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  چكيده
تواند به دانش  الگوها در آن مي هاي باليني است كه كشف ارتباطات و سالمت حاوي ميزان وسيعي از داده ي ها در حوزه پايگاه داده

اين مهم بيش از پيش نمايان  ،آوري اطالعات هاي اطالعات يكپارچه و رشد فن امروزه با توجه به ظهور نظام. نجامداجديد پزشكي بي
اطالعات و هاي  گسترده از سيستم ي ها است و استفاده آوري در راستاي مديريت داده هاي فن داده كاوي از جمله پيشرفت. شده است

تا  هدف آن استباشد  در اين مقاله كه از نوع مروري مي. هاي سنتي به يك الزام تبديل كرده است ادغام آن را با شيوه ،هاي داده پايگاه
  .پرداخته شودسالمت  ي به بررسي مفاهيم مرتبط با داده كاوي و كاربرد آن در حوزه

  .داده كاوي؛ سالمت؛ دانش :هاي كليدي  واژه
  مروري :مقالهنوع 
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  مقدمه
 اين هدف واحد كه ي واسطهه تحول در صنعت سالمت ب

ها را كاهش و كيفيت را  هاي سالمت هزينه چگونه سازمان«
به پيش » چنان رقابتي باقي بمانند؟ افزايش دهند و هم

مقوله همواره يك چالش بزرگ محسوب رود و اين  مي
ه توان ب بهبود كيفيت در صنعت سالمت را مي. شود مي

نيروهاي محركي كه بر آن تأثيرگذار است بهتر  ي واسطه
هاي  اين نيروهاي محرك، داده ي تعريف نمود و از جمله

بهبود  ي سالمت است؛ به عبارت ديگر در هر نوع برنامه
ها قلب آن برنامه به حساب  هكيفيت متمركز بر بيمار، داد

 ،ها در عصر امروزي يعني عصر اطالعات داده). 1( آيد مي
و ) 2( هاي سالمت بوده ترين دارايي براي سازمان عمده

آوري، ذخيره و  جمعهاي سالمت در گروي  موفقيت سازمان
 ي آوري و ذخيره جمع ،با اين وجود). 3( ها است تحليل آن

 ؛تواند يك نوع اتالف محسوب شود ميها  ميزان زيادي از داده
ها به شكل سودمند استفاده شده و تبديل به  كه داده مگر اين

براي تبديل اين ارزش . يك منبع مالي براي سازمان گردد
ها به داده  بسياري از سازمان ،بالقوه به اطالعات استراتژيك

داده كاوي  ي واسطهه ب كه راچ ؛)1( اند كاوي روي آورده
ها و  شف روابط، روندها و الگوهاي مخفي بين دادهامكان ك

هاي آشكار و نهان  چالش ي دستيابي به دانش نوين در زمينه
 . سازمان ميسر خواهد شد

 ي پديدار گشت، در دهه 1980 ي داده كاوي در اواخر دهه
هاي بلندي در اين شاخه از علم برداشته شد و  گام 1990

خود ادامه  ي رود در قرن حاضر نيز به رشد و توسعه انتظار مي
هاي آتي با  ها حاكي از آن است كه در دهه بيني دهد و پيش

 آوري ماساچوست فن ي مؤسسه .اي انقالبي مواجه شود توسعه
)Massachusetts institute of technology ( داده كاوي

گيري در  داند كه نقش چشم آوري برتري مي را يكي از ده فن
  ).4( تحول جهان خواهد داشت

دانشيار، مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، .1
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 .تهران، ايران

مربي، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و . 3
مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد  ،يدانشجوي دكتر
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كه در حال حاضر در كشورمان روزانه حجم  با توجه به اين
ها طي فرايندهاي مراقبت و درمان حاصل  وسيعي از داده

ها با هدف كشف الگوها و دانش  اما تحليل و تفسير آن ،شود مي
سالمت باشد بسيار كمرنگ  يجديدي كه بتواند منتج به ارتقا

