
بهره برداری تحلیلی از 
داده هـــای درمــــانی

بهبود فرآیندهای بیمه، درمان و بهداشت
با استفاده از روش های آماری و به کار بستن فنون داده کاوی



حجم عظیم و متنوع داده های تولید شــده، تعدد نقش آفرینان 
و تاثیرات متقابــل بازیگران بر یکدیگر منجر به ایجاد 

شــبکه ی پیچیده ای از کلیه ی تراکنش های 
موجود در نظام بهداشــت، درمان و بیمه 

شده اســت. روش های سنتی دیگر به 
تنهایی پاسخگوی نیاز سیاست گذاران 
و صاحبان کسب و کار نیست. امروزه 
برای دســتیابی به  یک اســتراتژی 
بهینه، نیازمند  استفاده از روش های 
نوین  پــردازش  داده و اســتفاده از  

تکنیک های هوش مصنوعی هستیم.

رضایت بیمه شدگان و افزایش کیفیت سالمت 
و بهداشت جامعه، هدف اصلی ارائه دهندگان خدمات 

بهداشــتی- درمانی وسیاست گذاران اســت. از سوی دیگر 
هزینه های غیرضروری و ســوءمصرف، تهدیدی برای منابع 

بهداشت و درمان به شمار می رود.

تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل های پردازش کالن داده ضرورت یا امتیاز؟
کالن داده، کلید سیاست گذاری 
اثربخش در عصر حاضر است.

داده کاوی بــا کشــف الگوهــای درون داده ای و ارائه ی مدل های 
پیش بینــی، تالش می کند تا با صرفه جویی در منابع و بهبود کیفیت 

خدمات به ارتقای نظام سالمت بینجامد.



 ذی نفعان اصلی 
خدمات تحلیل داده  

در حوزه ی بهداشت و درمان 
چـــه کســـــانی هســـتنــد؟ 

سیاست گذاران

پژوهشگران

در  های  گروه  شناسایی 
خطر به منظور پیشگیری

تشخیص تقاضاهای القاییتحلیل سقف گذاری

استخراج روش های رایج درمانی 
و مقایسه با راهنماهای بالینی

ارائه ی اطلس 
ها بیمـــاری 

کشف قواعد 
همبستگی در خدمات 

تشخیصی 
و درمانی

پیش بینی بروز بیماری 

مدیریت ریسک
توزیع متوازن خدمات

تخصیص بهینه ی بودجه

کشف سوء مصرف

کشف تقلب

جمع آوری، پاکسازی و 
تجمیع داده ها

ارائه ی زیرساخت الزم برای 
انجام پروژه های پژوهشی

تطبیق خودکار مقررات
)حذف همپوشانی در خدمات(

مراکز ارائه ی خدمت



طبق اعالم  بنیاد دارویی آمریکا 
)IOM(  ســــــاالنه، ۷۵۰ 
میــلیـــــارد دالر در این 
کشــور صرف هزینه های 
غیـــــرضروری درمـان 

می شود.
مطابـــق با این تحقیق 
غیرضــروری،  خدمــات 
بیش  اداری  هزینه هــای 

فرصت های 
مدیریت هزینه 

در نظام سالمت و درمان

از حــد، خدمــات ناکافــی، 
نامتعــارف،  قیمت گــذاری 
از  فرصت های  و  تقلــب 
پیش گیری  دســت رفته 
بــه عنــوان مهم ترین 
هزینه زایی  منشــأهای 
نظام سالمت در ایاالت 
متحده آمریکا بر شمرده 

شده اند.



با وجود پیشــرفت های قابل توجه ســال های اخیر، همچنان 
چالش های متعددی نظیر رشد فزاینده هزینه های درمان پیِش 
روی سیاست گذاران، سازمان های بیمه گر و دیگر نقش آفرینان 
قرار دارد. مواجهه با این چالش ها در حوزه ی ســالمت و درمان 
بدون احیای تکنولوژی های تحلیلی امکان پذیر نیست. برخی از 
مهم ترین کاربردهای تحلیل داده جهت ارتقای نظام  سالمت 

و درمان در ایران عبارت است از:

فرصت های ارتقای 
نظام بهداشت و درمان در ایران

•   بهره برداری به هنگام از داده  ها و افزایش اثربخشی تصمیم  های کلیدی
•   کشف پدیده هایی مانند سوءاستفاده از خدمات و تقاضای القایی 

•   تحلیل حساسیِت بازار سالمت و درمان نسبت به ایجاد تغییر در تعرفه های بیمه ای و درمانی
•   شناخت دقیق نیازهای منطقه ای و توزیع متوازن خدمات 

•   استخراج رویه های غالب تشخیصی-درمانی از داده های تجمیع شده و مقایسه با راهنماهای بالینی 
•   شناسایی گروه های در معرض خطر و طراحی سازوکارهای مناسب به منظور پیشگیری 

پیاده سازی تکنولوژی های تحلیلی 
شرط الزم برای ایجاد تحول 



یک فرد سالم هزینه ی چندانی صرف درمان 
خود نمی کند، اما با بروز اولین عالئم بیماری 
یک  مرتبه به بیماری پرهزینه تبدیل می شود. 

