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Wstępna diagnozaWstępna diagnoza

Dlaczego wspomaganie decyzji?
– Zwiększenie trafności diagnozowania 

przez personel izby przyjęć
– Identyfikacja cech klinicznych 

najbardziej istotnych dla wstępnej 
diagnozy

– Przedstawienie wiedzy wydobytej z 
danych w czytelnej formie reguł
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System internetowySystem internetowy

Dlaczego?
– Współdzielenie danych i wiedzy przez 

szpitale biorące udział w projekcie
– Udostępnianie wiedzy małym ośrodkom 

i lekarzom pierwszego kontaktu
– Brak dodatkowych kosztów związanych 

z wprowadzeniem
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System internetowySystem internetowy

Architektura klient-serwer
– Serwer:

• Zarządzanie bazami danych
• Analiza zawartości baz danych
• Wstępna diagnoza (klasyfikacja) pacjentów

– Klient:
• Modyfikacja zawartości baz danych
• Prezentacja wstępnej diagnozy
• Kontrola procesu analizy danych
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Reguły decyzyjneReguły decyzyjne

Wstępną diagnozą jest wyrostek, a proponowanym 
postępowaniem jest zabieg chirurgiczny jeżeli ma 
miejsce jedna z następujących sytuacji:
– Chłopiec cierpi na prawostronny i nisko zlokalizowany ból 

brzucha oraz jego leukocytoza jest większa niż 20000/mm3

– Chłopiec cierpi na prawostronny i nisko zlokalizowany ból 
brzucha trwający od 4 do 24 godz., połączony z częstymi 
wymiotami

Wstępną diagnozą jest rozwiązanie, a proponowanym 
postępowaniem jest wypis jeżeli ma miejsce jedna z 
następujących sytuacji:
– Pacjent skarży się na bóle brzucha (zlokalizowane poza 

dolną i środkową częścią) trwające od 4 do 24 godz.
– Pacjent skarży się na nie zlokalizowane bóle brzucha o 

charakterze przejściowym
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System mobilnySystem mobilny

Dlaczego?
– Zaproponowany przez stronę medyczną
– Zbieranie danych i wydawanie diagnozy 

bezpośrednio przy pacjencie
– Przekazywanie i uzupełnianie danych 

przez personel izby przyjęć o różnych 
uprawnieniach
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System mobilnySystem mobilny

Architektura klient-serwer
– Uzupełnienie systemu o nowy typ 

klienta
– Klient:

• Zarządzanie lokalną bazą danych
• Modyfikacja zawartości lokalnej bazy danych
• Wstępna diagnoza pacjentów oraz jej 

prezentacja
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System mobilnySystem mobilny
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System mobilnySystem mobilny
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System mobilnySystem mobilny
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WnioskiWnioski

Efekty wprowadzenia systemu:
– Przyspieszenie i zwiększenie trafności 

wstępnej diagnozy oraz obniżka 
kosztów

– Współdzielenie danych i wiedzy przez 
duże ośrodki i małe szpitale regionalne

– Zbieranie danych i wspomaganie 
diagnozy bezpośrednio przy pacjencie