داده كاوي به  ي بررسي مقوله ،حاضر ي هدف از مطالعه .است
  .عنوان يكي از رويكردهاي مهم در اين راستا بوده است

  
  شرح مقاله

يا استخراج  )Gold mining(اصطالح داده كاوي برگرفته از 
در رابطه با استخراج و . هاي سنگي است طال از صخره

و  است استفاده نشده Rock mining ي اكتشاف طال از واژه
ي  نيز واژه Data miningتر براي  بنابراين شايد نام مناسب

Knowledge mining from data جا كه اين  بود، اما از آن
تر  واژه طوالني است و ممكن است اصطالح كوتاه

Knowledge mining  نيز نتواند مؤكد بر استخراج دانش از
 Data miningي  هواژها باشد از  ميزان وسيعي از داده

  . شود استفاده مي
Data archeology، Data pattern analysis  و

Information harvesting كار گرفته ه هاي ب از ديگر نام
  ).5، 6( شده براي داده كاوي است

هاي  هاي داده داده كاوي مفهومي است كه با پايگاه
ها  Data warehouseها و Data repositoryبزرگي مانند 

و به دنبال استخراج اطالعات مفيد و ) 7( جين شده استع
  ).8، 9( هاي خام است ناشناخته از داده

آوري  چون ديگر مفاهيم فن چه داده كاوي هم گرا
كند،  اطالعات معاني متعددي را براي افراد مختلف تداعي مي
-اي  اما اگر به طور دقيق استفاده شود به ابزار تحليلي پيچيده

هاي يك  خودكار الگوهاي مفيدي را در ميان دادهطور ه كه ب
  . اشاره دارد -دكن مخزن داده كشف مي

پشتيباني از تصميم  ي در واقع داده كاوي شكل پيشرفته
) Passive(است و برخالف ابزارهاي پرس و جوي غير فعال 

بدون الزام به طرح سؤال از طرف كاربر به توليد الگو، روندها و 
، به عبارت ديگر قدرت داده )7( پردازد ي شده ميريز قواعد برنامه

تواند الگوهايي را كه در جستجوي  كاوي در اين است كه مي

هايي را براي  افشا كند و پاسخ است، كاربر مورد توجه قرار نگرفته
  ).3( توليد نمايد ،سؤاالتي كه هرگز درخواست نشده بود

زش از استخراج اطالعات با ار ،بنابراين هدف داده كاوي
، لذا برخي از )8- 10( ها با هدف غايي كشف دانش است داده

  ها  افراد اصطالح كشف دانش از داده
)Knowledge discovery from data ( را به جاي داده

داده كاوي را  زيادي ي عكس عدهبربرند و  كار ميه كاوي ب
ها و گامي اساسي در آن  فرايند كشف دانش از داده ي هسته
هاي  شاخه ترين زير و آن را يكي از مهم) 5، 6، 11( دانسته

  ). 12( كنند مديريت دانش معرفي مي
با توجه به تعريف داده كاوي نظر دوم صحيح است و داده 

  :باشد ميكاوي بخشي از كشف دانش است كه شامل مراحل زير 
در اين مرحله  ):Data cleaning(ها  سازي داده پاك. 1
  .شود ها خارج مي از ميان داده همسان و زايد هاي غير داده

در اين  ):Data integration(ها  يكپارچگي داده. 2
  .دنشو تركيب ميبا هم ها  مرحله منابع متعدد داده

در اين مرحله  ):Data selection(ها  گزينش داده. 3
  .شود ها بازيابي مي از پايگاه داده ،هاي مربوط به هدف داده

در اين  ):Data transformation(ها  تغيير شكل داده. 4
عمليات  ي ها تغيير شكل يافته و به واسطه مرحله داده

به اشكال مناسب براي استخراج  ،برداري مختلفي مثل خالصه
  .دنشو تبديل مي

فرايندي ضروري است  ):Data mining( داده كاوي. 5
هاي منطقي و  ها از شيوه كه براي استخراج الگوهاي داده

