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METODY CZĘSTOTLIWOŚCIOWE W ANALIZIE ZACHOWAŃ 
PACJENTÓW POZ 

Streszczenie. Praca stanowi wprowadzenie w zagadnienia analizy danych pochodzących 
z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Przedstawiona jest motywacja 
problemu, pochodzenie i analiza danych. Omówiona jest także wstępna analiza 
częstotliwościowa ilustrowana wykresami. Pracę kończą propozycje dalszych badań. 

Słowa kluczowe: podstawowa opieka medyczna, analiza częstotliwościowa 

FREQUENCY METHODS IN ANALYSIS OF THE BEHAVIOR PATIENTS 
PRIMARY HEALTHCARE 

Summary. Paper is an introduction to the problem of analysis of data from Primary 
Healthcare facilities. Problem motivation, and data origin and processing are presented. 
Initial frequency analysis is discussed and illustrated with plots. Paper ends with further 
research plans.  
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1. WPROWADZENIE 
 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest trzonem każdego systemu opieki zdrowotnej. 
W Polsce zapewniają ją interniści, pediatrzy oraz ostatnio rosnąca pula lekarzy rodzinnych. 
Zastąpienie starego modelu wielospecjalizacyjnego przez nowoczesną medycynę rodzinną jest 
niezbędą interwencją w postający proces transformacji POZ. Niemal 90% problemów 
medycznych napotkanych przez lekarzy rodzinnych jest przez nich rozwiązywana, a jedynie 
reszta wymaga skierowania do specjalisty. Oznacza to, że dostęp pacjentów do niezbędnych 
narzędzi diagnostycznych i procedur medycznych jest uzależniony od efektywności rodzinnej 
opieki zdrowotnej. Na zachowanie dostarczycieli opieki zdrowotnej znacząco wpływa system jej 
finansowania. W Polsce obecnie funkcjonuje system oparty na tzw. kapitacji. Polega on na tym, 
że fundusze przekazywane do POZ zależą od liczby pacjentów, którzy złożyli w nim deklarację 
wyboru lekarza rodzinnego. Dodatkowo wysokość kwoty za pacjenta zależy od tego, do jakiej 
grupy pacjent należy – a w konsekwencji, jaka jest przydzielona do niego stawka kapitacyjna. 
Oznacza to, że fundusze przekazane dostarczycielowi opieki zdrowotnej będą inne w przypadku 
dziecka, a inne w przypadku dorosłego z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi. Według 
autorów obecnie ustalone wagi, dobierane w celu zróważenia pomiędzy kosztami opieki 
i finansowaniem, nie odpowiadają faktycznym obciążeniom dla POZ. Prowadzi to do różnic 
w dostępie różnych grup pacjentów do opieki, co w konsekwencji osłabia wypełnienie roli 
społecznej, jaką pełni medycyna rodzinna  [6, 8-10]. 

Obecnie stosowany system kapitacyjny wyróżnia następujące grupy:   
• dzieci w wieku do 6 lat,  
• dzieci i młodzież w wielku od 7 do 19 lat, 
• osoby dorosłe w wieku od 20 do 65 lat,  
• osoby w wieku 66 lat i starsze,  
• osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe i chore na cukrzycę. 

Za każdego pacjenta z danej grupy, który złożył deklarację wyboru, dostarczyciel opieki 
zdrowotnej otrzymuje rocznie 96 zł pomnożone przez współczynnik wagowy (wagę kapitacyjną) 
dla tej grupy przynależności. Wagi dla danych grup zebrane są w tabeli 1. 

Tematem badań, o których mówi niniejsza praca, jest analiza zachowań populacji pacjentów 
POZ. Docelowo planowane jest utworzenie modelu matematycznego bazującego na narzędziach 
dynamiki populacyjnej. Zagadnienia modelowania procesów populacyjnych i biologicznych były 
przedmiotem wcześniejszych badań autorów (zob. [3-5]), zaś analiza zachowań pacjentów tylko 
w kontekście opieki nocnej i świątecznej zob. [7]. Do tego celu potrzebne są jednak dane o tym, 
jak pacjenci się zachowują - zwłaszcza jak często korzystają z usług lekarza rodzinnego i z jakimi 
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kosztami dla przychodni się to wiąże. Szczególnie pomocny w analizie tych danych jest system 
informatyczny DrEryk, coraz częściej stosowany w placówkach POZ. 
 Tabela 1  

Wagi kapitacyjne 

Grupa Waga 
Dzieci w wieku do 6 lat 1.6 
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat 1.2 
Osoby dorosłe w wieku od 20 do 65 lat 1 
Osoby w wieku 66 lat i starsze 1.8 
Osoby cierpiące na choroby 
sercowo-naczyniowe i chore na cukrzycę 

 
3 

 
 
2. SYSTEM DR ERYK 

 
System DrEryk® (Ericpol Telecom, [2]) to oprogramowanie przeznaczone do obsługi 

praktyki lekarskiej, zwłaszcza praktyki lekarza rodzinnego. Jego podstawowa wersja jest 
rozwijana od 2006 roku i systematycznie jest wzbogacana o dodatkowe funkcje (np. obsługę 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). Według danych producenta, z programu korzystają 
lekarze obejmujący opieką populację około 6 mln pacjentów. Program ma charakter modułowy, 
umożliwiający elastyczną, dostosowaną do potrzeb użytkownika konfigurację.  

