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مقدمه :مطالعه و تجزیهوتحلیل هر سیستم بهداشتی و درمانی ،یک ضرورت برای بهبود عملکرد آن در طول زمان به شمار میآید .در این
میان ،مدیریت و تجزیهوتحلیل تعداد بیماران یک عامل مهم و تعیینکننده در بهبود تصمیمات مدیران این حوزه است .هدف از این پژوهش،
مطالعهو بررسی روشهای پیشبینی مبتنی بر سریهایزمانی جهت پیشبینی ماهیانه تعداد بیماران بستری و مقایسه صحت عملکرد این
روشها میباشد.
روش :در این مطالعه مقطعی مدلسازی بر اساس دادههای ماهیانه تعداد بیماران بستری  6بیمارستان دولتی شهر مشهد از فروردین
 1383تا فروردین  1395انجامگرفت که از پایگاه داده اداره آمار دانشگاه علومپزشکیمشهد استخراج شد .جهت پیشبینی تعداد بیماران
بستری سهماهه نخست سال  1395هر یک از بیمارستانها ،از تکنیکهای پیشبینی  MLP ،SARIMA ،Holt-Wintersو GRNN
استفاده گردید .برای هر مدل ،خطای مقادیر پیشبینیشده توسط معیار میانگین قدرمطلق درصد خطا ( )MAPEگزارش شد.
نتایج :روش  Holt-Wintersبا ارائه بهترین نتایج پیشبینی برای  4بیمارستان میتواند روش کارآمدی برای پیشبینی تعداد بیماران
بیمارستانها باشد .در مجموع ،مدلهای پیشبینی مورد بررسی در این مطالعه با ارائه معیار صحت  MAPEدر بازه  2/13درصد تا 4/12
درصد ،عملکرد قابلقبولی برای هر  6بیمارستان داشتهاند.
نتيجهگيري :در این مطالعه نشاندادهشد که تجزیهوتحلیل سریهایزمانی ابزاری مناسب و کاربردی برای پیشبینی تعداد بیماران
بستری بیمارستانهای مورد مطالعه میباشد .با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد بیمارستانهای مختلف ،فرایندهای ذکرشده در این
پژوهش شامل مدلسازی و تجزیهوتحلیل دادهها را میتوان در دیگر بیمارستانها جهت بهبود تخصیص منابع و برنامهریزیهای استراتژیک
مورد استفاده قرار داد.
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ارجاع :رسولی سمیرا ،تابش حامد ،اطمینانی کبری .برازش مدلهای هوش مصنوعی و آمار کالسیک سری زمانی جهت پیشبینی تعداد بیماران بستری بیمارستانها .مجله انفورماتیک