  .ندك خردمند استفاده مي
  )Pattern evaluation( )5( ارزشيابي الگو. 6
 )Knowledge presentation( )13(دانش  ي ارايه. 7

بعد بوده و  ي نياز مرحله هر يك از اين مراحل پيش
بدين ترتيب كل فرايند كشف دانش . فرايندي تكرارپذير است

ها شروع شده و به  وسيعي از داده ي از مجموعه ،ها از داده
  ).13( شود دانش و ايجاد مدل ختم ميمحصول نهايي 

اين . شود مشخص مي SEMMA سرنامداده كاوي با 
 ي كه بيانگر يك نمونه) نمونه( Sampleمتشكل از  سرنام

 استفاده از به كه) اكتشاف( Exploreست، ا ها آماري از داده
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يا  Modifyهاي اكتشافي و آماري اشاره دارد،  تكنيك
Manipulation )كه به گزينش و تغيير ) اصالح يا دستكاري

 Modelبيني اشاره دارد،  ترين متغيرهاي قابل پيش شكل مهم
بيني پيامدها يا  به معناي مدلي از متغيرها براي پيش) نمونه(

به معناي تأييد صحت ) ارزيابي( Assessو  باشد مي الگوها
خود يك چرخه است كه در   SEMMA.مدل ارايه شده است

  ). 14(ور متوالي انجام شود ه طتواند ب نياز مي صورت
  
  ترين داليل استفاده از داده كاوي مهم

Wickramasinghe ترين علل استفاده از  مهم ،و همكاران
  :اند داده كاوي را به شرح زير بيان كرده

افزايش حجم  ،دليل اصلي استفاده از داده كاوي .1
نياز به پردازشي ست كه ا ها هاي موجود و آتي سازمان داده

براي انسان كنار آمدن با اين . فراتر از رويكردهاي سنتي دارد
ها با اتكاي محض به  حجم انبوه و در حال رشد داده

 .هاي سنتي غير ممكن است شيوه
ها ممكن است  ذهن انسان به هنگام تحليل انبوه داده. 2

هميشه سعي بر اين دارد كه  ،اين دچار خطا شود و عالوه بر
اما داده  ؛بنا نهد  هاي قبلي ايج را مبني بر تجربيات و آزموننت

هاي از پيش پنداشته به تحليل  كاوي بدون تكيه بر فرضيه
 .پردازد ها مي داده

ترين مزاياي داده كاوي به ويژه در حجم  يكي از مهم. 3
نسبت به استخدام داده كاوي اين است كه  ،ها وسيع داده

اگر چه داده كاوي . تر است كم هزينه تيمي از افراد خبره بسيار
اما  ،انسان ميسر نيست ي ها بدون مداخله مانند ساير تكنيك
 نويسي دهد تحليلگري كه در آمار يا برنامه به راحتي اجازه مي

اي نيست بتواند به مديريت فرايند استخراج دانش از  زياد حرفه
  ).15( ها بپردازد داده

 
 سالمت ي داده كاوي در عرصه

ها بيش از يك دهه است كه در  مفهوم كشف دانش از داده
و در ) 13(باشد  ميتجاري در حال استفاده  -هاي مالي محيط

كاوي، تحليل جرايم و  علوم مديريت ارتباطات، مهندسي، وب
چه كشف دانش  اگر). 12( پزشكي جاي خود را باز كرده است

اما  ،سالمت شد ي با هدف شناسايي اختالس مالي وارد عرصه
اين . باليني نيز مورد استفاده قرار گرفت ي تدريج در حوزهه ب

مهم ناشي از تغيير سريع هوشياري نسبت به اطالعات در 
  ). 13(سالمت است  ي حوزه

طور مستمر در حال توليد ميزان زيادي ه صنعت سالمت ب
ها  و افرادي كه با اين نوع داده) 16، 17(باشد  مي ها از داده
ها  آوري تا تفسير آن جمعاند كه بين  دريافته ،ندهستمواجه 

