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1. INTRODUCERE 

Acest document a fost dezvoltat în cadrul proiectului ”Industria 4.0 în sănătate”, cofinanțat prin 
programul Erasmus+ al Uniunii Europene de către partenerii proiectului: Universitatea de 
Științe Umaniste și Economie din Lodz (Polonia), Universitatea de Științe Aplicate din Klaipeda 
(Lituania), Institutul Callípolis (Spania), OAMGMAMR Iasi (România), Ludor Engineering 
(România) și MECB (Malta).  
 
Documentul constă în trei părți principale. Prima parte: ”Analiza aplicărilor Industriei 4.0 în 
sănătate” este rezultatul analizelor efectuate de partenerii proiectului în țările lor în vederea 
identificării celor mai relevante aplicări ale tehnologiilor și conceptelor Industriei 4.0 în sectorul 
sănătății. Cea de-a doua: ”Directive VET privind aplicările Industriei 4.0 în sănătate” include 
unele instrucțiuni care vor fi folosite de către furnizorii VET pentru a implementa activitățile de 
training dedicate pregătirii personalului din domeniul sănătății pentru funcții referitoare la 
Industria 4.0. Cea de-a treia parte: ”Studii de caz privind utilizarea Industriei 4.0 în sănătate” 
este o colecție de studii de caz relevante pentru utilizarea Industriei 4.0 în sănătate, având ca 
scop conștientizarea grupurilor țintă cu privire la potențialul, aplicabilitatea și avantajele 
Industriei 4.0 în sectorul sănătății:  
 
Documentul are scopuri multiple: 
- să demonstreze că Industria 4.0 nu este doar o teorie sau ceva dintr-un viitor îndepărtat, ci 
ceva care este folosit, chiar acum, în aplicațiile practice pentru sănătate 
- să inspire profesioniștii, managerii etc. din sectorul sănătății și să îi convingă de avantajele 
oferite de implementarea Industriei 4.0 în sănătate 
- să găsească cele mai bune practici și alte idei utile pentru cursul de formare ”Industria 4.0 în 
sănătate”  
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2. ANALIZA APLICAȚIILOR ACTUALE ALE INDUSTRIEI 4.0 
ÎN SĂNĂTATE  

2.1. Analiza aplicațiilor Industriei 4.0 în sănătate în Polonia 

Scopul documentului este să identifice cele mai relevante aplicații ale tehnologiilor și 
concepte ale Industriei 4.0 în sectorul sănătății, create, dezvoltate și/sau utilizate în țara 
parteneră. 

2.1.1. Introducere 

Industria 4.0 sau cea de-a patra revoluție industrială sunt termeni care descriu 
modificările sociale, industriale și tehnologice cauzate de transformarea digitală a industriei. 

Industria 4.0 este un termen colectiv care înseamnă integrarea mașinilor și sistemelor 
inteligente și introducerea modificărilor în procesele de producție cu scopul de a crește eficiența 
producției și de a introduce posibilitatea modificărilor flexibile în gama de produs. Industria 4.0 
nu este doar despre tehnologie, ci și despre noile modalități de lucru și rolul oamenilor în 
industrie.  

Cea de-a patra revoluție este o schimbare de paradigmă, care se axeaxă pe nevoile 
clientului, străduindu-se să introducă personalizarea în masă a produselor și serviciilor prin 
tehnici specifice. Caracteristicile specifice includ tehnologii precum: Internetul lucrurilor, 
analiza seturilor mari de date (Big Data), cloud computing, comunicare automatizată, 
automatizarea mașinilor, RV (realitate virtuală) și RA (realitate augmentată), simpla conversie a 
producției în sortimente variabile, imprimare 3D.   

Istoricul industriei cu tehnologiile asociate este după cum urmează: 
 Industria 1.0 – mecanizarea – inventarea și implementarea mașinii cu aburi a dus producția 

într-o eră a industrializării. 
 Industria 2.0 – electrificarea – electricitatea a fost cea care a înlocuit mașinile cu aburi, iar 

liniile de producție au putut produce mărfuri în serii mari. 
 Industria 3.0 – digitalizarea – calculatoare din ce în ce mai eficiente, iar sistemele de 

prelucrare a datelor au făcut posibil controlul mașinilor folosind un software. Ca rezultat, 
mașinile au dobândit eficiență, precizie și flexibilitate mai mari, iar procesul de digitalizare 
a făcut posibilă dobândirea de niveluri de automatizare din ce în ce mai mari. Au început să 
iasă la iveală sisteme de planificare și control, cu scopul de a coordona activitățile de 
producție.  

 Industria 4.0 – integrarea sistemului și networking; Industria 4.0 integrează oameni și 
mașini controlate digital cu internetul și tehnologiile informatice. Materialele produse sau 
utilizate pentru producție sunt întotdeauna identificabile și au capacitatea de a comunica 
independent unele cu altele. Fluxul informațional este vertical: de la componente 
individuale la departamentul de IT al companiei, și de la departamentul de IT către 
componente. A doua direcție a fluxului informațional este efectuată orizontal: între 
mașinile implicate în procesul de producție și sistemul de producție al companiei. 