Podstawowym modułem, niezbędnym do prowadzenia praktyki opartej na kontrakcie z NFZ, 
jest Moduł Sprawozdawczości. W tej wersji, praca z programem ogranicza się do prowadzenia 
rejestru deklaracji wyboru lekarza oraz prowadzenia rejestru wykonanych świadczeń (wizyt 
pacjentów). Moduł Sprawozdawczości pozwala na comiesięczne raportowanie listy pacjentów, 
wykonanych świadczeń, wystawienie rachunku dla NFZ, odbiór komunikatów zwrotnych (m.in. 
weryfikacja listy pacjentów). 

Pozostałe moduły (rozbudowane narzędzia do prowadzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej i sterowania ruchem pacjentów) to: Moduł Lekarza, Moduł Pielęgniarki 
POZ/Położnej Środowiskowej, Moduł Pracownika Rejestracji. Każdy dodatkowy moduł 
umożliwia zastąpienie tradycyjnej dokumentacji papierowej dokumentacją elektroniczną. 

Struktura programu pozwala na określenie uprawnień w dostępie do dokumentacji 
medycznej i funkcji programu w zależności od poziomu uprawnień (właściciel, kierownik 
medyczny, lekarz, pielęgniarka, rejestratorka). Praca na stanowiskach roboczych odbywa się za 
pomocą sieci lokalnej, jeden z komputerów może służyć jako serwer mieszczący główną bazę 
danych. Baza danych jest uzupełniana w czasie rzeczywistym, każdy użytkownik (w zależności 
od poziomu uprawnień) ma dostęp do aktualnych informacji. System ma zasadniczo dwa 
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poziomy funkcjonalności. Poziom użytkownika umożliwia w pełni obsługę pacjenta – od 
prowadzenia terminarza, przez dokumentację konsultacji lekarskich (z możliwością m.in. 
generowania wszelkiego rodzaju druków i formularzy, drukowania recept opartych na bazie 
leków gotowych i robionych, kodowania wizyt i procedur medycznych odpowiednio według 
obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 i ICD-9, tworzenia rozbudowanej 
informacji o historii schorzeń pacjenta oraz czynnikach ryzyka itp.) po obsługę gabinetu 
szczepień i gabinetu zabiegowego. Drugi poziom – sprawozdawczości – bazuje na danych 
wprowadzanych przez użytkowników i na żądanie generuje raporty oraz zestawienia na potrzeby 
instytucji zewnętrznych (oprócz wspomnianego NFZ, także m.in. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, Inspekcji Sanitarnej). Ponieważ dane do raportów są zbierane przez program 
automatycznie, w trakcie codziennej pracy personelu, generowanie elektronicznych zestawień nie 
wymaga specjalistycznej wiedzy użytkowników. Ze względu na stale zmieniające się warunki 
raportowania (merytoryczne i techniczne), od których NFZ uzależnia wypłaty należności 
finansowych, częste aktualizacje w tym zakresie stanowią znaczącą pomoc w utrzymaniu 
płynności finansowej świadczeniodawcy. 

 

 
Rys. 1. Zrzut ekranu aplikacji w Matlabie 
Fig. 1. Screenshot of the application in Matlab 
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3. OBRÓBKA DANYCH 
 

Dzięki uprzejmości firmy Ericpol analizowane przez nas dane zostały uprzednio 
zanonimizowane. Dane, które były użyte w badaniach, zostały dostarczone w postaci kilku 
arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel, z czego każdy zawierał ponad 50000 rekordów. Ze 
względu na obecną postać zapisu informacji jak i nadmiarowość danych na tym etapie pracy 
zdecydowano się na stworzenie prostego programu z interfejsem graficznym w środowisku 
Matlab. Głównym celem tego programu jest analiza liczby odwiedzin przychodni przez 
pacjentów w trakcie danego dnia. Przykładowy zrzut ekranu aplikacji można zaobserwować na 
rysunku 1. 