نسبت جوان و در حال  ي به حوزهشكاف وسيعي وجود دارد؛ 
هايي است كه  از جمله شيوه) 18(رشد داده كاوي در سالمت 

مند  ها بهره تواند اين صنعت را از تحليل عميق اين داده مي
هاي  گيري تصميمو  تحقيقات پزشكي ي سازد و به توسعه

  ). 16-18( تشخيص و درمان منتج شود ي علمي در زمينه
داده كاوي در پزشكي و بيولوژي بخش مهمي از 

ترين علوم  است و يكي از كاربردي پزشكي - زيستانفورماتيك 
ها،  ها، كلينيك كامپيوتر در اين علم بوده كه در بيمارستان

  ).16( كار گرفته شده استه ب يها و مراكز تحقيقات آزمايشگاه
اي براي رفع  طور فزايندهه داده كاوي به كندي اما ب
كار ه در بخش سالمت ب و مشكالت متعدد در كشف دانش

ترين داليل رشد كند اين علم  مورد از مهم 4. گرفته شده است
حساسيت علم پزشكي و گره خوردن آن با جان  ؛در سالمت

تغيير  تواند به تفاوت جزيي در الگوهاي داده كاوي مي(ها  انسان
، سردرگمي در تعريف داده )نجامداتعادل بين مرگ و زندگي بي

هاي پزشكي به  ساده از پايگاه داده طرحگاه ايجاد يك (كاوي 
، )شود غلط به عنوان الگوي حاصل از داده كاوي مطرح مي

هاي سالمت و در نهايت  حريم شخصي و محرمانگي داده
باشد كه نتايج ترين چالش اين است كه اگر فرض بر اين  مهم

تغيير عادت ارايه  ؛كامل قابل اعتماد استبه طور داده كاوي 
 شواهددهندگان مراقبت از پزشكي سنتي به پزشكي مبتني بر 

)Evidence based medicine (دشوار است )19 .(  
ترين نياز را به  امروزه بخش سالمت بيش ،با اين وجود

سنتي به سمت داده كاوي پيدا كرده است و حركت از پزشكي 
 دتوان از جمله مواردي است كه مي شواهدپزشكي مبتني بر 
هاي داده  ترين استراتژي در ادامه رايج. مؤكد اين امر باشد

هايي از كاربردهاي آن  هاي داده كاوي و نمونه كاوي، تكنيك
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  .گردد بيان ميدر سالمت 
  

 هاي داده كاوي استراتژي

ها  يادگيري و آموختن از داده ،طور كلي هدف داده كاويه ب
هاي داده  كلي از استراتژي ي است و بر اين اساس دو دسته

كاوي شامل يادگيري نظارت شده و يادگيري فاقد نظارت 
كار ه هاي يادگيري نظارت شده زماني ب شيوه. وجود دارد

براي ما ) دادها درون(رود كه ارزش متغيرهاي ورودي  مي
بيني خطا در مطالبات  هاي پيش مدليافتن . شناخته شده باشد

اي از استراتژي يادگيري  نمونه ،سالمت ي يك مؤسسه ي بيمه
ها براي  ها و ويژگي نظارت شده است؛ در اين استراتژي مدل

ها و كشف اطالعات  بيني داده ما شناخته شده و با هدف پيش
يادگيري فاقد نظارت، بر روي  ي رود اما در شيوه كار ميه ب

. شود ها شناخته شده نيست تمركز مي يي كه ارزش آنها داده
هاي  ها و مدل هاي فاقد نظارت، ويژگي به عنوان مثال در مدل

هاي  اما الگوها و خوشه ،خطاهاي مطالبات شناخته شده نيست
  ).14( شود حاصل از داده كاوي منجر به كشفيات جديد مي