2.1.2. Aplicările tehnologiei Industriei 4.0 în sănătate 

În materie de tehnologie, Industria 4.0 este un complex de tehnologii inovative și în curs 
de dezvoltare care formează fundațiile modificărilor discutate. Acestea permit implementarea 
de noi metode de prelucrare și managementul informațiilor. 

 Internetul lucrurilor. 
 Analiza datelor și optimizarea sănătății. 
 Integrarea IT / OT și crearea de sisteme fizice cibernetice (CPS)  
 Securitatea cibernetică. 
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 Inteligența artificială. 
 Imprimare aditivă (imprimare 3D). 
 Producție digitală și digitalizarea producției. 
 Cloud computing. 
 Big Data. 
 Realitatea virtuală și augmentată. 
 Roboți cooperanți. 
 Roboți mobili. 
 RFID (identificare prin radiofrecvență). 
 Interfețe mobile. 
 Lanțuri articulate de blocuri de informații. 
 Localizare geografică. 
 
Tehnologiile Industriei 4.0 cel mai des folosite în sănătate sunt: Internetul lucrurilor, 

imprimarea 3D, simularea 3D, realitatea virtuală și augmentată, inteligența artificială, Big Data 
și robotica. 

2.1.3. Domenii ale sectorului sănătății 

Industria 4.0 înseamnă în principiu două curente de mega-trend-uri tehnologice, adică: 
robotizare și digitalizare. Acestea sunt fabrici inteligente, dar și căi informatice și ecosisteme 
informatice în sistemul de sănătate susținut de inteligența artificială (IA). 

Cele mai promițătoare 3 domenii în care Industria 4.0 poate livra cele mai bune rezultate 
sunt:  

 Integrarea managementului bolii în viețile noastre de zi cu zi – un domeniu extrem 
de important referitor la managementul bolilor netransmisibile, care afectează o 
proporție din ce în ce mai mare a populației. Creșterea nivelului de aderare a 
pacientului la tratament este un element critic pentru recuperarea acestora și 
calitatea vieții. 

 Digitalizarea pentru o societate care înaintează în vârstă – se preconizează că în 
2050, populația peste 60 ani va atinge aproape 2 miliarde, ducând la o creștere a 
numărului de persoane cu independență limitată. Robotica și digitalizarea pot ajuta la 
asigurarea unor servicii de îngrijire, precum și la monitorizarea continuă și aderarea 
la tratament. 

 Descoperirea de noi răspunsuri la provocările cu care se confruntă medicina – de 
exemplu, potențialul genomicii. Noua tehnologie a făcut posibilă secvențierea 
genomului uman în 24 ore pentru mai puțin de 1.000 USD, ceea ce a dus la o 
dezvoltare rapidă a acestui domeniu, iar aceasta oferă oportunitatea de a crea în mod 
dinamic tratamente personalizate. 

2.1.4. Funcțiile aplicațiilor I4.0 

Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în domeniul sănătății sunt următoarele:  
1. Internetul lucrurilor: comunicare cu senzori distribuiți, dispozitive și alte elemente de 

rețea, implementarea soluțiilor tehnice și de sănătate în baza tehnologiilor cu internet. 
2. Analiza datelor și optimizarea sănătății: utilizarea de software pentru prelucrarea și 

analiza datelor în timp real; disponibilitatea informațiilor actuale din sănătate la nivel 
de management al companiei (consiliul de management); posibilitatea optimizării 
sănătății în perspectivă și implementarea mentenanței predictive. 

3. Integrarea IT / OT și sistemele CPS: crearea de sisteme cibernetice fizice (CPS), 
combinarea sistemelor mecatronice, electronice și de comunicare și a software-urilor; 
integrarea sistemelor de sănătate cu strat IT și profesional (de management). 
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4. Securitate cibernetică: implementarea măsurilor de securitate pentru a minimiza 
amenințările cibernetice externe și interne; strategia incluzând o metodologie 
corespunzătoare pentru a proiecta sisteme de sănătate. 

5. Inteligență artificială: set de tehnologii care permit învățarea automată și rezolvarea 
de probleme complexe; implementarea de algoritmi decidenți avansați și sisteme de 
învățare.    

6. Imprimare aditivă (imprimare 3D): posibilități de fotocopiere rapidă a elementelor și 
fabricarea de piese cu forme și funcții neobișnuite; fabricarea de materii plastice, 
rășini și metale, cu volum scăzut și mediu.  

7. Producție digitală și digitalizarea producției: software care permite crearea de 
reprezentări virtuale ale sistemelor fizice și simularea acestora; managementul 
complet al duratei de viață a produselor. 

8. Cloud computing: structuri informatice distribuite care permit stocarea și prelucrarea 
datelor la distanță; virtualizarea resurselor și capacitatea de a reprezenta cu ușurință 
sisteme;  preocupări privind securitatea datelor și infracțiunile cibernetice.  