اضافه شدن هر بیمار پرهزینه به نظام سالمت 
و درمان کشور عالوه بر مصرف جدی منابع مالی 

و ایجاد رنج مفرط برای بیمار، نزدیکان وی را نیز عمیقًا 
درگیر می کند. در واقع کشور با بروز هر وخامت نیروی فعال 

خود را به طرز فزاینده از دست می دهد و هزینه های هنگفت دیگری 
نیز متحمل می شود.

مدلسازی، غربالگری و شناسایی به هنگام گروه های در خطر عالوه بر 
معرفی نیازمندان بالقوه به دریافت خدمات پیش گیری، زمان مناسب 
برای اقدام موثر را نیز در اختیار متولیان حوزه ســالمت و درمان قرار 
می  دهد. ســرمایه گذاری در تحلیل داده به منظور هدف گیری دقیق 
گروه های در خطر و ارائه هوشمندانه خدمات الزم به آن ها از کم  هزینه 
تریــن و پر بازده ترین کاربردهای تحلیل داده در این بخش اســت.

پیشگیری، 
یکی از مهمترین 

کاربردهای تحلیل داده 
در حوزه بهـداشت و درمـان

بیش از 80% از هزینه های 
درمان به کمتر از 20% از 

افراد اختصاص دارد.

سطح سالمت

ه های
هزین

انی
درم

 



دیابت، مطالعه ی موردی
6.4 میلیون نفر مبتال، 

2.6 میلیون نفر نامطلع در کشور

دیابت نوع 2 بر خالف نوع 1، بیش از آن که به وراثت وابســته 
باشد به عناصر زندگی مدرن مثل کم تحرکی و تغذیه ی 

نامناســب و کم خوابی وابســته اســت. بروز 
تدریجی دیابت نوع دوم این فرصت 

را ایجاد می کند تا با کشــف 
افراد در خطر و انجام 

به هنگام اقدامات 
از  پیشــگیرانه، 

بیماری و عواقب  بروز 
مهلک آن جلوگیری شود.

شــرکت اوماداهلث در ایاالت 
متحده یکی از شــرکت هایی است 

که با بهره بــرداری تحلیلی از داده ها به 
شناســایی افراد در خطر ابتال به دیابت نوع 

2 روی آورده اســت و با همکاری با سازمان های 

بیمه گر کوشــش های موثری در 
راستای ارتقای آگاهی به منظور 
پیشــگیری اجرا نموده و پس از 
شناسایی بیمه شدگان درمعرض ابتال، 
برنامه ویژه ای به منظــور ارتقای آگاهی 
این افراد برگزار کرده است. این طرح در سال 
سوم خود به یک موفقیت چشمگیر دست یافته و 
توانسته هزینه افرادی که در برنامه شرکت داشته اند را 
۵6% نسبت به هزینه کسانی که در برنامه شرکت نداشته اند 

کاهش دهد. 

پیش بینی می شود 490 
میلیارد دالر معادل %11.6 

از کل هزینه های 
بهداشت و درمان 

در دنیا تا سال 
2030، صرف درمان 

بیماری دیابت خواهد شد.



با حجم روزافزون داده ها، آینده از آن کسی است 
که ابزاری قدرتمند برای تحلیل آن ها در اختیار 

داشته باشد.
 ابزار و دانش مورد نیاز برای 

تصمیم گیری بهتر را در اختیار شما قرار می دهد.



مدلسازیوپیشبینی
استفاده از روش های آماری 
و ترفندهای داده کاوی

نمایشدادهها
طراحی و پیاده سازی 

داشبوردهای تحلیلی آنالین

بهرهبرداریازکالندادهها
پاکسازی و بازطراحی و 

بهینه سازی روش های 
بهره برداری

ارزیابیسیستم
استخراج شاخص های کلیدی 
و ارائه گزارش های تحلیلی

مشاورهیسیاستگذاری
ایجاد بستر مورد نیاز برای 

تصمیم گیری مشاهده محور



نمایی از 
محصوالت





شــرکت پردازش و تحلیل داده دقیقه با هدف »ایجاد 
ارزش افزوده از طریق پیاده سازی هوشمندانه و هدفمند 
تحلیل های آماری« در زمســتان 1394 شروع به کار 
کرده و در این مدت توانسته است خدماتی اثربخش در 
حوزه های درمان، بیمه، مالی، بازار سرمایه و کسب و کار 

دیجیتال به مشتریان خود ارائه دهد.
از مهم ترین پروژه های دقیقــه می توان به طراحی 
و پیاده ســازی سامانه تحلیل داده در »سازمان بیمه 
سالمت ایران« در ســال های 9۵ و 96 اشاره کرد. 
مطابق برآوردهای انجام شده پیش بینی می شود تنها 
با بهره برداری از بخش شناسایی موارد سوءمصرِف 
سامانه که هم اکنون آخرین مراحل پیش از تحویل 
خود را می گذارند ده ها میلیارد  تومان در هزینه های 

این سازمان بیمه گر صرفه جویی شود.
از دیگر مشــتریان مهم دقیقــه می توان به »دفتر 
مطالعات رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی«، 
شرکت مشاوره سرمایه گذاری »توسن افق هزاره« 
و شرکت »توسعه ارتباطات وادی رایمندان )وادا(« 

اشاره کرد.

تهــران، خیابــان شــهید مطهــری، خیابــان کــوه نور، 
کوچــــه ی ســوم، پــالک سیــــزده، واحــد هشــت
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