پيشبينی تعداد بيماران بستري

تصمیمگیرندگان را در برآورد قابلاعتمادی از تعداد بیماران در
آینده یاری رساند.
پیشبینی تعداد بیماران به کمک تکنیکهای سریهای زمانی
بهطور گستردهای بهمنظور بررسیهای مربوط به اشغال تخت و
پذیرش بیماران در زمینه طب اورژانس مورد مطالعه قرار گرفته
است [ .]7-11در مطالعهای مشابه که به پیشبینی تعداد بیماران
پذیرش شده پرداخته است ،از دستاورد این مطالعه بهعنوان ابزاری
در جهت کمک به مدیریت بیمارستان ،ازجمله مواردی نظیر
برنامهریزی عملهای جراحی ،مدیریت تخت و منابع کارکنان
اشاره شده است و ادعا میکند که این ابزار میتواند تأثیر
قابلتوجهی بر مدیریت تخت و برنامهریزی خدمات بهداشتی
داشته باشد [.]12
یک سری زمانی مجموعهای از مشاهدات درباره یک متغیر
است که در نقاط گسستهای از زمان که معموالً فاصلههای
مساوی دارند (روز ،ماه ،سال) اندازهگیری شده و برحسب زمان
مرتب شدهاند .تفاوت سریهای زمانی و سایر روشهای
مدلسازی در این است که پیشبینی سریهای زمانی از مقادیر
دادههای گذشته و حال مربوط به یک یا چند سری زمانی برای
پیشبینی مقادیر آینده آن سری استفاده میکنند درحالیکه دیگر
روشهای مدلسازی اغلب با استفاده از متغیرهای مستقل دیگر
سعی به پیشبینی متغیر موردنظر مینمایند .از ویژگیهای اصلی
بسیاری ازسریهای زمانی میتوان به روند و تنوعات فصلی
اشاره کرد که میتوانند بهصورت قطعی با توابع ریاضی مربوط به
زمان ،مدلسازی شوند و همچنین ویژگی دیگر آن دادههای
تصادفی موجود در سریها میباشد که از الگوی مشخصی پیروی
نمیکنند؛ اما یکی دیگر از ویژگیهای مهم سریهای زمانی این
است که مشاهدات نزدیک به هم از لحاظ زمانی ،دارای
همبستگی هستند .بسیاری از روشهای تجزیهوتحلیل سریهای
زمانی با هدف توضیح این ارتباط و ویژگیهای اصلی دادهها ،از
مدلهای آماری مناسب و روشهای توصیفی استفاده میکنند.
هنگامی که یک مدل مناسب پیدا و بر روی دادهها برازش داده
شد میتوان از آن مدل برای پیشبینی مقادیر آینده و یا
شبیهسازی استفاده نمود ،تا بهعنوان راهنما در تصمیمات مربوط
به برنامهریزی مورد استفاده قرار گیرند .مدل برازش داده شده،
خود بهعنوان پایهای برای آزمونهای آماری در آینده میتواند
مورد استفاده قرار گیرد [ .]13بهعنوانمثال ،نوسانات ماهیانه تعداد
بیماران میتواند شواهد برخی از تغییرات اساسی در
سیاستگذاریها را نیز مشخص نماید؛ بنابراین درنهایت ،با ایجاد
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مقدمه
مطالعه و تجزیهوتحلیل هر سیستم بهداشت و درمانی تبدیل به
یک ضرورت برای بهبود عملکرد آن در طول زمان شده است
چراکه بایستی تعدادی اهداف اغلب متضاد مانند به حداقل
رساندن هزینه بهداشت و درمان ،به حداکثر رساندن استفاده از
منابع فیزیکی و انسانی ،بهبود کیفیت مراقبت با ارائه سیستمهای
تشخیصی کارآمد ،رسیدگی مؤثر به افزایش تعداد بیماران در
مدت زمان کوتاه ،ساماندهی انواع امکانات بهداشت و درمان در
یک محل واحد و بهطورکلی بهبود عملکرد سیستم بهداشت و
درمان را با توجه به بودجه و زمان محدود و از پیش تعیینشده
برآورده سازد [ .]1مدیریت بیمارستانها ،بهعنوان یکی از
زیرسیستمهای مهم یک سیستم بهداشت و درمانی ،ممکن است
در مسیر تحقق این اهداف متضاد با چالشهای بیشماری مواجه
گردند [.]1 ،2
یک عامل مهم و تعیینکننده بر عملکرد فرایندهای ارائه
مراقبتهای بهداشتی در یک سیستم بیمارستانی تعداد بیماران
میباشد .زیرا مشکالت تصمیمگیری یک بیمارستان بهطور
مستقیم به تغییرات ماهیانه تعداد بیماران مرتبط بوده و تحت
تأثیر آن قرار میگیرد .پیشبینی کوتاهمدت تعداد بیماران ،مبنای
اصلی تصمیمات برنامهریزی کوتاهمدت برای تجهیزات
بیمارستانی ،نیروی انسانی ،تجهیزات موردنیاز آزمایشگاهی،
خدمات غذایی ،نیازهای بهداشتی و مانند آن میباشد .پیشبینی
افزایش یا کاهش تعداد بیماران در کوتاه مدت ،نیاز به افزایش
(کاهش) تجهیزات و پرسنل را نشان میدهد .و پیشبینی بلند
مدت آن برای تصمیمات برنامهریزی بلند مدت در مورد امکانات
و بودجهبندی سرمایه ،حیاتی است [ .]3 ،4همچنین تعداد بیماران
بر بارکاری تأثیرگذار بوده و دورههای بارکاری بیشازحد ،ممکن
است ایمنی بیمار و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان را تحت
تأثیر قرار دهد [ .]5از سوی دیگر ،افزایش نیروی انسانی پرهزینه
و غیردائمی است؛ بنابراین پیشبینی بهتری از تعداد بیماران،
ممکن است بر بهبود تصمیمات مربوط به نیروی انسانی و
برنامهریزی ،مؤثر واقع شود .همچنین این پتانسیل را دارد که
ظرفیت سیستم موجود را افزایش دهد ،تأخیر در مراقبت از بیمار
را به حداقل برساند و منجر به بهبود کیفیت کلی مراقبت گردد
[ .]6هرچند تخمین نادرست تعداد بیماران نیز منجر به گسترش
بیمورد امکانات و درنتیجه افزایش غیرضروری هزینههای
عملیاتی بر بیمارستان و نیز بیماران میگردد .این موارد ،نیاز به
روشی را برای مدلسازی برجسته میسازد ،که بتواند
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یک مدل بر اساس ویژگیهای اصلی یک سری زمانی ،میتوان
زمینهای برای تصمیمات ضروری مدیران و سیاستگذاران فراهم
نمود.
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی قابلیت پیشبینی تعداد
بیماران بستری در  6بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد با استفاده از تکنیکهای پیشبینی شناختهشده
مبتنی بر تئوریهای یادگیری ماشین و آمار کالسیک سریهای
زمانی جهت ارائه روشی قابلاعتماد بهمنظور پیشبینی تعداد
بیماران این بیمارستانها میباشد.