9. Big Data: analiza seturilor de date mari și diverse folosind analiză avansată și 
algoritmi bazați pe inteligență artificială. 

10. Realitate virtuală și augmentată: asistarea inginerilor și tehnicienilor pe durata 
activităților de proiectare și mentenanță datorită folosirii ochelarilor sau a altor 
dispozitive de realitate virtuală sau augmentată; formare virtuală, care reduce 
costurile de introducere a noilor angajați.  

11. Roboți cooperanți: noua generație de roboți care pot coopera cu oamenii fără garduri 
de protecție; mașini ușor de implementat (fără specialiști care să îi programeze) și 
flexibili cu privire la aplicare. 

12. Roboți mobili: vehicule autonome pentru uzul companiei; posibilitatea de a înlocui 
conveierele (transportoarele) tradiționale; flexibilitate cu privire la aplicare – ușurință 
în re-echipare și programare. 

13. RFID (identificare prin radiofrecvență): stocarea datelor și comunicare cu sistemele 
de sănătate și managementul depozitelor; posibilitatea de a crea produse inteligente 
care comunică direct cu mașinile din sectorul sănătății.   

14. Interfețe mobile: dispozitive portabile care oferă acces la informațiile din domeniul 
sănătății și care controlează mașinile și sistemele; utilizare în mentenanța modernă; 
posibilitatea de a implementa soluții de realitate augmentată.  

15. Blockchain (lanț de blocuri de informații): tehnologia registrelor distribuite care 
păstrează informații despre tranzacții; posibilitatea de a încheia așa-zisele ”contracte 
inteligente” între entități, fără existenta unui garant în formă de companie sau 
instituție terță.  

16. Localizare geografică: stabilirea locației geografice folosind în mod tipic GPS-ul sau 
adresa IP; utilizare în logistică și managementul bunurilor dispersate, flote de vehicule 
și echipe de angajați la distanță. 

2.1.5. Beneficiile aplicațiilor I4.0 

Digitalizarea oferă un instrument puternic pentru managementul datelor, atât la nivelul 
pacienților individuali, cât și la nivelul întregilor rețele ale spitalului.  

Sistemele la scară largă permit transferul eficient de date între diverse spitale, astfel încât 
informațiile medicale să urmeze eficient pacientul, dar permit și optimizarea resurselor 
necesare pentru livrarea rapidă și eficientă a serviciilor medicale. Acest tip de integrare se 
aplică și soluțiilor din domeniu și traiectoriei medicale, unde digitalizarea integrală oferă o 
oportunitate de a automatiza procesele și de a crește numărul de decizii corecte privind 
diagnosticul și tratamentul eficient.    

Unul din cele mai importante procese specifice care poate fi digitalizat integral este 
diagnosticul patomorfologic sau genetic. Este drept la țintă când e vorba de prevenirea și 
diagnosticarea persoanelor cu cancer. Există din ce în ce mai multe proiecte care combină 
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diferite medii în care prevenția, diagnosticul, tratamentul și reabilitarea au loc, și, mai 
important, este vizibil impactul pozitiv al acestora asupra îngrijirii pacientului. 

2.1.6. Probleme și deficiențe ale aplicațiilor I4.0 

Principalele probleme cu privire aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 sunt: securitatea 
datelor colectate, păstrate și folosite în sisteme și nevoia de a avea specialiști calificați care să 
folosească aceste tehnologii. 

Prelucrarea și păstrarea datelor colectate ca parte a structurii Industriei 4.0 – nu mai este 
suficient să colectăm și să păstrăm datele. Provocarea este să le securizăm corespunzător și să 
minimizăm riscul pierderii sau interferența cu persoane nedorite.   

Pentru a lucra în Industria 4.0, avem nevoie de specialiști calificați în mod corespunzător. 
De unde putem obține astfel de specialiști și cine va plăti pentru pregătirea acestui personal? 
Tehnologiile moderne se dezvoltă extrem de dinamic, așadar va fi necesar să le asigurați acestor 
oameni formare continuă, astfel încât să aibă mereu competențele adecvate la nivelul global 
actual al dezvoltării tehnologice. 

2.1.7. Cercetarea în aplicațiile tehnologiilor I4.0  

Exemplul național de cercetare din Polonia cu privire la concepte și utilizarea aplicațiilor 
tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății: 

 
E-prescription (rețeta electronică) este un document electronic care înlocuiește rețeta 

tradițională pe hârtie. Putem completa rețeta electronică în baza unui cod cu patru cifre, pe care 
pacientul îl va primi prin e-mail sau SMS, în funcție de cum configurăm contul pacientului 
nostru. De asemenea, putem obține și un imprimat informativ. Ce vom câștiga dacă folosim o 
rețetă electronică?   

 dacă ni se prescriu mai multe medicamente, nu trebuie să solicităm o prescriere și nu 
vom pierde compensarea – putem cumpăra orice medicament din orice farmacie 

 nu există riscul de a primi un medicament greșit – rețeta electronică este întotdeauna 
lizibilă 

 nu o vom pierde – toate rețetele electronice sunt salvate în contul nostru online de 
pacient 

 o putem face la orice farmacie din Polonia 
Autor: guvernul polonez, Ministerul Sănătății, Anul: 2019, site: www.pacjent.gov.pl. 
 
