ
Ağları
ları
vb.)
ii.
ii. Risk gö
göstergelerinin belirlenmesi esas alı
alınabilir. (Karar ağ
ağaçları
ları,
Birliktelik Kuralları
Kuralları, KK-ortalamalar Kü
Kümeleme Analizi’
Analizi’ni takiben Lojistik
regresyon veya Sinir Ağ
Ağları
ları Modellemesi)



Üstü
stünlü
nlükler: Hizmet sunumu iç
için bileş
bileşenleri oluş
oluşturan tü
tüm
değ
değişkenler birlikte (ç
(çok boyutlu olarak) ele alı
alınabilir, risk faktö
faktörleri
belirlenebilir.

Klinik Hataların Tespiti
Sorun:

Sağ
Sağlık hizmetlerinin sunumunda yanlış
yanlış teş
teşhis ve tedavi tespiti güç
güç
sorun alanları
alanlarından birisini teş
teşkil etmektedir.

Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti
Sunumu ile Kalitenin Geliştirilmesi


Sorun: Sağ
Sağlık hizmetlerinde kalite bir çok faktö
faktörden etkilenen ve
hastanı
hastanın algı
algılama dü
düzeyine gö
göre değ
değişkenlik gö
gösteren bir kavramdı
kavramdır.
Bu nedenle kalite gö
göstergelerini tespit ederken, hastalı
hastalık grupları
grupları,
hastanı
hastanın demografik özellikleri, hastanı
hastanın sigorta durumu, klinik ve
hizmet kalitesi gibi değ
değişkenlerin bir arada dü
düşünülmesi ve
değ
değerlendirilmesi gerekmektedir.



Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü: Hasta ve yö
yönetim gö
görüşlerinin elde
edileceğ
dıyla elde edilecek değ
edileceği bir soru kağı
kağıd
değişkenler, Gü
Güvenilirlik ve
Soru Analiziyle öncü
ncül indirgemeden sonra, anahtar değ
değişken(ler
ken(ler))
vası
vasıtası
tasıyla idari (kayı
(kayıt) verisiyle birleş
birleştirilerek; Önemli Bileş
Bileşenler
Analizi, Faktö
Faktör Analizi, Lojistik regresyon ve Karar Ağ
Ağaçları
ları
algoritmaları
algoritmaları uygulanabilir.



Üstü
stünlü
nlükler: Kaliteyi etkileyen tü
tüm değ
değişkenler birlikte (ç
(çok boyutlu
olarak) ele alı
alınabilir, hasta, hastalı
hastalık ya da hedef kü
kümelere gö
göre
otomatik olarak kü
kümelenerek her odak grup iç
için kalite değ
değişkenleri
ayrı
ayrı ayrı
ayrı belirlenebilir.

Kronik Hastalı
Hastalıklar İçin Erken Uyarı
Uyarı Sinyallerinin
Veri Madenciliğ
Madenciliği İle Tespiti


Sorun: Ortalama yaş
yla beraber, kronik
yaşam sü
süresinin artışı
artışıyla
hastalı
hastalıkları
kların gö
görülme sı
sıklığı
klığı ve buna paralel olarak getirdiğ
getirdiği mali yü
yük
giderek artan bir seyir izlemektedir. Bu noktadan hareketle, kronik
kronik
hastalı
hastalıkları
kların ortaya çıkması
kmasını engelleyecek proaktif çöz
çözümler
geliş
geliştirilmesi gerekmektedir.



Veri Madenciliğ
a yö
Madenciliği Çöz
Çözümü: Her bir kronik hastalığ
hastalığa
yönelik sosyal,
ekonomik, demografik, coğ
coğrafi vb. tü
tüm değ
değişkenler dikkate alı
alınarak,
hastalığı
n ortaya çıkışında
hastalığın
ışında etkisi olan değ
değişkenlerin Önemli
Bileş
Bileşenler Analizi, Faktö
Faktör Analizi veya Lojistik Regresyon ile
belirlenmesi mü
mümkü
mkündü
ndür. Akabinde, etkisi tespit edilen
değ
n
değişkenlerin, etkin olduğ
olduğu sı
sınır değ
değerler dikkate alı
alınarak; hastalığı
hastalığın
ortaya çıkışına
ışına iş
işaret edebilecek risk sinyalleri geliş
geliştirilebilir.