روش
در این مطالعه مقطعی ،مدلسازی بر اساس مجموعه دادههای
آموزشی یعنی تعداد بیماران بستری ماهبهماه  12سال گذشته (از
فروردین  1383تا فروردین  6 )1395بیمارستان دولتی شهر
مشهد صورت گرفت .دادههای ماهیانه تعداد بیماران بستری این
بیمارستانها از پایگاه داده اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استخراج شدند .هدف ،پیشبینی تعداد بیماران بستری برای
سهماهه نخست سال  1395است .مشخصات بیمارستانهای
مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شد( .به دلیل رعایت موازین
اخالقی از آوردن نام بیمارستانها خودداری گردید).

جدول  :1مشخصات بيمارستانهاي مورد مطالعه
نام بيمارستان
بیمارستان 1
بیمارستان 2
بیمارستان 3
بیمارستان 4
بیمارستان 5
بیمارستان 6

نوع بيمارستان
بیمارستان عمومی
بیمارستان عمومی
بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
سرطان و انکولوژی
بیمارستان فوق تخصصی کودکان
بیمارستان سوانح

انحراف معيار ±ميانگين تعداد بيماران در ماه
4517 ±417
5121 ± 385
1073 ±149
546 ±112
1399 ±183
1353 ± 120

جهت آنالیز ،مدلسازی و پیشبینی از نرمافزار ( Rنسخه 3 .1

شده است [ .]15آنگاه در مواردی که سری زمانی غیرایستا بود

 )3.و نرمافزار  Matlabنسخه  2015استفاده شد .پیش از

از تفاضل گیری ( )Differencingو تبدیالت توان برای حذف

هرگونه اقدام در جهت مدلسازی یا پیشبینی سری زمانی،

غیر ایستایی روند و یا الگوهای فصلی استفاده شد .آنالیز اولیه

تجزیهوتحلیل توصیفی اولیهای از دادهها امری ضروری میباشد.

دادهها نیز از طریق تجزیهوتحلیل بصری نمودارهای زمانی شامل

در این مطالعه آنالیز اولیه دادهها بر روی مجموعه دادههای

( ACF )Auto Correlation Functionو ( Partial

آموزشی صورت گرفت که شامل شناسایی ویژگیهای مهمی

 PACF)Autocorrelation Functionو محاسبات آمار

نظیر همبستگی ،الگوهای فصلی ،تغییرات دورهای تودرتو در

توصیفی پایه انجام گرفت .ضمناً جهت شناسایی الگوهای موجود

الگوهای فصلی ،روند ،دادههای پرت و هرگونه نوسانات

در سریهای زمانی از تابع  Decomposeدر نرمافزار R

قابلتوجه دیگر در این سریها میباشد .همچنین ایستایی

استفاده گردید که این تابع از روش میانگین متحرک برای تجزیه

( )Stationaryدادهها نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد .منظور

سری زمانی به اجزای فصلی ،روند و بخش نامنظم و تصادفی

از ایستایی این است که آیا خواص اساسی آماری مانند میانگین

استفاده میکند.

و واریانس سری زمانی در طول زمان ثابت باقی میماند یا خیر؟

انتخاب و برازش مدلها

[ .]14اکثر مدلهای پیشبینی فرض میکنند دادههای سری

روشهای بسیاری برای مدلسازی و پیشبینی سریهای زمانی

زمانی ایستا میباشند چراکه با این فرض پیچیدگی ریاضی

توسعهیافتهاند و انتخاب یک روش مناسب ،بسیار اهمیت دارد.

مدلهای برازش دادهشده کاهش مییابند حالآنکه اغلب در

تحقیقات گستردهای انجامشده است که نشان میدهند یک روش

واقعیت چنین نیست .در این مطالعه از آزمون ریاضی Dickey-

پیشبینی برتر برای تمامی موارد و در حالت جامع در این زمینه
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آناليز اوليه دادهها

 Fullerبرای تشخیص ایستایی و یا غیر ایستایی دادهها استفاده

رسولی و همکاران
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وجود ندارد []14 ،16؛ بنابراین ،جهت بهکارگیری یک مدل