Aplicarea resuscitării cardiopulmonare (RCP) pentru a facilita ajutorarea de 

urgență a unei persoane cu stop cardiac    
În Polonia, au loc 40,000 stopuri cardiace în fiecare an. Dintre persoanele cu moarte 

cardiacă subită, în Polonia supraviețuiesc doar 7%, în timp ce în țările scandinave, acest 
coeficient este de 40% (date de la Consiliul European de Resuscitare). În Polonia, nu există 
cunoștințe comune despre primul ajutor în aceste cazuri. 

Aplicația conține două module principale: detectorul de defibrilator extern automat 
(DEA), care va indica unde este situat DEA și care va conduce utilizatorul la acesta pe cea mai 
scurtă rută, și ”Asistentul virtual”, care va ghida utilizatorul pe durata întregului proces de 
asistare a unei persoane inconștiente. Aplicația poate completa lanțul de supraviețuire, care 
include: diagnosticarea stopului cardiac, apelul pentru ajutor profesional, defibrilarea timpurie, 
operațiunile de salvare medicală efectuate de profesioniști. 

Va crește rata de supraviețuire la persoanele cu moarte cardiacă subită, deci reducând 
pierderile financiare și costurile sociale în caz de deces a unei persoane cu vârstă de lucru. 
Acestea sunt estimate de ZUS la aproximativ 400,000 PLN. Îmbunătățirea ratei de supraviețuire 
cu 1% înseamnă cu 400 mai puține decese, ceea ce înseamnă economii de 160,000,000 PLN pe 
termen lung. Folosirea aplicațiilor (smartphone-urilor) și acoperirea țării noastre de către 

http://www.pacjent.gov.pl/
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rețeaua LTE este un element indispensabil pentru îmbunătățirea funcționării sistemului 
național medical de salvare din Polonia. 

Aplicația gratuită de realitate augmentată. Rockwell Automation și partenerul său PTC 
au decis să ofere utilizarea gratuită a aplicației Vuforia Chalk. Aceasta este un instrument care 
folosește realitatea augmentată (RA) și susține munca echipelor la distanță. Aceasta permite 
scurtarea timpului de reacție în caz de incidente, muncă la distanță și asistență din partea 
experților pe durata indisponibilității angajatului. Disponibilă pentru descărcare:  

https://campaigns.rockwellautomation.com/free-access 
 
Platformă de imprimare 3D pentru a ajuta în lupta contra coronavirusului  
Siemens a lansat portalul său Additive Manufacturing Network (AMN) (Rețea de 

Fabricație Aditivă) și capacități de imprimare aditivă pentru a permite o proiectare și fabricare 
mai rapide ale produselor medicale. Spitalele și alte instituții care au nevoie de imprimare 3D, 
precum și proiectanții și furnizorii de servicii, pot folosi locul unde pot fi făcute comenzile 
pentru imprimarea componentelor medicale. 
            AMN conectează proiectanții și furnizorii de imprimare 3D cu cei care doresc să comande 
astfel de servicii, pentru a permite o fabricare complexă mai rapidă a echipamentelor și pieselor 
de schimb, de ex: aparate de respirat. Inginerii Siemens sprijină implementarea de proiecte și 
comenzi trimise de AMN, inclusiv vă ajută să vă convertiți proiectările în fișiere care pot fi 
imprimate. Componentele necesare pot fi apoi imprimate cu imprimante 3D certificate medical 
care aparțin companiilor partenere de pe platformă. Platforma AMN a Siemens este disponibilă 
peste tot în lume, iar furnizorii de servicii de imprimare 3D din Polonia pot adera cu ușurință la 
aceasta – prin înregistrare pe website. 

 
Oferta de servicii digitale gratuite 
ABB oferă soluții digitale gratuite pentru a sprijini unitățile medicale critice din punctul de 

vedere al misiunii, utilitățile și unitățile industriale și comerciale. 
Înfruntându-se cu efectele pandemiei cauzate de coronavirus, care afectează aproape 

toate sectoarele și piețele din toată lumea, electrificarea ABB, robotica și activitățile discrete de 
automatizare au luat o decizie care poate ajuta multe din afacerile actuale. Până la finalul acestui 
an, vă puteți reînnoi abonamentul sau vă puteți abona gratuit, printre altele, la ABB Ability 
EDCS, ABB Ability Connected Services, RobotStudio și soluțiile selectate ABB Ability SaaS. 

