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• Name: critical care

• Indexing: ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ

• 2017 Impact Factor: 2.540

• Categories:

- Health Informatics: Q1

- Information Systems: Q1

- Health Information Management: Q1
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مقدمه و بیان مساله•

هدف مطالعه•

روش اجرا•

نتایج•

بحث و نتیجه گیری•



اختصارات
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Abbreviation English فارسی

AUC Area under the curve ناحیه زیر منحنی مشخصات گیرنده عامل

CDC Centers for Disease Control and Prevention مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

ED Emergency Department بخش اورژانس

ESI Emergency Severity Index شاخص شدت اضطرار

NHAMCS
The National Hospital Ambulatory Medical Care 

Survey 
بررسی مراقبت های پزشکی سرپایی بیمارستان ملی

NPV Negative Predictive Value ارزش پیش بینی منفی

PPV Positive Predictive Value ارزش پیش بینی مثبت

TRIPOD
Transparent Reporting of a multivariable prediction 

model for Individual Prognosis Or Diagnosis

گزارش شفاف از یک مدل پیش بینی چند متغیره برای 

پیش بینی فردی یا تشخیصی



مقدمه و بیان مساله 
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در بسیاری از بیماری ها mortalityو morbidityتاخیر در امر مراقبت منجر به افزایش 

.می شود

های ایاالت Edرایج ترین الگوریتم مورد استفاده در ESIدر میان الگوریتم های مختلف تریاژ، 

.متحده است

EDدود اولین فرصت برای شناسایی سریع بیماران پرخطر و تخصیص موثر منابع محEDتریاژ 

.است
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(  ادامه)مقدمه و بیان مساله 
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باعث ظهور مدل های یادگیری ماشینی منجربه بهبود مهارت پیش بینی در شرایط مختلف و همچنین

.تعامل باال و غیرخطی بین پیش بینی کننده ها و پیش بینی پایدارتر می شود

رای با وجود این وعده های بالینی و تحقیقاتی، هنوز هیچ مطالعه ای کاربرد مدل های ماشینی را ب

.بررسی نکرده استEDپیش بینی نتایج بالینی در جمعیت زیادی از بیماران بالغ در 

االیی را در براساس مطالعات اخیر استفاده از مدل های یادگیری ماشین ممکن است توانایی پیش بینی ب

.در یک جمعیت بیمار انتخابی ارائه دهدEDتریاژ 
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هدف کلی
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 lassoو مقایسه چهار الگوریتم ESIارزیابی صحت مدل پیش بینی 

regression, random forest, gradient boosted decision tree, 

deep neural network
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روش اجرا
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روش هامواد و

طراحی و 

عهتنظیم مطال

هنمونه مطالع

پیش بینی 

کنندگان

نتایج و 

پیامدها

تحلیل آماری



(ادامه)روش اجرا 
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NHAMCS2015-2007مربوط به EDدر این مطالعه از ترکیبی از داده های بدست آمده از مولفه 

.استفاده شده است

NHAMCS نمونه ای ملی را از مراجعه به بیمارستان های عمومی کوتاه مدت و غیر کوتاه مدت

.جمع آوری می کند

.دستور کار قرار داده شدTRIPODدر این مطالعه دستورالعمل گزارشی از 

طراحی و تنظیم مطالعه-1



(ادامه)روش اجرا 
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نمونه مطالعه-2

.ثبت شده است2007-2015که در داده های EDتمام بزرگساالن مراجعه کننده به 



(ادامه)روش اجرا 
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پیش بینی کنندگان-3

نحوه ورود جنس سن بیمار

بیماری های همراه شکایات اصلی عالئم حیاتی تریاژ



(ادامه)روش اجرا 
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نتایج و پیامدها-4

بستری شدن

پیامد ثانویه

نتیجه مراقبت ویژه

پیامد اولیه



(ادامه)روش اجرا 
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تحلیل آماری-5

مدل یادگیری ماشین4یک مدل مرجع و trainداده های•

trainپیش بینی مدل های بدست آمده ازtestداده های•



(ادامه)روش اجرا 
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:ESIسطح 5

1. Immediate

2. Emergent

3. Urgent

4. Semi-Urgent

5. Non-Urgent

:مدل یادگیری ماشین4

1. Logistic Regression and Lasso Regularization

2. Random Forest

3. Gradient Boosted Decision Tree

4. Deep Neural Network

trainگروه



(ادامه)روش اجرا 
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:روش های به حداقل رساندن اتصاالت

1. Lasso Regularization

2. Out-of-Bag-Estimation

3. Cross Validation 

4. Dropout, ridge regularization, batch normalization in each model

trainگروه



(ادامه)روش اجرا 
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:الگوریتم های عملکرد پیش بینی

1. The Area Under The Receiver-operating-characteristics Curve (AUC)

2. Net Reclassification Improvement

3. Confusion Matrix Result

4. Net Benefit Through Decision Curve Analytic

testگروه



نتایج
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تعدادمعیارهای خروج

نفر67674افرادی که اطالعاتشان مفقود شده

نفر97فوت کردندEDبیمارانی که هنگام ورود به 

نفر6350کسانی که قبل از معاینه رفتند یا به توصیه های پزشک عمل نکردند

نفر209افراد ناسازگار



(ادامه)نتایج 
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(ادامه)نتایج 
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بحث و نتیجه گیری
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.روش مدرن یادگیری ماشین استفاده شد4در این مطالعه از 
ی ویژه و در مقایسه با مدل های معمول، این مدل های یادگیری ماشین عملکرد بهتری در پیش بینی نتایج مراقبت ها

.بستری داشتند

:دالیل بهبود پیش بینی در مدل های یادگیری ماشینی
متکی است که منجربه عملکرد EDبه شدت بر ارزیابی بالینی استفاده از منابع پیش بینی شده ESIالگوریتم -1

.متوسط و متغیر ارائه کنندگان می شود
.دستگاه در تعامل مطلوب بین پیش بینی کننده ها و روابط غیرخطی استtrainرویکردهای -2

ن در حالی که ارتباطات بیش از حد در مدل های معمولی اغلب مشکل ساز است، این مدل های یادگیری ماشی-3

.رویکردهای مختلفی جهت کاهش ارتباطات اضافی دارد



(ادامه)بحث و نتیجه گیری 
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، مدل های یادگیری ماشین با استفاده از EDبزرگسال به 135470براساس تجزیه و تحلیل داده های مراجعه 

.توسعه داده شدEDداده های تریاژ 
که با under-triagedعملکردی عالی داشتند و باعث کاهش بیماران ESIاین مدل ها نسبت به مدل مبتنی بر 

.روش های متعارف تحت درمان قرار نمی گیرند، می شوند
ش که منجر به تخصیص بیش از حد منابع به بیماران خفیف می شود را کاهover-triagedهمچنین نتایج 

.می دهد



نقاط قوت مطالعه
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استفاده همزمان از چند تکنینک یادگیری ماشین

، همچنین ابعاد دیگر DCAو هم AUCارزیابی از ابعاد مختلف هم از نظر 

...وppvو npvو sensitivityو specificityمانند 



محدودیت مطالعه
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missingحذف  data

طبقه بندی اشتباه و سوءگیری نتیجه

عدم جمع آوری برخی متغیرهای بالینی مهم



پیشنهادات و کار آینده
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اورژانسdatabase centerاستفاده از این تکنیک ها بر روی چند 

بومی سازی مدل و تناسب آن با جمعیت ایران



31

با تشکر از توجه شما