Tworzenie statystyki odbywa się na następujących etapach: 
• Redukcja nadmiarowych informacje o wizycie pacjenta w obrębie jednego dnia.  
• Klasyfikacja pacjenta do jednej z grup (w tej operacji uwzględniany jest wiek i płeć). 
• Obliczenie liczby pacjentów będących na wizycie danego dnia według kryteriów grupa 

wiekowa oraz płeć. 
• Utworzenie wykresu zależności pomiędzy dniem a liczbą wizyt, które się w nim odbyły.  
Program ten umożliwia zapis przeprowadzonych obliczeń do pliku .mat, odczyt poprzednio 

wygenerowanych wyników oraz zapis stworzonych wykresów. Na rysunkach 2-9 przedstawiono 
przykładowe historie przyjęć pacjentów podzielonych wg grup kapitacyjnych i płci.   

 
Rys. 2. Liczba dzieci (dziewczynek) w wieku 0–6 lat przyjmowanych dziennie w przychodni w 2010 roku 
Fig. 2. Number of children (girls) visiting a doctor at the age 0−6 in 2010  
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Rys. 3. Liczba dzieci (chłopców) wieku 0–6 lat przyjmowanych dziennie w przychodni w 2010 roku 
Fig. 3. Number of children (boys) visiting a doctor at the age 0−6 in 2010  
 
 

 
Rys. 4. Liczba pacjentów (kobiet) w wieku 7–19 lat przyjmowanych dziennie w przychodni w 2010 roku 
Fig. 4. Number of patients (women) visiting a doctor at the age 7−19 in 2010 
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Rys. 5. Liczba pacjentów (mężczyzn) w wieku 7–19 lat przyjmowanych dziennie w przychodni  

w 2010 roku  
Fig. 5. Number of patients (male) visiting a doctor at the age 7−19 in 2010 

 
Rys. 6. Liczba pacjentów (kobiet) w wieku 20–65 lat przyjmowanych dziennie w przychodni  

w 2010 roku 
Fig. 6. Number of patients (women) visiting a doctor at the age 20−65 in 2010 
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Rys. 7. Liczba pacjentów (mężczyzn) w wieku 20–65 lat przyjmowanych dziennie w przychodni  

w roku 2010 
Fig. 7. Number of patients (male) visiting a doctor at the age 20−65 in 2010 

 
Rys. 8. Liczba pacjentów (kobiet) w wieku powyżej 66 lat przyjmowanych dziennie w przychodni  

w 2010 roku 
Fig. 8. Number of patients (women) visiting a doctor at the age more than 66 in 2010   
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Rys. 9. Liczba pacjentów (mężczyzn) w wieku powyżej 66 lat przyjmowanych dziennie w przychodni  

w 2010 roku 
Fig. 9. Number of patients (male) visiting a doctor at the age more than 66 in 2010   
 

Dane przedstawione na rysunkach 2-9 są przedstawione w formie nieprzetworzonej. Do tej 
pory nie stosowano żadnych metod filtracji lub wygładzania. Mimo to można zauważyć pewne 
interesujące prawidłowości, które wymagają głębszej analizy. W dalszej części pracy 
przedstawione zostaną wstępe wyniki uzyskane przy użyciu metod częstotliwościowych. 

 
3.1. Zastosowanie bazy danych 

 
Ze względu na dużą ilość danych w najbliższym czasie planowane jest przeniesienie 

wszystkich arkuszy .xlsx do relacyjnej bazy danych, która zostanie zaprojektowana tak, by 
ułatwić ich analizę. Zabieg ten jest niezbędy ze względu na dużą ilość informacji, których analiza 
w środowisku Matlab jest nie efektywna. Najważniejszym powodem jednak jest fakt, iż obecna 
postać zapisu danych nie uwzględnia relacji zachodzących pomiędzy nimi, jak i wprowadza 
pewnego rodzaju nadmiarowości, które powodują zwiększenie nakładu czasu potrzebnego na ich 
analizę. Schemat bazy danych zostanie zaprojektowany tak, by uwzględniać relację pomiędzy 
pacjentami a ich wizytami, diagnozami oraz odbytymi badaniami (procedury medyczne). Dla 
celów dalszych badań w bazie znajdą się również tabele opisujące zależności pomiędzy 
procedurami medycznymi, ich kosztami oraz firmami je świadczącymi. Naszą bazę danych 
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zamierzamy stworzyć w środowisku PostgreSQL. Jest to szybki i stabilny system zarządzania 
bazami danych, który umożliwia współpracę bazy danych z niemal wszystkimi środowiskami 
programistycznymi (w tym również Matlab). Zabieg ten pozwoli na przyśpieszenie obliczeń 
przez przerzucenie wstępnej analizy danych ze środowiska Matlab na wyspecjalizowane w tym 
celu środowisko bazodanowe. 