Activitatea de electrificare ABB oferă instrumente pentru infrastructura critică: de la 
monitorizarea și diagnosticarea la distanță a sistemelor energetice din aplicațiile de sănătate la 
soluții pentru managementul energiei, clădiri publice, și unități comerciale și industriale. Până la 
finalul acestui an, robotica ABB își pune la dispoziție serviciile sale cheie pentru clienți, în mod 
gratuit, inclusiv monitorizarea și diagnosticarea stării de sănătate, un instrument offline de 
programare și simulare, soluționarea erorilor de la distanță și monitorizarea liniei. Soluțiile de 
managementul energiei și resurselor selectate și gratuite disponibile pe platforma ABB Ability 
Marketplace sunt: 
 ABB Ability Electrical Distribution Control System (EDCS) – sistem pentru controlul 

distribuției energiei electrice; 
 ABB Ability Backup Management pentru instalații electrice – DataCare pentru a împărtăși 

informații tehnice despre relee; 
 ABB Ability Connected Services – platformă pentru monitorizarea stării și diagnosticării 

roboților – de la mașini individuale la întreaga flotă; 
 RobotStudio – instrument de pregătire a simulării care permite crearea de gemeni digitali. 

Trei instrumente din aria automatizării construcțiilor: Building Care Service, Video 
Streaming și Storage and Remote Lock Release. 

2.1.8. Concluzii   

Big data, inteligența artificială, internetul lucrurilor și învățarea automată au dus la cea 
de-a patra revoluție industrială în multe sectoare, printre altele în sănătate. Industria 4.0 este 

https://campaigns.rockwellautomation.com/free-access
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despre deschiderea datelor, standardizarea sistemelor, înlocuirea oamenilor cu sisteme, roboți 
și mașini. Provocările care vor fi înfruntate în Industria 4.0 includ: cloud computing, bazele de 
date globale, automatizarea, rețelele. Datorită dezvoltării tehnologiilor moderne și influența din 
ce în ce mai mare a big data, vor apărea noi profesii referitoare la ingineria datelor. 

2.1.9. Referințe 

1. http://www.zdrowepokolenia.org/uploads/news/Raport_kpmg.pdf?PHPSESSID=35qu1
06b0vup9p9i0m980sfkt55 

2. http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telekonsultacja-
kardiologiczna-i-geriatryczna-finansowa 

3. tp://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1029/wybrane_orzecznictwo_rownosc_kqed_inf
o.pdf 

4. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-
bill/1691/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22S.1691%22%5D%7D&r=1 
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2.2. Analiza aplicațiilor Industriei 4.0 în sănătate în Spania 

2.2.1. Introducere 

Când vorbim de robotică, învățare automată, internetul lucrurilor, simulare 3D, senzori etc., 
tindem să ne gândim mai ales la mediile industriale. Cu toate acestea, toate tehnologiile și chiar 
Industria 4.0 pot fi aplicate sectoarelor non-industriale. Un exemplu clar este aplicarea acesteia 
în sectorul medicinii în general și în mod specific, în administrarea spitalelor, ceea ce noi 
cunoaștem sub denumirea de eHealth (e-sănătate). Acest lucru se întâmplă deoarece medicina 
și sănătatea reprezintă un sector în care inovarea este constantă de-a lungul timpului. 
 
Este evident că sectorul sănătății nu ar putea sta în afara revoluției tehnologice în care trăim. 
Mai mult decât atât, este un sector de pionierat: multe inovații care astăzi au fost transferate în 
sectorul industrial (cum ar fi utilizarea radiațiilor X și a dispozitivelor de scanare, reconstrucția 
imaginilor 3D, aplicarea de noi materiale și o bună parte din ingineria chimică) vin din domeniul 
medical sau au fost aplicate pentru prima dată în domeniul medical. 
 
Datorită medicinii, speranța noastră de viață, cel puțin în țările dezvoltate, a crescut dramatic în 
ultimele decenii. Aceasta, care este o veste bună pentru oricine, este și o provocare pentru 
sistemul de sănătate. Faptul că trăim mai mult a dus la o creștere a solicitărilor din domeniul 
sănătății, datorită prezenței mai mari a patologiilor referitoare la vârstă. 
 
Un spital este probabil cel mai complex mediu pe care ni-l putem imagina. Nicio industrie nu are 
gradul de cerere și, în același timp, gradul de complexitate pe care le are un spital. Spitalele aduc 
împreună fiecare dintre factorii care sunt o pacoste pentru un inginer industrial: logistică foarte 
complicată care trebuie să lucreze punctual, multe departamente diferite cu cerințe diferite, 
toate la fel de complexe, mentenanță foarte solicitantă și nenumărate protocoale și proceduri 
diferite. Toate acestea trebuie să lucreze într-o modalitate coordonată și eficientă, cu criterii de 
excelență cu privire la calitate și cel mai mic cost posibil. Din acest motiv, introducerea 
tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății și în mod special în spitale, poate duce la o 
îmbunătățire grozavă a domeniului.  

2.2.2. Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în sănătate 

Multe din aplicațiile Industriei 4.0 se folosesc deja în spitale. Următoarele sunt câteva exemple 
importante.  