مشاهدات قبلی در فصلهای گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد

پیشبینی با صحت قابلقبول ،بایستی روشهای پیشبینی

که روشی برای شناسایی وجود یا عدم وجود الگوی فصلی در

مختلفی مورد مقایسه قرار گرفته و توانایی هر یک در پیشبینی

دادهها نیز میباشد این مدل فرض میکند که سری زمانی در

مشاهدات نمونههای آینده مورد ارزیابی قرار گیرد .به دلیل وجود

نظر گرفتهشده خطی است و از یک توزیع آماری شناختهشده

الگوهای فصلی در دادههای بیمارستانهای مورد مطالعه،

خاص ،مانند توزیع نرمال تبعیت میکند .محبوبیت مدل

مدلهای پرکاربرد و دارای صحت باالتر در مطالعات مشابه که

 SARIMAعمدتاً به دلیل انعطافپذیری آن در نمایش ساده

قابلیت پیشبینی الگوهای فصلی را نیز داشتند ،بهعنوان مدلهای

انواع مختلفی از سریهای زمانی برای فرایند ساخت مدل بهینه

پیشبینی سری زمانی در این مطالعه در نظر گرفته شدهاند .که

است .برای پیاده سازی مدل  SARIMAاز الگوریتم ارائه

مدلهای آماری عبارتاند ازSeasonal ،Holt-Winters :

شده توسط  Hyndmanو  Khandakarاستفاده شده است

Autoregressive

Integrated
Moving
 ]17-19[ )SARIMA(Averageو مدلهای یادگیری

ماشین شامل دو مدل از دسته مدلهای شبکههای عصبی یعنی
( MLP )Multi-Layer Perceptronو ( Generalized
 GRNN)Regression Neural Networksمیباشد
[ .]16 ،20بهطورکلی مجموعه دادههای هر بیمارستان به دو گروه
تقسیم شد .الف) مجموعه داده آموزشی که برای ساخت مدلها
به کار گرفته شد و شامل دادهها از سال  1383تا ابتدای 1395
بود .ب) مجموعه داده تست برای ارزیابی صحت ()Accuracy
پیشبینی مدلها که شامل دادههای سهماهه نخست سال 1395
بود.

[.]21
مدل Holt-Winters

 Holt-Wintersیکی از محبوبترین روشهای هموارسازی
نمایی ( )Exponential Smoothingمیباشد .این مدل بر
اساس الگوهای فصلی و روند موجود در دادهها ایجاد میشود.
محبوبیت این روش به دلیل مزایایی از قبیل نیاز محاسباتی کمتر،
سادگی استفاده و دقت پیشبینی این مدل بهخصوص برای
سریهای دارای الگوی فصلی میباشد .این روش دو گونه معادله
( Additiveو  )Multiplicativeدارد ازآنجاکه نوسانات
سریهای زمانی این مطالعه نسبتاً ثابت بودند از معادله
 Additiveاستفاده شد که برای سری زمانی = 𝑡 { 𝑥𝑡 :

مدل SARIMA

} 𝑛 1, … … ,بهصورت زیر میباشد:

مدل  SARIMAگسترشیافته روش ( Average
ARIMA)Autoregressive Integrated Moving
+
𝑚𝑥̂𝑡+ℎ/𝑡 = 𝑙𝑡 + ℎ𝑏𝑡 + 𝑠𝑡−𝑚+ℎ
()1

برای دادههای فصلی میباشد .منظور ازسریهای زمانی فصلی،
سریهایی میباشند که رفتار نسبتاً منظمی در فواصل زمانی با
طول ثابت از خودشان نشان میدهند .در هنگام کار با دادههای
سری زمانی که دارای الگوهای فصلی میباشند ،نه تنها بررسی
وجود همبستگی بین مشاهدات فعلی و مشاهدات اخیر ضروری

که  ℎافق پیشبینی است برای مثال در این مطالعه که پیشبینی
برای سه ماه آینده میباشد  ℎ = 3است و سایر پارامترها عبارت
اند از:

()2

) Level: 𝑙𝑡 = 𝛼(𝑦𝑡 − 𝑠𝑡−𝑚 ) + (1 − 𝛼)(𝑙𝑡−1 + 𝑏𝑡−1
Trend: 𝑏𝑡 = 𝛽 ∗ (𝑙𝑡 − 𝑙𝑡−1 ) + (1 − 𝛽 ∗ )𝑏𝑡−1
𝑚𝑆𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦: 𝑠𝑡 = 𝛾(𝑦𝑡 − 𝑙𝑡−1 − 𝑏𝑡−1 ) + (1 − 𝛾)𝑠𝑡−

𝛼 𝛽 ∗ ،و 𝛾 پارامترهایی هموارسازی هستند که 0 ≤ α ≤ 1

فصلی میباشد.