Üstü
stünlü
nlükler: Yaygı
Yaygın olarak, genel kabule sahip varsayı
varsayılan hipotetik
kabul değ
değerlerinin sı
sınaması
naması yerine, farklı
farklı gruplara yö
yönelik norm
değ
değerler belirlemek mü
mümkü
mkün olabilir. Bö
Böylece, farklı
farklı gruplara gö
göre,
farklı
farklı politikalar çöz
çözüm önerileri geliş
geliştirilebilir.

Veri

Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü: Teş
Teşhis ve tedaviye yö
yönelik hataları
hataların tespitinde en
önemli engellerden birisini hasta dosyaları
dosyalarının elektronik ortamda olmaması
olmaması
oluş
oluşturmaktadı
turmaktadır. Elektronik hasta dosyaları
dosyaları oluş
oluşturulması
turulması halinde; temel sorun
teş
teşhis ve tedavi sü
süreç
reçlerindeki hataları
hataları ortaya koyacak bir mekanizmanı
mekanizmanın
oluş
oluşturulması
turulmasıdır.
‘Hastalı
Hastalık yoktur, hasta vardı
vardır’; ilkesinden hareketle hastalar arası
arası benzeş
benzeşmeler
ve ayrış
malar dikkate alı
ayrışmalar
alınarak; sadece bir hastalı
hastalık tipi değ
değil, hastanı
hastanın tü
tüm
hikayesi dikkate alı
alınarak, bü
bütün geç
geçmiş
miş verileri değ
değerlendirmeye alı
alınır.
Dolayı
Dolayısıyla, sözkonusu olan bir profillendirmedir.
profillendirmedir.
Profillendirmeye yönelik olarak, karar ağ
ağaçları
ları veya birliktelik kuralları
kuralları yöntem
olarak benimsenebilir.
Üstü
stünlü
nlükler:

Hastanı
nın tedavisine yö
Hastanın sözkonusu rahatsı
rahatsızlığı
zlığın
yönelik hareket
edilirken; hikayesinde yer alan diğ
diğer rahatsı
rahatsızlı
zlıkları
kları da gözönüne alı
alınar ve
şikayet tedavi edilirken, diğ
ğ
er
potansiyel
rahası
ı
zlı
ı
kları
ı
tetiklenmemiş
di
rahas zl klar tetiklenmemiş ve hasta
çok boyutlu olarak tedavi edilmiş
edilmiş olur. Bö
Böylece, her hastaya aynı
aynı tedavi
sürecinin izlenmesi yerine, hastaya özel tedavi sü
süreci izlenmiş
izlenmiş olur.
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Elektronik Hasta Dosyalarının
Oluşturulması






Sorun: Hastanı
Hastanın hikayesine yö
yönelik tü
tüm kayı
kayıtları
tların; teş
teşhis tedavi
süreç
reçlerinin; laboratuvar sonuç
sonuçları
larının; rö
röntgen, MR gibi gö
görüntü
ntü
dosyaları
dosyalarının bir tek kayı
kayıt iç
içerisinde zamana endeksli olarak
hazı
hazırlanması
rlanması verilerin değ
değerlendirilebilmesinde ve hizmet
sunumunda bü
maktadıır.
büyük önem taşı
taşımaktad

Veri Ambarı Oluşturma


Sorun: Hastanedeki tü
tüm verilerin farklı
farklı amaç
amaçlarla kullanı
kullanımında veriye eriş
erişim
ve analiz edilebilir temiz veri sağ
sağlama en önemli sorun alanları
alanlarından birisini
oluş
oluşturmaktadı
turmaktadır.



Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü:Veri madenciliğ
madenciliği yö
yöntemlerinin uygulanması
uygulanmasında
temel zorunluluklardan birisi veriye, kolay eriş
erişim ve analiz edilebilir temiz
veri teminidir ki; bu sorun veri ambarları
ambarlarıyla çöz
çözümlenmektedir.