 Senzori 
 Internetul lucrurilor 
 Automatizarea 
 Conectivitatea 
 Big Data 
 Învățarea automată 
 Inteligența artificială 

2.2.3. Domenii din sectorul sănătății 

Tehnologiile Industriei 4.0 se folosesc deja în următoarele sectoare.  
 Implantologie  
 Chirurgie  
 Centre de diagnostic (radiografii, sonografii, tomografii computerizate, scanare IRM 

...) 
 Îngrijirea semnelor vitale 
 Monitorizarea pacientului 
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 Administrarea spitalului 

2.2.4. Funcțiile aplicațiilor I4.0 

1. Pacienții internați sunt monitorizați prin intermediul sistemelor electronice: senzori 
cardiaci, dispozitive de măsurare a saturației oxigenului în sânge, pompe inteligente 
pentru injecții intravenoase (pompe inteligente), senzori pentru presiunea din sânge ... 

2. Zonele cum ar fi laboratorul central de analize al unui spital, au tehnologie în care 
majoritatea vastă a proceselor este efectuată automat. 

3. Roboții chirurgicali prin care chirurgul care îi controlează este așezat în fața unei 
console de control sunt deja prezenți în multe săli de operații, iar aplicațiile acestora 
cresc zi de zi. În mod similar, multe spitale au depozite robotizate în zonele de farmacii. 

4. Spitalele mari au un Sistem de management al datelor pacienților, care nu e nimic mai 
mult decât o rețea de colectare și prelucrare a datelor, care prin intermediul 
recepționării unei alarme de la distanță permite să corecteze datele de identificare (de 
obicei prin intermediul codurilor de bare sau a unui cod QR) ale medicamentelor 
prescrise electronic, managementul înregistrărilor medicale, restricțiile alimentare și, în 
cele din urmă, toate datele generate de pacient înainte, pe durata și după șederea în 
spital.   

5. Cantitatea datelor care se acumulează în înregistrările medicale a milioane de pacienți în 
sistemul de sănătate este, fără îndoială, o sursă foarte valoroasă de informații, atât 
pentru prevenirea, cât și pentru îmbunătățirea tratării bolilor. 

6. În domeniul imagisticii diagnostice (radiologie digitală, tomografie computerizată, 
imagistică prin rezonanță magnetică etc.) și în acele tratamente care necesită utilizarea 
intensivă a tehnologiei (cum ar fi radioterapia), cele mai avansate echipamente 
incorporează deja algoritmi care le permit să învețe din experiență, ceva care este de o 
importanță vitală pentru recunoașterea imaginilor obținute și diagnosticarea rapidă a 
acestora. 

2.2.5. Beneficiile aplicațiilor I4.0 

Acestea sunt principalele beneficii ale includerii tehnologiei Industriei 4.0 în sectorul sănătății: 
 Sporesc acuratețea 
 Se adaptează fiecărui pacient 
 Acordă mai multă precizie procesului 
 Îmbunătățesc comunicarea 
 Reduc riscul de operație 
 Reduc inventarul fizic 
 Îmbunătățesc planificarea  
 Optimizează colectarea datelor 
 Cresc calitatea sistemului de sănătate  

2.2.6. Problemele și defectele aplicațiilor I4.0 

Principalele probleme referitoare la utilizarea unor aplicații ale tehnologiilor Industriei 4.0 sunt: 
 Incertitudinea legală 
 Lipsa reglementărilor 
 Utilizatorii neîncrezători 
 Diferite profile profesionale în Sănătate 
 Lipsa de cunoștințe în rândul furnizorilor / dezvoltatorilor și utilizatorilor din 

sectorul sănătății (pacienții) 
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2.2.7. Cercetare în aplicațiile tehnologiilor I4.0 

Mai jos veți găsi detaliate unele din proiectele reale care se realizează în țara noastră cu privire 
la aplicarea Industriei 4.0 în sectorul sănătății 
 

1. Autori: Spitalul ”Sant Joan de Déu” și Corporația Sanitară ”Parc Taulí”.  
Denumirea proiectului: Centrul de Excelență în Diabet 
Ani: 5 
Scurtă descriere: Transformă prestarea de servicii de îngrijire pentru copiii cu diabet, 
ajungând la o medicină personalizată care oferă fiecărui pacient ceea ce are nevoie, în 
baza caracteristicilor biologice (datele clinice) și biografice (contextul social). 
Metodologie: Injecții subcutanate continue cu glucoză și introducerea unei noi 
platforme de monitorizare. Medicină de precizie. 
Titlurile lucrărilor asociate: Crearea și recepția centrului de excelență în diabet de tip 
1. 
Principalele constatări interesante: Proiect nou.  
Sursă: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/projectes-innovacio 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idDoc=66936773&lawType 
 