 0 ≤ β∗ ≤ 1 ،و  0 ≤ γ ≤ 1 − αو  mطــول دوره
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مدل شبکههاي عصبی مصنوعی

و مقایسه آنها با نتایج حاصل از پیشبینی ،خطای پیشبینی،

شبکههای عصبی مصنوعی از متداولترین انواع مدلهای
یادگیری ماشین برای پیشبینی سریهای زمانی میباشند ایده
اصلی شبکه عصبی بر مبنای شبیهسازی عملکرد مغز انسان
است .از ویژگیهای بارز این روش در پیشبینی سریهای زمانی،
قابلیت ذاتی در مدلسازی غیرخطی ،بدون هیچگونه پیشفرض
در مورد توزیعهای آماری مشاهدات است و مدلی مناسب و
سازگار با دادهها ایجاد میکند .همچنین در شرایطی که در آن
دادههای ورودی نادرست ،ناقص و یا فازی باشند نیز قابل اجرا
میباشد .انواع مختلفی از شبکههای عصبی وجود دارد که دو
مورد پرکاربرد آن در زمینه سریهای زمانی یعنی  MLPو
GRNNدر این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتهاند .مدل
 ،GRNNبه کمک  Neural Network Toolboxدر نرم
افزار  Matlabنسخه  2015پیادهسازی شد .به طور خاص،
مشخصات معماری مدل شبکه عصبی از نظر تعداد ورودی و
تعداد نورونهای الیه پنهان کار آسانی نیست .در این مطالعه به
منظور پیدا کردن بهترین معماری برای روشهای شبکه عصبی،
مجموعه دادههای هر بیمارستان تا ابتدای سال  1395به سه
بخش تقسیم شد .سه ماه آخر مجموعه دادهها (دی  94تا ابتدای
فروردین  )95را جهت بررسی عملکرد به عنوان مجموعه تست
و سه ماه پیش از آن (پاییز  )94را به عنوان مجموعه صحت
سنجی ( )Validation Setو بقیه دادههای موجود به عنوان
مجموعه دادههای آموزشی برای هر بیمارستان در نظر گرفته شد.
معماریهای مختلفی برای ساخت بهترین مدل  MLPبر اساس
دادههای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت مدل با
کمترین مقدار (AIC )Information Criterion Akaike
به عنوان مدل نهایی جهت برازش دادههای هر بیمارستان
انتخاب شد .این مدل به کمک بسته نرمافزاری ""RMiner
در نرمافزار  Rپیادهسازی شد.

جهت بررسی کارایی هر یک از مدلها بر اساس معیار صحت

با توجه به اهمیت اساسی پیشبینی سریهای زمانی در بسیاری
از موارد عملی ،انتخاب یک مدل خاص که از صحت و دقت
مطلوب برخوردار باشد بسیار تأثیرگذار است .به منظور پیشبینی
تعداد بیماران بستری سه ماهه نخست سال  1395هر یک از
بیمارستانها ،هر چهار مدل ذکر شده ،برای سری زمانی تعداد
بیماران بستری هر بیمارستان بهطور مجزا پیادهسازی شدند و
پس از حصول نتایج واقعی تعداد بیماران بستری در این سه ماه
16

 )MAPE( Percentage Errorمحاسبه گردید که تفاوت
نسبی بین مقادیر واقعی ( 𝑗𝑦) و پیشبینیشده ( 𝑗̂𝑦) توسط یک
مدل را برآورد میکند و عبارت است از:
𝑁

100
𝑗𝑦(|∑
= 𝐸𝑃𝐴𝑀
𝑁
𝑗=1

)(3

| 𝑗𝑦− 𝑦̂𝑗 )/

هرچه قدر مقدار  MAPEکوچکتر باشد پیشبینی حاصل از
مدل دقیقتر خواهد بود .مزیت این روش در این است که مستقل
از مقیاس میباشد و برای مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای
سری زمانی مختلف کاربرد دارد .در نهایت بر اساس این معیار
برای هر یک از بیمارستانها به صورت مجزا ،مدلی که نتایج
بهتری نسبت به سایرین داشته است به عنوان بهترین مدل
پیشبینی تعداد بیماران بستری آن بیمارستان گزارش شد.
نتایج
اولین قدم در پیشبینی سریهای زمانی ،شناسایی ویژگیهای
مهمی ،نظیر همبستگی ،الگوهای فصلی ،تغییرات دورهای در
الگوهای فصلی ،روند و ایستایی یا غیر ایستایی دادهها میباشد.
وجود همبستگی در میان دادههای سری زمانی ،امکان انجام مدل
سازی و پیشبینی مقادیر بعدی سری زمانی را فراهم میکند .در
این مطالعه وجود همبستگی با رسم نمودار  ACFو PACF
برای هر بیمارستان با فاصله اطمینان  95درصد (خطوط نقطه
چین) بررسی گردید (شکل  .)1اگرمقدار همبستگی مشاهده شده
درخارج از این محدوده واقع شود ،میگوییم مقدار همبستگی در
سطح پنج درصد به طور معنیداری با صفر اختالف دارد .همچنین
آزمون  Dickey-Fullerبرای تشخیص ایستایی یا ناایستایی
سریهای زمانی بر روی مجموعه دادههای آموزشی هر
بیمارستان انجام گرفت (جدول .)2
همانطور که در نمودار  ACFو  PACFبیمارستانها مشاهده
میشود وقفههای زمانی معنادار نشان دهنده وجود همبستگی
بین مقادیر سری زمانی است که انجام مدلسازی و پیشبینی
مقادیر آینده را برای هر  6بیمارستان ممکن میسازد.
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شکل :1نمودار  ACFو  PACFتعداد بيماران بستري بيمارستانها