  
  هاي داده كاوي تكنيك

، Bayesianهاي  چون مدل هايي هم داده كاوي از تكنيك
هاي عصبي مصنوعي، قواعد  گيري، شبكه درخت تصميم

هاي ژنتيك براي كشف الگوها استفاده  الگوريتم و ارتباطات
  . شود بيان ميها  كه برخي از آن) 12( كند مي

 ،اين تكنيك ):Decision tree( گيري درخت تصميم
درخت است كه مجموعه قواعدي كه منجر  ي شبيه بهساختار

كند و سهولت تفسير  را توصيف مياست  گيري شده به تصميم
گيري  براي مثال درخت تصميم. هاي مهم آن است از ويژگي

 ،پيوند كليه را تعيين كند يتواند عوامل مؤثر بر ميزان بقا مي
كدهاي تشخيصي ( DRGهمچنين استفاده از الگوريتم 

در  پزشكي سالمندان ي هاي بيمه پرداخت هزينهدر باز) وابسته
اين تكنيك  روش شناسيمثال كالسيكي از  ،اياالت متحده
  .شود محسوب مي

اين تكنيك  ):Neural networks( هاي عصبي شبكه
دهد  كند كه ياد مي خطي توليد مي بيني غير هاي پيش مدل

اما  ،چگونه يك الگو با يك پروفايل خاص قابل تطبيق است
خاص توضيحي ارايه  ي علت رسيدن به اين نتيجه ي درباره
 تواند مشخص كند هاي عصبي مي براي مثال شبكه. كند نمي
هايي احتمال دارد با يك بيماري همراه  چه نوع بيماري كه
و با تحليل تصاوير، نوارهاي قلبي و ساير مشاهدات ) 3( شود

  ).20( كند يباليني به تشخيص، درمان و توليد دارو كمك م
منطق فازي نسبت به ديگر  ):Fuzzy logic( منطق فازي

باشد و مفاهيم مبهم و پيچيده را  پذيرتر مي ها انعطاف تكنيك
ند آگاهانه هست حاضر شايدشناسايي بيماراني كه . كند مديريت مي

 ي گيري از ايدز به عنوان نمونه ها در پيش به ابتكار بيمارستان
  .مورد مطالعه پاسخ دهند از موارد كاربرد اين تكنيك است

Nearest neighbor:  تكنيكي قديمي براي كشف
  .باشد مي ،ندهستها عددي  ارتباطات در مواردي كه داده

 ):Genetic algorithms( هاي ژنتيك الگوريتم
هاي داده  ساير الگوريتم ياي براي ارتقا هاي بهينه تكنيك
 ي كه از بهترين مدل بر روي مجموعه اي گونهه ب ،كاوي
تواند براي يك بيماري خاص  ها استفاده كنند و مي داده

  ).3( درماني را تعيين كند ي بهترين برنامه
  
  هايي از كاربردهاي داده كاوي در سالمت نمونه

برخي از اقدامات  :تهاجمي هاي غير داده كاوي در تشخيص -
 بر و هزينه و تهاجمي ،تشخيصي و آزمايشگاهي براي بيماران

 بافت برداري ازبه عنوان مثال . ندهست آور رنج در عين حال
گردن رحم به منظور تشخيص سرطان گردن رحم از جمله 

  . اين موارد است
Thangavel  به نقل از (و همكارانCanlas ( از طريق

بندي به تحليل بيماران مبتال به سرطان  هاي خوشه الگوريتم
تري را نسبت به  گيري كننده و نتايج پيش ندگردن رحم پرداخت

 Gorunescu همچنين). 19( عقايد پزشكي كنوني پيدا كردند
تواند با ادغام  نشان داد كه داده كاوي مي) Canlasبه نقل از (

CAD )و اندوسكوپي ) تشخيص با كمك كامپيوتر
تهاجمي سرطان به عنوان  اولتراسونوگرافي در شناسايي غير