2. Autori: Spitalul ”Bellvitge” (https://bellvitgehospital.cat/ca/inici) și compania DOGA 
(http://www.doga.es/)  
Denumirea proiectului: Ventilator Air v5  
Ani: în uz 
Scurtă descriere: Noul model de aparat de respirat pentru a face față pandemiei cu 
Covid-19. 95% din piese pot fi imprimate în 3D. Este proiectat în așa fel încât să poată fi 
fabricat oriunde în lume, ieftin și rapid. 
Metodologie: Are un dispozitiv mecanic alimentat de un motor electric brand DOGA, 
asamblat pe o structură de piese proiectate cu tehnologie 3D. 
Titlurile lucrărilor asociate: Diverse website-uri 
https://bellvitgehospital.cat/es/actualidad/noticia/el-hospital-de-bellvitge-desarrolla-
un-nuevo-modelo-de-respirador-para-los  
Principalele constatări interesante: După câteva prototipuri, modelul final a fost deja 
validat din punct de vedere tehnic de către medicii de la Spitalul Universitar ”Bellvitge”. 
Sursă: https://car3d-project.eu/car3d-project/#introduction  
https://fundaciocim.org/es/blog/la-industria-catalana-contra-la-covid-19  
 

3. Autori:  Spitalul Universitar din Burgos și Asti mobile robotics 
Denumirea proiectului: Zenzoe 
Ani: în uz 
Scurtă descriere: Robotul folosește lumina ultravioletă C pentru a omorî germenii și 
patogenii atât din aer, cât și de pe suprafețe și obiecte. Maximizează dezinfecția pe 
planuri orizontale și verticale. 
Metodologie: Este un proiect-pilot. Adoptă soluții tehnologice pentru a combate Covid-
19 și pentru a asigura protejarea personalului din sectorul sănătății și a pacienților. 
Titlurile lucrărilor asociate:  
http://zenzoe.tech/download/ZENZOE_Commercial_Industrial.pdf 
Principalele constatări interesante: Reduce 99.9% din încărcătura de viruși.  
Sursă: https://www.astimobilerobotics.com/blog/asti-mobile-robotics-and-boos-
technical-lighting-develop-a-mobile-robot-to-fight-covid19 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/projectes-innovacio
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=66936773&lawType
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=66936773&lawType
https://bellvitgehospital.cat/es/actualidad/noticia/el-hospital-de-bellvitge-desarrolla-un-nuevo-modelo-de-respirador-para-los
https://bellvitgehospital.cat/es/actualidad/noticia/el-hospital-de-bellvitge-desarrolla-un-nuevo-modelo-de-respirador-para-los
https://car3d-project.eu/car3d-project/#introduction
https://fundaciocim.org/es/blog/la-industria-catalana-contra-la-covid-19
https://www.astimobilerobotics.com/blog/asti-mobile-robotics-and-boos-technical-lighting-develop-a-mobile-robot-to-fight-covid19
https://www.astimobilerobotics.com/blog/asti-mobile-robotics-and-boos-technical-lighting-develop-a-mobile-robot-to-fight-covid19
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2.2.8. Concluzii 

A devenit clar că Industria 4.0 a apărut pentru a rămâne pe piața muncii, iar companiile vor găsi 
în mod constant noi provocări. Totuși, această transformare ar trebui să implice și autoritățile 
publice împreună cu companiile, oferind programe de formare, iar personalul din sectorul 
sănătății ar trebui să-și arate și el disponibilitatea pentru a face față acestor modificări.  
Una din provocările atrase de Industria 4.0 este referitoare la protecția socială și mai exact, la 
fiabilitatea sistemului nostru actual de asigurări sociale. Trebuie create instrumente legale. 
Robotizarea și digitalizarea pot aduce cu ele dispariția locurilor de muncă tradiționale, dar vor 
apărea și altele noi. Prin urmare, este foarte importantă formarea profesioniștilor din domeniul 
sănătății în aceste noi locuri de muncă pentru a concura cu brio în viitoarea piață a muncii.  
 

2.2.9. Referințe 
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para-inactivar-el-Covid-19-en-cualquier-espacio.html 
15. https://www.facilitymanagementservices.es/productos/zenzoe-desinfeccion-con-luz-

ultraviolenta-y-deteccion-de-movimiento-con-asti-mobile-robotics_20201113.html 
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2.3. Analiza aplicațiilor Industriei 4.0 în sănătate în România  

2.3.1. Introducere  

Scopul documentului este de a identifica cele mai relevante aplicații și concepte ale tehnologiei 
Industriei 4.0 în sectorul sănătății, create, dezvoltate și/sau folosite în România. Unele din 
tehnologiile Industriei 4.0 folosite în sectorul sănătății sunt: internetul lucrurilor, imprimarea 
3D, simularea 3D, realitatea virtuală și augmentată, inteligența artificială, Big Data și robotica. 
Partenerii OAMGMAMR Iași și Ludor Engineering au făcut cercetări și au folosit lucrări, 
articole și surse on-line pentru a identifica și descrie aplicările acestor tehnologii în sectorul 
sănătății din România: 
 

