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• Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi   are doua aparate de raze X digitale amplasate in 
spital si in ambulatoriul de specialitate.Domeniul de activitate include o patologia pulmonara
diversa si complexa.

• In ultimile 6 luni Spitalul Clinic de Pneumoftiziologi e  a  folosit pro bono  beneficiile aduse
de  Platforma XVision cu  softul de interpretare al radiografiilor toracice care  procesează
automat imagini digitale obtinute cu ajutorul instalatiilor roentgen  digitale.

• Utilizarea softului in aceasta perioada s- a facut in special de catre de medicii radiologi si
medicii rezidenti si a devenit parte din activitatea medicala ,  incepand cu     detecția
modificarilor patologice pulmonare in infectia COVID -19,  dar si pentru alte afectiuni
pulmonare .  



• După efectuarea radiografiei, aplicația Xvision identifica automat modificari patologice
principale si indica normal/anormal –astfel se poate prioritiza ordinea interpretarii
radiografiilor( dintr-un volum mare de radiografii cele care necesita un rezultat imediat).

• Aplicatia realizeaza o analiza diferentiala dar nu un diagnostic diferential.Softul ofera o paleta de     
domenii de patologie pe baza unor aspecte semiologice . 

• Dupa aceasta etapa in care   cele mai multe din   modificarile patologice sunt mentionate cu facilitate 
urmeaza interpretarea semnificatiei aspectelor semiologice -lucru dificil, care trebuie realizat in 
contextul clinic si paraclinic si numai de catre medic . În funcție de acesta se ia o decizie privind
cazul medical respectiv.

• In contextul pandemiei , XVision detectează aspecte semiologice intalnite in pneumonia COVID-
19  (pattern- rad iologic de opacitati multilobare multifocale periferice si peribronhovasculare
predominant bazale) fiind util intr-un prim triaj al pacientilor suspecti de mentionat insa ca un 

aspect radiologic  normal nu exclude COVID-19 si aspectele patologice pe radiografie nu sunt
neaparat specifice .





• X-vision folosește algoritmi de inteligență artificială pentru analiza radiografiilor
pulmonare, având rolul de a asista medicii în procesul de diagnosticare.

• Cu ajutorul platformei XVision, imagistica medicală beneficiază de avantajul tehnologic
oferit de inteligența artificială asigurând un act medical mai eficient.

• În plus, această soluție susține colectivul medical în gestionarea volumului de muncă
foarte încărcat



ANALIZA DIFERENTIALA 

1. Triaj COVID -19 -Softul analizeaza opacitățile pulmonare multilobare, multifocale
bilateral  localizate periferic si peribronhovascular specifice infectiei

2. TBC 
3. Boala interstitiala
4. Opacitati pulmonare
5. Consolidare pulmonara
6. Edem pulmonar
7. Atelectazie
8. Cardiomegalie
9. Boala hilara/mediastinala
10. Afectare pleurala
11. Pleurezie , pneumotorax
12. Disfunctie diafragmatica
13. Dispozitive medicale
14. Fracturi,deformari coloana /cifoscolioza







Lobectomie inferioara dreapta















Pneumonie abcedata
Imagine mixta cu nivel
hidroaeric lob inferior drept















COVID-19



Tuberculoza pulmonara





Tubrculoza pulmonara



Concluzii

• Pentru Spitalul Clinic  de Pneumoftiziologie Iasi, colaborarea cu   X vision    este binevenită și de 
ajutor pentru personalul medical.

• Programul dezvoltat de expertii de la Xvision ușurează munca medicilor radiologi si din alte
specialitati in interpretarea radiografiei toracice (inclusiv în cazul infectiei Covid -19).

• Radiografia toracica este prima investigatie imagistica la un pacient cu simptomatologie
respiratorie

• Radiografia toracica este printe cele mai frecvente examinari imagistice care se efectueaza de 
rutina la  majoritatea pacientilor indiferent de patologie.  

• Softul propus de platforma X vision are rolul de a oferi o  ,,opinie,o sugestie ”  ,dar decizia in acest
moment apartine medicului .



• Inteligența artificială implică analiza unor cantități foarte mari de date pentru a distinge 
modele, care sunt apoi utilizate pentru a anticipa probabilitatea de reapariție.

• Inteligența artificială are  capacitatea de a învăța dar exista si mulți factori pot contribui 
la erori.

• Artificial intelligence in radiology-Ahmed Hosny,1 Chintan Parmar,1 John Quackenbush,2,3 Lawrence H. 
Schwartz,4,5 and Hugo J. W. L. Aerts1,6,*, Nat Rev Cancer. 2018 Aug; 18(8): 500–510.

• Acest grafic prezintă nivelurile de performanță ale inteligenței artificiale (AI) și ale 
inteligenței umane începând de la vârsta timpurie a computerului și extrapolând în viitor. 
În prezent, asistăm la aplicații IA limitate specifice sarcinilor, care sunt capabile 
depășească ocazional inteligența umană. Se așteaptă ca AI-ul general să depășească 
performanțele umane în aplicații specifice în următorii ani. 

• Oamenii pot beneficia de interacțiunea om-AI in diagnosticul bolilor

•

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hosny%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29777175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parmar%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29777175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quackenbush%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29777175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwartz%20LH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29777175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aerts%20HJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29777175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=29777175


• In  viitor se  vor perfectiona algoritmii si se vor putea analiza imagini 
radiologice complexe cu mult mai multa precizie, cu mai multe elemente
relevante pentru diagnosticul multor afectiuni si procesul de diagnosticare
va fi optimizat

• Medicii care oferă pacienților diagnostice cu ajutorul inteligenței 
artificiale ar trebui să se asigure că sunt bine informați cu privire la  
contextul clinic  si si paraclinic