Veri Madenciliğ
na uygun olarak,
Madenciliği Çöz
Çözümü:Veri ambarı
ambarı mantığı
mantığına
kullanı
kullanılabilir ve kaliteli verinin pek çok veri tabanı
tabanından bir tek veri
tabanı
tabanında konsolide edilmesi gerekmektedir.
Üstü
stünlü
nlükler: Hastanı
Hastanın teş
teşhis tedavi sü
sürecinde, hekime kararkarar-destek
sağ
sağlayacak temiz veriye eriş
erişimin sağ
sağlanması
lanması ve kullanı
kullanılacak veri
madenciliğ
madenciliği yö
yöntemlerine uygun altyapı
altyapının hazı
hazırlanması
rlanmasıdır.

Hastanelerdeki tü
tüm veri, temizlenip konsolide edilerek bir tek üretici veri
tabanı
tabanına veya veri ambarı
ambarına indirgenebilir.


Üstü
stünlü
nlükler: Hastanelerin ürettiğ
rettiği bü
büyük hacimde veri çoğunlukla bir
hiyerarş
hiyerarşi iç
içerisinde dü
düzenlenmeden rasgele tutulduğ
tutulduğu iç
için analiz
edilebilirlikten uzak ‘Veri Çöpl
ükleri’
Çöplü
kleri’ oluş
oluşmaktadı
maktadır.
Veri madenciliğ
madenciliği altlığı
altlığı hazı
hazırlayacak veri ambarları
ambarlarıyla, veri madenciliğ
madenciliği
sürecinde ihtiyaç
ihtiyaç duyulan temiz, analiz edilebilir veriye eriş
erişim imkanı
imkanı elde
edilmektedir.

Klinik Karar Destek Sistemlerinin
Geliştirilmesi


Sorun: Hastanı
Hastanın problemlerinin teş
teşhis ve tedavisinde hekime
yardı
mlıı veri bankası
yardımcı
mcı olacak bir veri ambarı
ambarı yaklaşı
yaklaşıml
bankası
oluş
oluşturulması
turulmasına ve teş
teşhis veya tedavi sı
sırası
rasında hekime veri, çöz
çözüm,
risk ve önerileri otomasyona bağ
bağlı olarak sunabilecek sistemlere
ihtiyaç
ihtiyaç duyulmaktadı
duyulmaktadır.

Diğer Güncel Sorunlar










Veri Madenciliğ
Madenciliği Çöz
Çözümü: Elektronik hasta kayı
kayıtları
tları üzerinde
çalış
abilecek, hekimin isteğ
alışabilecek,
isteğine uygun yö
yöntemi teorik karmaş
karmaşaya
girmeden isteğ
isteğe cevap verecek biç
biçimde sunabilen sistemler
tasarlanmalı
tasarlanmalıdır. Bir baş
başka deyiş
deyişle, amaca uygun veri madenciliğ
madenciliği
yöntemlerinin kullanı
kullanıcı grafik arayü
arayüzünün arkası
arkasına gizlenmiş
gizlenmiş karar
destek sistemleri geliş
geliştirilmedir.
Üstü
stünlü
nlükler: Akı
Akıllı
llı sistem, bir çok veriye anı
anında ulaş
ulaşabilen,
değ
değişkenleri anı
anında iliş
ilişkilendirip analiz edebilen, kolay kullanı
kullanım ve
erken uyarı
uyarı özelliklerine sahip olacaktı
olacaktır.







Sağ
Sağlık Personelinin Performansı
Performansının İzlenmesi
Hasta Akış
Akış Planları
Planlarının Yapı
Yapılması
lması
Tıbbi Tedavi Sü
Süreç
reçlerinin Optimizasyonu (Klinik Rehber)
İlaç
laç Kullanı
Kullanım Hata ve Yan Etkileri İçin Erken Uyarı
Uyarı
Veri Madenciliğ
Madenciliğine Dayalı
Dayalı Olarak Hasta ve İlaç
laç Kullanı
Kullanımının
Profillendirilmesi ve Tü
Türkiye İlaç
laç Kullanı
Kullanım Haritası
Haritasının Hazı
Hazırlanması
rlanması
Kronik Hastalı
Hastalıklarda Veri Madenciliğ
Madenciliğine Dayalı
Dayalı Olarak İlaç
laç Kullanı
Kullanım
Alış
kanlııkları
Alışkanl
kları Ve Risk Tespiti
İlaç
laç Birim Maliyetlerinin Hesaplanması
Hesaplanması
İlaç
laç İnnovasyon Maliyetlerinin Belirlenmesi
Bioterö
Bioterörizme Karşı
Karşı Sağ
Sağlık Veritabanı
Veritabanı Oluş
Oluşturulması
turulması
Afet Telafisinde Önceliklerin ve Minimum Maliyetlerin Belirlenmesi
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Örnek 1