 ).19( كار روده جديد ب ي يك شيوه

كارگيري داده كاوي ه ب :داده كاوي در تعيين نوع درمان -
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هاي پزشكي دستاوردهاي حياتي و اثرگذاري را  بر روي داده
ها به ارمغان  در انتخاب نوع درمان مناسب و نجات جان انسان

نژاد  به عنوان مثال در بيمارستان شهيد هاشمي. آورده است
نوع درمان سنگ حالب از راهكار داده تهران براي تعيين 

در اين بيمارستان يك الگوريتم درختي . شود كاوي استفاده مي
وجود دارد كه پزشك بر اساس آن درماني را كه ميزان 

ها  كند و بررسي موفقيت باالتري براي بيمار دارد انتخاب مي
درصد  77كه ميزان عملكرد اين الگوريتم  است نشان داده

ر بهتر از عملكرد الگوريتم بيمارستاني و مدل بوده و بسيا
  ).21( ذهني پزشكان است

برخي از  :داده كاوي در شناسايي عوارض جانبي داروها -
مضر براي انسان به  داروها كه در ابتدا به عنوان داروهاي غير

عموم در طوالني مدت اثرات  ي بعد از استفاده ،اند تأييد رسيده
  . دهند بار خود را نشان مي زيان

  يا  FDA(دارو و غذاي آمريكا  ي اداره
Food and drudge administration ( با استفاده از داده

عوارض جانبي داروها در پايگاه  ي كاوي به كشف دانش درباره
 الگوريتم مورد استفاده در اين روش. خود پرداخته است ي داده

)Multi-item gamma poisson shrinker  ياMGPS(  نام
درصد عوارض جانبي  67با موفقيت  است دارد كه توانسته

  .)19( سنتي شناسايي كند ي سال زودتر از شيوه 5داروها را 
در حال  :الكترونيك سالمت ي داده كاوي در پرونده -

هاي داده  حاضر مطالعات متعددي مؤكد اين است كه تكنيك
سالمت از كاوي ابزار مؤثري را براي شناسايي الگوهاي مهم 

   .)2( كند هاي پزشكي فراهم مي درون پرونده
دربرداشتن  ي واسطهه هاي سالمت كامپيوتري ب پرونده
تشخيص، درمان، اقدامات  ي ها درباره اي از داده مجموعه

طور بالقوه منبع غني از دانش ه ب) 20( آزمايشگاهي و دارويي
ها  ر آنها د چه كشف دانش از انبوه داده اگر). 19، 21( ندهست

اما امري دشوار است و داده  ،ممكن نيست براي انسان غير
  ). 19( باشد كاوي بهترين شيوه براي حل اين چالش مي

تحقيقي با  Brigham and Womenدر بيمارستان 
توان عناصر اطالعاتي موجود  مي"كه  مبني بر اين ي ا فرضيه

الكترونيك سالمت را با تكنيك داده كاوي  ي پرونده در

انجام  "ي را كشف كرددرستدار و  يشناسايي و روابط باليني معن
 100000شد؛ در اين مطالعه با اجراي داده كاوي بر روي 

 272749(هاي تشخيصي  پرونده و تمركز بر مجموعه داده
و نتايج آزمايشگاهي ) مورد 442658(، دارويي )مورد

روابط علمي مهمي بين مشكالت بيمار، ) ردمو 11801068(
 .)21( ها كشف و توصيف شد داروها و نتايج آزمايشگاهي آن

در اياالت  :داده كاوي در كنترل عفونت بيمارستاني - 
مبتال  بيمارستانيهاي  ميليون نفر به عفونت 2متحده ساالنه 

لذا تمركز زيادي براي شناسايي اين بيماران صورت  ،شوند مي
به عنوان مثال در ايالت آلباما نوعي سيستم نظارتي  .گرفته است

اين . كند هاي داده كاوي استفاده مي وجود دارد كه از تكنيك
سيستم با استفاده از قوانين و روابط داده كاوي بر روي كشت 

