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2 calitati esentiale 
necesare unui medic bun :

Logică!

Memorie bună! 
volum mare de date de acumulat:

•  minim 14 ani = 6 + 4(6) + 4

Ce poate reprezenta IA pentru medic?

• +Date noi! Ex.: 100848 articole 
PubMed/8 ani (“HTA treatment”)



Ce poate reprezenta IA pentru medic?

• In esenta, IA da posibilitatea computerelor sa 
invete/sa “gandeasca”/ sa utilizeze logica, cu un 
plus pentru acumulare/logica/erori!

• IA “ideala” pentru medic: 
    sa proceseze datele unui pacient comparativ cu 

-un volum foarte mare de date, achizitionate 
anterior/

- intr-un timp foarte scurt/
- fara erori.

• Principalele limitări ale tehnicilor IA actuale: 
necesitatea unui volum mare de date si 
problemele cu interpretarea rezultatelor 
(feedback medic practician).
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Cresterea continua 
a numarului de 

articole publicate in 
BD medicale 
(PubMed) in 

perioada 
1987 – 2020

Deep Learning



Tipuri de date medicale utilizate de studiile de IA 
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Ponderea surselor de date 
pentru Deep Learning



Principalele 10 tipuri de boli – subiect pentru publicatiile de IA

Fei Jiang et al. Stroke Vasc Neurol 2017;2:230-243

© Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. 
All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.



Drumul de la 
generarea 

datelor clinice 
la 

procesarea IA, 
analiza datelor IA 

si 
decizia clinica

(unde: 
- EMR, electronic medical 
record; 
- EP, electrophysiological)
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Exemple de domenii de aplicabilitate a IA in medicina:

• Diagnostic rapid si precis

• Reducerea mortalitatii

• Roboti terapeutici

• Reducerea riscului de eroare in relatie cu oboseala

• Scaderea costurilor medicale

• Asistenta in mobilitatea pacientilor cu dizabilitati

• Chirurgie minim invaziva

• Cresterea acuratetii diagnosticului imagistic

• Ajutor in relatie cu complexitatea taskurilor medicale



• Diagnostic rapid si precis

Ex.: În anul 2016, computerul Watson de la IBM a fost folosit pentru a 
diagnostica în cateva minute, o afecțiune ce punea dificultăți în 
stabilirea unui diagnostic final în cazul unui pacient japonez cu 
leucemie. Computerul a facut acest lucru prin cercetarea a 20 de 
milioane de articole de oncologie.



• Reducerea ratei de mortalitate

Introducerea sistemelor IA, la care clinicienii sa aiba acces in mod 
uzual, va contribui la:
- medicina personalizata: recomandarea analizelor si a 
tratamentului in mod individualizat, in relatie cu particularitatile 
fiecarui bolnav

- imbunatatirea prognosticului bolilor si, ca urmare, reducerea 
mortalitatii. 



• Roboții terapeutici

Îmbrățișarea și îngrijirea animalelor de 
companie poate avea un efect pozitiv asupra 
sănătății oamenilor. Se poate produce 
scăderea tensiunii arteriale, reducerea 
anxietății și creșterea interacțiunii sociale. 
Utilizarea roboților terapeutici sub formă 
de animale și  a roboților de asistență 
socială în rândul pacienților vârstnici ajută la 
îmbunătățirea calității vieții acestora.



• Reducerea riscului de eroare in relatie cu oboseala umană

Eroarea umană este costisitoare și, cu cât este mai mare nivelul de 
oboseală, cu atât este mai mare riscul apariției erorilor. Unul dintre cele 
mai recente studii pe acest subiect a plasat costul financiar al erorilor 
medicale in US (2008) la 19,5 miliarde de dolari. Deși se află încă în 
diferite etape de dezvoltare, un beneficiu al IA este că nu suferă de 
oboseală, neatentie sau emotivitate/stări de spirit. Are capacitatea de a 
prelucra cantități mari de date cu viteză incredibilă și de a depăși 
oamenii în termeni de precizie.



• Scăderea costurilor medicale
Chiar daca IA este costisitor de implementat, pe termen lung poate 
indeplini sarcini foarte complexe, de exemplu: 

- IA are capacitatea de a observa tendințe populationale care ar putea trece 
neobservate și permite intervenții medicale timpurii.

-  IA poate fi folosita pentru a analiza milioane de rapoarte de laborator și 
date complexe, prezentand avantaj si in dezvoltarea mai rapida si mai 
putin costisitoare de noi medicamente și vaccinuri.



• Asistență în mobilitatea persoanelor 
cu dizabilitati

Pe măsură ce comunitatea medicală se 
luptă pentru a răspunde nevoilor 
pacienților, spitalele manifestă un interes 
din ce în ce mai mare pentru sisteme 
robotice pentru a ajuta la sarcini obligatorii 
care necesită efort intens, de exemplu. 
Provocările legate de mobilitate afectează 
multe persoane, de exemplu după 
accidente vasculare cerebrale sau leziuni 
ale coloanei vertebrale. Dezvoltarea 
exoscheletelor HAL 5 ajută tot mai mult la 
reabilitare și are efecte esentiale, pozitive, 
în acest proces.



• Chirurgia minim invaziva

Ex.: În 2015, Google a colaborat cu 

Ethicon pentru a dezvolta echipamente 

chirurgicale bazate pe IA. Experiența de 

analiză a datelor și software-urile Google 

ajută acum la dezvoltarea sistemelor 

robotice, a realității augmentate și a 

imaginilor și senzorilor avansați. 

Sistemele robotizate permit un grad de 

precizie și acuratețe mult mai mare, cu 

scaderea invazivitatii operatiei si, implicit, 

a traumei, pierderii de sânge și a 

cicatricilor postoperatorii pentru pacient.



• Cresterea acuratetii diagnosticului imagistic

Dezvoltarea de algoritmi de detectie automata a anumitor leziuni/ chiar 
boli, precum și analiza/ procesare imagine.



Division of typical medical imaging Work Flow into 4 steps: planning, image acquisition, interpretation 
(reading), and reporting. Felix Nensa et al. J Nucl Med 2019;60:29S-37S

Copyright © Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging



Brief time line of major developments in AI and machine learning. Felix Nensa et al. J Nucl Med 
2019;60:29S-37S
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• Ajutor in relatie 
cu 

complexitatea 
taskurilor 
medicale

Complexitatea tehnicilor de IA
vs.
Complexitatea 
taskurilor 
medicale ofertante



Dileme privind 
rolul IA pentru medic

• Pentru medic conceptul de IA poate fi inca 
considerat “black box” fie prin așteptări 
exagerate, fie prin temeri nefondate pe de altă 
parte. 

• Teama că IA poate înlocui într-o zi personalul 
calificat este nefondată.

• Un scenariu mai realist este acela că IA va 
imbunatati actul medical și va ajuta medicul: 
poate fi utilizata pentru a efectua sarcini 
plictisitoare, repetitive sau mai puțin dorite, 
precum și cele care necesită niveluri ridicate de 
dexteritate si precizie.

• Fara a ne putea imagina IA care oferă empatie 
sau o perspectivă asupra condiției umane.



Va multumim si asteptam sa colaboram!