III. Hİ
HİPOTETİ
POTETİK ÖRNEKLER

Problem: Prostat kanseri
faktö
faktörlerini tanı
tanımlamak.

iç
için

risk

Veri seti:
• Klinik değ
değişkenler
• Demografik değ
değişkenler
• Yaş
Yaşam tarzı
tarzına yö
yönelik değ
değişkenler

Örnek 2
Yöntem: Lojistik Regresyon
Bağı
mlıı değ
Bağıml
değişken: Prostat kanseri olanlar
– olmayanlar (1(1-0)

Problem: Hastalı
na
Hastalık tipine gö
göre hasta başı
başına
kullanı
kullanılabilecek sarf malzemesi miktarı
miktarının
tespiti.

Bağı
msıız değ
Bağıms
değişkenler:
• Klinik değ
değişkenler
• Demografik değ
değişkenler
• Yaş
Yaşam tarzı
tarzına yö
yönelik değ
değişkenler

Veri seti:
• Hasta kayı
kayıtları
tları (Hastalı
(Hastalık tipi, tedavide
kullanı
kullanılan sarf malzemesi)
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Yöntem: Karar ağ
ağaçları
ları algoritmaları
algoritmaları
Hedef değ
değişken: Hastalı
Hastalık tipi
Tahmin edici değ
değişken: Sarf malzemesi

Sonuç
Sonuç: Her bir hastalı
hastalık iç
için kullanı
kullanılan sarf
malzemesi profili
Hasta başı
na, hastalı
başına,
hastalık tipine gö
göre kullanı
kullanılan sarf
malzemelerinin ortalama miktarları
miktarları ile alt ve üst
sınırları
rları
Periyodik kullanı
kullanım miktarları
miktarları ile stok tahminleri

UYGULAMA 1
HASTANELERİ
HASTANELERİN Fİ
FİNANSAL
PERFORMANSLARINA GÖ
GÖRE SINIFLANMASI


Amaç
Amaç: Sağ
Sağlık Bakanlığı
Bakanlığı hastanelerini finansal
performans dü
düzeylerine gö
göre sı
sınıflamak, iyi
finansal performans iç
için finansal performansa
etki eden faktö
faktörleri belirlemek



Kapsam: 645 hastane



Veri: 2004 yı
yılı finansal verileri (bilanç
(bilanço-gelir
tablosu



Yöntem: CHAID Karar Ağ
Ağaçları
ları Algoritması
Algoritması

IV. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
RNEKLERİ
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UYGULAMA 1

UYGULAMA 1
Sonuçlar
1. Finansal Performansı
Performansı Etkileyen Faktö
Faktörler






özsermaye varlı
varlık oranı
oranı (p<0,000),
likidite oranı
oranı (p<0,000),
özsermaye karlı
karlılık oranı
oranı (p<0,0002),
varlı
varlıkları
kların karlı
karlılığı oranı
oranı (p<0,0088)
toplam varlı
varlık devir hı
hızı (p<0,0173)

UYGULAMA 1
Sonuçlar
2. Hastanelerin Sı
Sınıflandı
flandırılması
lması





Derecelendirme
Gruplandı
Gruplandırma
Sektö
Sektör Analizi
Sektö
Sektördeki Pozisyon

UYGULAMA 1
Sonuçlar
Profiller Düğümler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
3,11
3,10
2,9,17
2,9,16
2,9,15
2,9,14
2,8
1,7
1,6
1,5,13
1,5,12

Özsermay
Likidite
e Varlık
Oranı
Oranı
> 0,67
0,60-0,67
>2,07
0,60-0,67 <=2,07
0,49-0,60
0,49-0,60
0,49-0,60
0,49-0,60
0,49-0,60
<=0,49
>2,70
2,07<=0,49
2,70
<=0,49
<=2,07
<=0,49
<=2,07