ه از سيستم اطالعات دست آمده هاي باليني ب خون بيمار و داده
الگوهاي ) Laboratory information system(آزمايشگاه 

سازد و ماهانه الگوهايي  جديد و جالب توجهي را مشخص مي
 گيرد كه توسط كارشناسان كنترل عفونت مورد بررسي قرار مي

 ياند كه ارتقا سازندگان اين سيستم دريافته. كند را تهيه مي
تر از سيستم كنترل  ه كاوي حساسكنترل عفونت با سيستم داد

  ).14( كند عفونت سنتي عمل مي
بندي  رتبه :ها بندي بيمارستان داده كاوي در رتبه - 

تواند بر مبناي اطالعات  هاي بهداشتي مي ها و برنامه بيمارستان
بنابراين  ،گزارش شده توسط ارايه دهندگان مراقبت باشد

ها و  دار بيمارستان يمعن ي دهي استاندارد براي مقايسه گزارش
هاي استاندارد  از جمله شيوه. ها بسيار مهم است بندي آن بهتر

باشد،  هاي داده كاوي مي كردن اين گزارشات استفاده از تكنيك
) كدهاي عوامل خطر( ICDبه عنوان مثال اگر كدهاي 

هاي داده كاوي  هاي بيمار با تكنيك اختصاص يافته به پرونده
تواند به ايجاد  مي ،رتباطات همراه شودبندي و ا مانند خوشه
ها،  نجامد كه با تعيين نرخ واقعي ميزان ناخوشياگزارشاتي بي

بندي  هاي كيفيت در رتبه مرگ و مير و ساير شاخص
 ).14( ها مورد استفاده واقع شود بيمارستان

در  :برداري از خدمات سالمت داده كاوي در بهره -
داده  ،)Oxford health plan( سالمت اكسفورد ي برنامه

اي پيرامون  كاوي به منظور پاسخ به موضوعات پيچيده
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پردازد و در اصل  برداري خدمات ارايه شده به بيماران مي بهره
ها و  برداري از مراقبت بهره ي به دنبال درك بهتر نحوه

  . باشد خدمات ارايه شده به بيماران مي
ها در  ستانداده كاوي در اين برنامه، بيمار ي واسطهه ب

برداري از  بيني بهره دستيابي به متغيرهاي كليدي در پيش
بيني رفتارهاي آتي  خدمات، بهبود پيامدهاي كيفيت، پيش

ها، شناسايي بيماران  هاي درماني آن بيماران و بهبود برنامه
  ). 1( شوند ها توانمند مي پرخطر و مديريت مراقبت آن

توان  ها مي داده سازي با استفاده از داده كاوي و مدل
در واقع داده كاوي . بيماران با شرايط پرخطر را شناسايي كرد

ها را در  اطالعات به ارايه دهندگان مراقبت، آن ي با ارايه
اي كه بتوان كيفيت مراقبت  شناسايي بيماران پرخطر به گونه

 ،ها جلوگيري كرد ها را بهبود داد و از مشكالت آتي آن آن
مناسب منجر به  ي با طراحي مداخله و) 14( كند كمك مي

به عنوان مثال ). 18( شود هاي بيمارستاني مي كاهش پذيرش
داده كاوي در  ي بيني كننده سازي پيش هاي مدل تكنيك

كيفيت و  يرابطه با مديريت بيماري ديابت منجر به ارتقا
  ).14( شود ديابت ميمبتال به بيماران  ي كاهش هزينه

  
  بحث

موضوعات چالش برانگيز در مراقبت  ترين يكي از مهم
 دار يهاي باليني خام به اطالعات معن تغيير شكل داده ،سالمت

چرا كه  ؛)17( ستا ها به دنبال توليد مستمر انبوهي از داده) 2(
هاي مراقبت سالمت با وجود غناي داده با  بسياري از سازمان