رسولی و همکاران

پيشبينی تعداد بيماران بستري
جدول  :2نتایج آزمون Dickey-Fuller
آزمون Dickey-Fuller
P-value
بيمارستان
بیمارستان 1
بیمارستان 2
بیمارستان 3
بیمارستان 4
بیمارستان 5
بیمارستان 6

در آزمون  ،Dickey-Fullerسطح معناداری برای احتمال
( )P-Value<0/05در نظر گرفته شد .فرض  H0این آزمون نا
ایستایی سری را بررسی میکند .بر اساس این آزمون ،سری
زمانی بیمارستانهای شماره  2و  6ایستا میباشد.
خطای حاصل از برازش مدلها برای هر یک از بیمارستانها در
جدول  3آورده شد .که مدل با کمترین معیار خطا MAPE
بهعنوان بهترین مدل برای هر بیمارستان انتخاب شد .نتایج
حاصل از برازش مدلها برای هر بیمارستان عبارتاند از :مدل

0/089
0/01
0/39
0/35
0/12
0/01

 MLPبهترین مدل برای پیشبینی تعداد بیماران بستری
بیمارستانهای شماره  1و  2با خطای به ترتیب  2/22درصد و
 2/26درصد بود .مدل  Holt-Wintersبهترین مدل برای
پیشبینی تعداد بیماران بستری بیمارستانهای شماره  3تا  6با
خطای به ترتیب  3/22درصد 4/12 ،درصد 2/43 ،درصد و 2/13
درصد میباشد .نتایج حاصل از پیشبینی بهترین مدل برای هر
یک از بیمارستانها برای سهماهه نخست سال  95در شکل 2
نشان داده شد.

جدول  :3خطاي حاصل از برازش مدلها براي هر یک از بيمارستانهاي مورد مطالعه
بیمارستان
بیمارستان 1
بیمارستان 2
بیمارستان 3
بیمارستان 4
بیمارستان 5
بیمارستان 6

خطاي  MAPEبراي هر مدل ()%
Holt-Winters
SARIMA
4/28
4/95
5/17
6/14
2/93
3/53

2/63
3/4
3/22
4/12
2/43
2/13

MLP

GRNN

2/22
2/26
6/67
7/79
9/67
5/14

2/9
8/58
5/99
13/91
5/62
2/48
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پيشبينی تعداد بيماران بستري