 
 

4. ANALIZA WIDMOWA 
 

  

Rys. 10. Przykład zastosowania narzędzia sptool 
Fig. 10. Example of use tools sptool 

 
Do przeprowadzenia wstępnej analizy widmowej został wykorzystany pakiet 

MATLAB/Simulink wraz z przybornikiem Signal Processing ToolBox, zawierający narzędzie 
sptool (zob. rysunek 10 oraz [1]). Do obliczenia gęstości widmowej mocy zostały wykorzystane 
trzy metody: metoda Welcha, metoda Yule-Walkera oraz metoda MUSIC. Do właściwej analizy 
zdecydowano o wykorzystaniu metody Welcha. Jest to metoda nieparametryczna, co oznacza, że 
jedna z jej części składowych jest szybką transformatą Fouriera. Parametry metody zostały 
dobrane do długości i charakteru danych liczbowych. Do wstępnej obróbki danych wykorzystano 
okno Kaisera. Dla potwierdzenia działania metody Welcha oraz prawidłowości dobranych 
parametrów obliczono również widmo sygnału za pomocą metody Yule-Walkera (metoda 
parametryczna, wykorzystująca model autoregresyjny) oraz MUSIC (metoda podprzestrzeni 
tworząca pseudospektrum), zob. np. [11]. Na rysunkach 11-14 przedstawiono wykresy gęstości 
widmowej mocy dla szeregów czasowych przyjęć pacjentów w podziale na grupy kapitacyjne. 
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Rys. 11. Gęstość widmowa mocy dla przyjęć pacjentów w wieku 0 do 6 lat 
Fig. 11. Power spectral density for visits patients age 0−6 

 

 
Rys. 12. Gęstość widmowa mocy dla przyjęć pacjentów w wieku 7 do 19 lat 
Fig. 12. Power spectral density for visits patients age 7−19 
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Rys. 13. Gęstość widmowa mocy dla przyjęć pacjentów w wieku 20 do 65 lat 
Fig. 13. Power spectral density for visits patients age 20–65 
 

 
Rys. 14. Gęstość widmowa mocy dla przyjęć pacjentów w wieku powyżej 66 lat 
Fig. 14 Power spectral density for visits patients age more than 66 
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Rys. 15. Gęstość widmowa mocy dla przyjęć pacjentów w wieku 20 do 65 lat wyliczona metodą Yule-

Walkera 
Fig. 15. Power spectral density for visits patients age 20–65, plot method Yule-Walker 
 

Na zamieszczonych wykresach gęstości widmowej mocy można zauważyć, że na prawie 
wszystkich wykresach zwiększoną moc dla częstotliwości około 0.2, co odpowiada około 5 
dniom roboczym (jednemu tygodniowi). Na wykresach można zaobserwować inne częstotliwości 
o zwiększonej mocy, ale są one różme dla poszczególnych grup wiekowych pacjentów. Na 
wykresach gęstości widmowej mocy obliczonej metodą Welcha można zaobserwować 
charakterystyczne „rozpłaszczenie listków” widma. Jest to szczególnie widoczne na początku 
wykresów dla częstotliwości poniżej 0.1, czyli mniejszej niż raz na 10 dni. Owo ,,rozpłaszczenie” 
jest cechą charakterystyczną metody Welcha. Właściwość ta jest szczególnie niebezpieczna 
podczas analizy sygnałów, w których występują składowe o bardzo zbliżonych 
częstotliwościach. Dla porównania na rysunku 15 przedstawiono gęstość widmową mocy szeregu 
czasowego przyjęć pacjentów w wieku od 20 do 65 lat wyliczoną metodą Yule-Walkera. 

Dalsze prace w tym zakresie będą polegać na:  
• analizie danych z dłuższych okresów czasu,  
• dalszej analizie widmowej z wykorzystaniem innych metod,  
• analizie sygnałów w dziedzinie czasu, a w szczególności na próbach wykorzystania filtrów 

do określania trendu w danych liczbowych,  
• analizie w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości połączonych z wiedzą ekspercką, 



58 J. Baranowski, W. Bauer, M. Oleszczyk, P. Piątek, A.Windak 
 

dotyczącą zwyczajów pacjentów, częstotliwością zachorowań związaną z porami roku, 
występowaniem innych cyklicznych zjawisk mających wpływ na zdrowie i zachowanie 
pacjentów. 

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

W pracy przedstawiono zarys zagadnień związanych z analizą danych dotyczących przyjęć 
pacjentów w placówkach POZ. Zaprezentowano uzyskane szeregi czasowe przyjęć oraz ich 
wstępną analizę częstotliwościową. Plany dalszych badań nie ograniczają się jednak jedynie do 
badań w dziedzinie częstotliwości. Planowana jest m.in. konstrukcja modelu dynamicznego.  

 
Praca finansowana z działalności statutowej AGH nr umowy 15.11.120.080 
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