با به عبارت ديگر رويارويي ). 22( اند فقر دانش روبرو شده
ها  هاي داده پايگاه ي و توسعه) 23(ها  هاي عظيم داده مجموعه

نيازهاي جديدي را مانند ) 24( هاي گذشته نسبت به دهه
ها، استخراج اطالعات ذخيره شده و  سازي خودكار داده خالصه

كه داده  است وجود آوردهه هاي خام ب كشف الگوها از داده
  ). 23(باشد  مي ها اي از آن كاوي نمونه

ها مفهومي ديرينه در  استخراج اطالعات و دانش از داده
چه كه جديد است  باشد و آن مطالعات علمي و پزشكي مي

ها  هاي متناظر آن آوري گرايي و اشتراك چندين رشته و فن هم
است كه فرصت منحصر به فردي را براي داده كاوي ايجاد 

  ).25( كرده است
نقش حياتي  شواهد برداده كاوي با ايجاد پزشكي مبتني 

سودمند و  ،در سالمت دارد و منجر به كشف دانش جديد
 شود هاي سالمت مي سازمان ي ا هاي داده ماندگار در پايگاه

بايد از  شواهدبراي دستيابي به پزشكي مبتني بر  كه راچ ؛)19(
دانش در فرايندهاي مراقبت سالمت  ءشناسايي شكاف و خال

ال بهترين ادله بود، در قدم كنوني شروع كرد و سپس به دنب
بودن و معتبر بودن اقدامات  صحيحبعدي بايد به بررسي 

شناسايي شده در بهترين ادله پرداخت و در قدم آخر اين ادله 
داده كاوي دستيابي به اولين ). 2( را بر روي بيماران اجرا كرد

  .سازد گام در اين زمينه را هموار مي
 ي واسطهه هاي سالمتي كه ب در محيط رقابتي امروز، سازمان

ها را در راستاي  چون داده كاوي بتوانند داده هايي هم آوري فن
موفقيت  ي تر به قله كار برند سريعه بهبود كيفيت سالمت ب

هاي سالمت ما نيز با استفاده  خواهند رسيد، لذا الزم است سازمان
  .رقابت باز نمانند ي از تخصص صاحبان اين فن از اين عرصه

اري از مراكز تحقيقاتي كشورمان مانند مراكز تحقيقات بسي
غدد و متابوليسم، سرطان، تروما، پوست و غيره و همچنين 

 Hospital information(ها  هاي اطالعات بيمارستان نظام

systems (ها هستند كه يا هرگز  داراي حجم زيادي از داده
ه شوند بشوند و يا اگر هم تحليل و به دانش منتج  تحليل نمي

بر  هاي سنتي، امري مقطعي و زمان استفاده از شيوه ي واسطه
كه با روي آوردن به داده كاوي و اجراي آن  است؛ حال آن

ها را به ابزاري نيرومند و رقابتي تبديل نموده و  توانند داده مي
 ي گيري، تشخيص، درمان و ارايه هاي جديدي را در پيش گام

  .سالمت بردارندخدمات با كيفيت به مشتريان 
  

  پيشنهادها
  ها و حوادث بيماري دفاتر ثبتداده كاوي بر روي .1

، LISمانند  HISهاي  سيستم داده كاوي بر روي زير. 2
PACS و غيره 

ها  هاي كدگذاري بيماري داده كاوي بر روي پايگاه داده. 3
 و اقدامات

اثربخشي مراقبت و درمان قبل از اجراي  ي مقايسه. 4
  .داده كاوي و بعد از اجراي آن در مراكز سالمت
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Application of Data Mining in Health 
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Abstract 
Health databases contain a wide scope of clinical data to explore relationships and patterns that 
can lead to new medical knowledge.Today, the emergence of integrated information systems and 
growth of information technologies have better highlighted the importance of such databases. 
Data mining is among the technological advances toward data management whose integration 
with traditional methods has become a necessity due to the widespread use of information 
systems and databases. This article reviews concepts related to data mining and its application in 
the field of health. 
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