استراتژی مهم پیشبینی ،بایستی در نظر داشت که پارامترهای
برآورد شده هر یک از مدلها ،منعکسکننده رفتار یک بیمارستان
خاص در یک مدت زمان خاص میباشد؛ بنابراین با افزایش
دادهها بایستی پارامترهای هر مدل مجدداً برآورد و بر روی داده
ها برازش داده شوند.
در تئوری ،روشهای یادگیری ماشین مورد استفاده در این
مطالعه ،با ارائه قابلیتهای یادگیری غیرخطی ،عدم نیاز به پیش
فرض اولیه از توزیع دادهها و غیر پارامتریک بودن در مقایسه با
روشهای سری زمانی آمار کالسیک منعطفتر هستند و به
همین دلیل ،الگوریتمهای یادگیری ماشین به سرعت در
کاربردهای مربوط به پیشبینیهای سری زمانی مورد استفاده
قرار گرفتند .مطالعات نشان دادهاند که انتخاب پارامترهای روش
های یادگیری ماشین ،تأثیر قابل توجهی در دقت پیشبینی این
روشها دارد .مدلسازی شبکههای عصبی با چالشهای متعددی
در تعیین معماری شبکه نظیر تعداد گرههای ورودی ،نورونهای
پنهان و خروجی و پارامترهای یادگیری مرتبط با ساختار دادههای
سری زمانی رو به رو است .خوشبختانه ،مطالعات بسیاری در
زمینه انتخاب تعداد نورونهای الیه پنهان صورت گرفته است
[ .]23در حالی که ،شناسایی و انتخاب متغیرهای ورودی همچنان
یک چالش مهم در مدلسازی شبکههای عصبی برای پیشبینی
سریهای زمانی میباشد []24؛ بنابراین بررسی و انتخاب
متغیرهای ورودی برای روشهای یادگیری ماشین سری زمانی
نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به این مورد اشاره کرد
که تعداد دادههای آموزشی برای ایجاد مدل و دادههای مجموعه
تست که به کمک مدل برازش دادهشده پیشبینی میشوند مورد
بررسی قرار نگرفتند .که انتظار میرود در پژوهشهای آینده
جهت بررسی کارایی مدلها در پیشبینیهای بلندمدت
موردبررسی قرار گیرند .روشهای مدلسازی مورد استفاده در
این مطالعه تنها از الگوهای موجود در دادههای تاریخی تعداد
بیماران ماهیانه بیمارستان جهت پیشبینی مقادیر آینده استفاده
کردهاند و تأثیر احتمالی متغیرهای آب و هوا و یا دیگر عوامل
زیستمحیطی را در نظر نگرفتهاند .هرچند نتایج مختلفی در مورد
اثرات این متغیرها وجود دارد و بیان میشود که تأثیر این متغیرها
در دقت پیشبینی ناچیز میباشد [ .]8همچنین تنها متغیر مورد
استفاده در این مطالعه فاکتور زمان بوده است در حالی که سایر
متغیرها و همچنین اطالعات تعداد بیماران بستری به تفکیک
بخشها موجود نبوده است.
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بحث و نتيجهگيري
نیاز به پیشبینی در سیستمهای مدیریت بیمارستانی امری
ضروری است ،زیرا داشتن دانشی حتی جزئی در نتیجه مدلسازی
و پیشبینی ،بهتر از عدم داشتن دانش برای گرفتن تصمیمات
مدیریتی و انجام برنامهریزی است؛ بنابراین به هر میزان که یک
سیستم بیمارستانی قابلیت تخمین و برآورد بهتری نسبت به
وضعیت آینده داشته باشد ،بهتر میتواند برای آن آماده گردد.
استفاده از پیشبینی ممکن است در مورد برنامهریزی استفاده از
تختهای بیمارستانی و بهبود تخصیص منابع به کار گرفته شود
تا تعداد بحرانهای تعداد تخت کاهش یابد یا در نهایت به طور
کامل برطرف شود .به منظور ایجاد یک پیشبینی از نیازهای
تخت در آینده ،نیاز به درک استفاده فعلی از منابع وجود دارد و
این امر میتواند با استفاده از مدلسازی میسر گردد .هدف از مدل
سازی امکان استنتاج یک فرایند از دادههای مشاهده شده است
[.]22
ارزش مدلسازی در این است که فهمیدن را آسان میکند و
امکان پیشبینیهای آینده را فراهم میآورد .بدین منظور،
ضروری است که انتخاب مدل مورد استفاده به طور مناسبی
صورت گیرد .در این مطالعه ،چهار روش مختلف مدلسازی و
پیشبینی سری زمانی ،بهمنظور پیشبینی ماهیانه تعداد بیماران
بستری سه ماهه نخست سال  1395برای هر یک از  6بیمارستان
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسعه داده شد.
مدلهای انتخابی ،از دو دسته تکنیکهای یادگیری ماشین و آمار
کالسیک سریهای زمانی بودند .برای ارزیابی و مقایسه مدلها،
نتایج حاصل از پیشبینی ،با مقادیر واقعی (مجموعه تست) به
کمک معیار  MAPEمقایسه شدند که مقادیر مجموعه تست در
فرآیند برازش مدل در نظر گرفته نشده بودند.
بر اساس نتایج این مطالعه ،روش  Holt-Wintersبا ارائه
بهترین نتایج پیشبینی برای  4بیمارستان میتواند روشهای
کارآمدی برای پیشبینی تعداد بیماران بیمارستانها باشند .روش
های شبکههای عصبی نیز برای  2بیمارستان بهترین نتیجه را
داشته است؛ اما بایستی در نظر داشت که طراحی این مدلها از
نظر تعداد ورودی و نورونهای الیه پنهان و سایر پارامترها کار
چندان آسانی نیست .درمجموع ،بهترین مدلهای پیشبینی برای
هر  6بیمارستان ،عملکرد قابل قبولی با ارائه معیار صحت
( )MAPEدر بازه  2/13درصد تا  4/12درصد داشتهاند .بر
اساس نتایج این مطالعه ،میتوان روش  Holt-Wintersرا به
علت سادگی پیادهسازی در عین محاسبات کمتر و دقت
پیشبینی ،بهعنوان روشی مناسب پیشنهاد نمود .بهعنوان یک
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