Özsermay
Varlık
Varlıkların
e Karlılığı Devir Hızı
Karlılığı
>0,03
>0,03
>0,03
>0,03
<=0,03
-

>2,96
1,99-2,96
1,83-1,99
<=1,83
-

-

-

-

-

-

-

>0,29
<=0,29
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UYGULAMA 1
Sonuçlar

UYGULAMA 1
Sonuçlar

3. Standart Oranlar






UYGULAMA 2
SAĞ
SAĞLIK BAKANLIĞ
BAKANLIĞI HASTANELERİ
HASTANELERİ İÇİN
KAPASİ
KAPASİTE KULLANIM ORANI ve KAPASİ
KAPASİTE
KULLANIM ORANINI ETKİ
ETKİLEYEN
FAKTÖ
FAKTÖRLERİ
RLERİN BELİ
BELİRLENMESİ
RLENMESİ


4. Finansal Benchmarking

özsermaye varlı
varlık oranı
oranı ≤ 0,49
likidite oranı
oranı ≤ 2,07
özsermaye karlı
karlılık oranı
oranı ≥ 0,027
varlı
varlıkları
kların karlı
karlılığı oranı
oranı ≥ 0,29
toplam varlı
varlık devir hı
hızı ≥ 1,83

Amaç
Amaç: Sağ
Sağlık Bakanlığı
Bakanlığı hastaneleri iç
için optimum
yöntemle KKO belirlemek ve KKO’
KKO’yu artı
artıracak faktö
faktörleri
tespit etmek



Kapsam: 592 hastane



Veri: 2004 yı
yılı örgü
rgütsel ve finansal değ
değişkenler



Yöntem: K-Ortalamalar Kü
Kümeleme Analiz ve CHAID
Karar Ağ
Ağaçları
ları Algoritması
Algoritması





Finansal performansı
performansı iyi olan profillerin örnek
alı
alınması
nması
12. Profil
• özsermaye varlı
varlık oranı
oranı ≤ 0,49
• likidite oranı
oranı ≤ 2,07
• varlı
varlıkları
kların karlı
karlılığı oranı
oranı =0,29

UYGULAMA 2
Sonuçlar


K-Ortalamalar Kü
Kümeleme Analiz sonuç
sonuçları
larına gö
göre Sağ
Sağlık
Bakanlığı
Bakanlığı hastaneleri iç
için KKO % 70.88



149 hastanenin ( % 25.17 %) KKO’
KKO’su yüksek
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UYGULAMA 2
Sonuçlar

CHAID Karar Ağ
Ağacı
acı


Hastaneler KKO’
KKO’ya göre 6 grupta
sınıflandı
flandırılmış
lmışttır.



KKO’
KKO’ya etki eden faktö
faktörler ve standart alı
alınacak
değ
değerleri:

UYGULAMA 3
ORGAN BAĞISI ve
KOORDİNASYONU


Amaç
nda uygun organı
Amaç: Organ bağışı
bağışında
organın tespiti kadar, tespit sü
süresi de
hayati önem taşı
maktadıır. üphesiz ki, gerekli tı
taşımaktad
tıbbi testler
uygulanmadan karar vermek mü
mümkü
mkün değ
değildir. Ancak, tı
tıbbi testlere
geç
geçilmezden önce, uygunluğ
uygunluğunun kesinlikle mü
mümkü
mkün olmadığı
olmadığı organ
bağış
çıları
bağışç
larının elenmesi, hem zaman hem maliyet aç
açısından önem
taşı
maktadıır.
taşımaktad



Kapsam: Türkiye’
çıları
rkiye’deki tü
tüm organ ihtiyacı
ihtiyacı olanlar ve organ bağış
bağışç
ları.



Veri: Organ bağış
çıları
bağışç
larının ve organ bekleyenlerin, sosyal, ekonomik,
demografik, yaş
yaşam tarzı
tarzı, coğ
coğrafi vb. eriş
erişilebilen tü
tüm değ
değişkenleri



Yöntem: Birliktelik Kuralları
Kuralları



Yatak iş
işgal oranı
oranı (> % 67.57)
67.57)



Yatak devir aralığı
aralığı (< 3 gün)



Duran varlı
varlık devir hı
hızı (<12)

UYGULAMA 3
MODEL ve SİSTEM
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