اما نقاط قوت این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه بررسی انواع
مختلفی از روشهای تجزیه و تحلیل سری زمانی شامل روش
های آماری و روشهای قدرتمند و انعطافپذیر یادگیری ماشین،
نظیر شبکههای عصبی میباشد .دوم اینکه در این مطالعه یک
بررسی خارج از نمونه ( )post sample analysisواقعی انجام
شد .پس از برازش مدل بر روی دادههای موجود و پس از پیش
بینی مقادیر سه ماهه نخست سال  ،1395مقادیر واقعی این سه
ماه صرفاً جهت محاسبه خطای مدلها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طیف وسیعی از بیمارستانها با تخصصهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته اند که امکان مقایسه بهتری از روشها
را فراهم نمود.
کارایی روشهای سری زمانی در زمینههای مختلف بهویژه در
حوزه اقتصاد به اثبات رسیده است و بهطور گستردهای در
نرمافزارهای آماری استاندارد و جعبه افزارهایهای مالی
قابلدسترس هستند .بااینحال ،مطالعات اندکی در مورد
بهکارگیری روشهای سری زمانی در حوزه سالمت وجود دارد.
در این مطالعه ،سعی شد با در نظر گرفتن چندین روش مختلف
پیشبینی سری زمانی شامل روشهای آماری و یادگیری ماشین،
در بیمارستانهای مختلف عالوه بر بررسی موضوع قابلیت
پیشبینی تعداد بیماران ،عملکرد روشهای سری زمانی را نیز در
حوزه سالمت مورد بررسی قرار داده شد و در نهایت مدلهای
پیشبینی مناسب و قابل قبولی برای هر یک از بیمارستانها ارائه
شد .پیشبینی دقیق این مجموعهها ،برنامهریزی مربوط به
پرسنل پرستاری و تخصیص کارکنان در بخشها را تسهیل می
کند و به طور بالقوه میتواند در پیشبینی اشغال تخت نیز مؤثر

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول

واقع شود .در یک مطالعه اثرات مثبت بر رضایت بیمار را به عنوان
نتیجه استفاده از یک مدل پیشبینی برای بهینهسازی الگوهای
کارکنان نشان میدهد [ .]25خروجی مدلسازی و پیشبینی
تقاضا ،پایهای برای برنامهریزیهای استراتژیک خدمات بهداشتی
و درمانی است که توسط برنامهریزان خدمات درمانی جهت مدل
سازی نیروی کار ،زیرساخت و موارد مالی استفاده میشود.
بهطورکلی با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد بیمارستانهای
مختلف ،مدلهای پیشبینی بهینه میتوانند از بیمارستانی به
بیمارستان دیگر متفاوت باشند .بااینحال ،فرایندهای ذکرشده در
این مقاله شامل مدلسازی و تجزیهوتحلیل دادهها را میتوان در
دیگر بیمارستانها و اورژانسها جهت بهبود تخصیص منابع و
برنامهریزیهای استراتژیک مورد استفاده قرار داد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
انفورماتیک پزشکی میباشد که از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خاطر حمایت مالی این طرح و
همچنین مدیریت محترم آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشگاه به دلیل همکاری ایشان در گردآوری دادهها سپاسگزاری
و قدردانی میگردد.
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره  950080میباشد که
با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشـــگاه علوم پزشـــکی
مشهد انجام شده است.
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Introduction: The study and analysis of each health system has become a necessity for its
performance improvement through time. In this context, management and analysis of the number of
patients is an important factor in the process of improving managers' decisions. The aims of this study
were to explore and evaluate the use of multiple time series forecasting methods to predict monthly
hospital inpatient admissions at six public hospitals in Mashhad city and to compare the accuracy
performance of these methods.
Methods: This cross-sectional modeling study was performed based on monthly data of inpatient
admissions at six public hospitals in Mashhad from March 2004 through March 2016. Data were
extracted from database of the Statistics Office of Mashhad University of Medical Sciences. Holtwinters, Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), Multilayer Perceptron
(MLP) and Generalized Regression Neural Networks (GRNN) models were applied to forecast
monthly inpatient numbers at each hospital. The error of the models in regard to the predicted values
was reported through Mean Absolute Percentage Error (MAPE).
Results: Holt-Winters method, due to providing the optimal forecasting performance in four
hospitals, could be an efficient method for predicting the number of inpatients in hospitals. Totally,
the studied models with a MAPE from 2.13% to 4.12% showed acceptable performance in all six
hospitals.
Conclusion: Time series analysis is an adequate practical tool for predicting the number of hospital
inpatient admissions. Given the unique characteristics of different hospitals, applied methods in this
study, including modeling and data analysis can be used in other hospitals to improve their resource
allocation and strategic planning.
Keywords: Time Series Analysis, Inpatient Numbers, Holt-Winters, SARIMA, Neural Networks
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