2.3.2. Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în sănătate 

Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 cel mai des folosite în sectorul sănătății din România sunt 
următoarele: 

 Realitatea virtuală 
 Robotica 
 Internetul lucrurilor 
 Simularea 3D  
 Inteligența artificială 
 Big Data 

2.3.3. Domenii din sectorul sănătății 

În România, tehnologiile Industriei 4.0 sunt folosite în multiple sectoare, inclusiv următoarele: 
 Terapie prin realitate virtuală 
 Tratarea tulburărilor din spectrul autist prin intermediul realității virtuale 
 Tratarea bolilor de motricitate prin intermediul realității virtuale  
 Realitatea virtuală în îngrijirile paliative  
 Tururi virtuale ale clinicilor și cabinetelor stomatologice  
 Dezinfectare cu ajutorul roboților 
 Robotică chirurgicală 
 Terapie de reabilitare asistată de roboți 
 Protetică 3D 
 Imprimare 3D în Stomatologie 
 Monitorizarea de la distanță a stării de sănătate 
 Învățare în domeniul medical 
 Cercetare medicală  

2.3.4. Funcțiile aplicațiilor I4.0 

Principalele funcții ale aplicațiilor tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății din România 
sunt descrise mai jos. 

1. Realitatea virtuală este folosită în psihoterapie pentru a trata o multitudine de probleme 
medicale: 
 fobii (frica de a zbura, frica de înălțimi, frica de ace/injecții, frica de dentiști, frica de 

a vorbi în public, frica de câini, frica de insecte, claustrofobia etc.) 
 tulburare de stress post-traumatic 
 tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție (ADHD) 
 Tulburare obsesiv-compulsivă  
 Anxietate 
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 Insomnie 
 Tulburări legate de consumul de substanțe 
 Boli de motricitate 
 Depresie 

2. Realitatea virtuală este folosită în în tratarea bolilor din spectrul autist (ASD). De 
exemplu, Asociația Autism Voice (https://autismvoice.ro/) folosește realitatea virtuală 
pentru a ajuta la îmbunătățirea recuperării copiilor cu ASD. 

3. Unele clinici din România folosesc software cu realitate virtuală în tratarea bolilor de 
motricitate (1). 

4. Unele aziluri din România folosesc tehnologia cu realitate virtuală pentru îngrijirea 
pacienților. În afară de tratarea diverselor fobii, frici și anxietate, realitatea virtuală 
poate oferi pacienților șansa de a explora lumea din afara camerei lor, de a călători 
virtual, oferindu-le bucurie și emoții pozitive (2) (3). 

5. Unele clinici și cabinete stomatologice din România oferă tururi virtuale interactive ale 
sediului lor ca fomă de marketing digital, având scopul de a spori încrederea pacienților, 
de a atrage noi clienți și de a crea o imagine modernă. 

6. Dezinfectarea robotică se folosește în spitalele din România pentru a asigura 
dezactivarea rapidă și eficientă a microorganismelor patogene. Sunt folosite diverse 
tipuri de roboți, precum: robot automon de dezinfectare cu lumină UV-C, robot mobil de 
dezinfectare cu radiații ulatraviolete UV-C și ozon, robot autonom pentru dezinfectare 
cu lumină UV etc.  

7. Robotica chirurgicală este folosită și în România. De exemplu, da Vinci Xi, un sistem 
chirurgical robotic interpus între chirurg și pacient care ajută la efectuarea unei game 
vaste de operații robotice minim invazive: operații oncologice, operații digestive, 
operații urologice, ginecologice, toracice, operație de hernie incizională. Chirurgul – nu 
”robotul” operează și controlează complet sistemul robotic și procedura chirurgicală. 
Chirurgul face toate mișcările operatorii, dar cu tehnologia și instrumentele care îi 
permit să vadă mai bine, să controleze instrumentele intuitiv și să opereze dintr-o 
poziție ergonomică și confortabilă.  
Sistemul robotic Mazor X  este folosit în neurochirurgie și chirurgie craniană. Este 
partenerul neurochirurgului și este adaptat pentru neurochirurgia spinală, în special 
pentru implantarea șuruburilor de fixare în cazul leziunilor traumatice sau degenerative 
ale coloanei vertebrale.   
Mako Robotic-arm System se folosește pentru proteze personalizate pentru genunchi și 
șold. În baza rezultatelor furnizate de tomografia computerizată, dar și de modelul 3D al 
anatomiei osului, specialiștii ortopezi folosesc noul robot pentru a crea un plan 
chirurgical personalizat și pentru a identifica dimensiunea, orientarea și alinierea 
implantului, în baza anatomiei unice a fiecărui pacient. 

8. Terapia pentru reabilitare asistată de roboți implică folosirea de dispozitive robotice 
cum ar fi ReoGo pentru restaurarea abilităților motrice majore ale membrului superior, 
terapie profesională, recuperare neurologică etc. sau ReoAmbulator pentru recuperarea 
și păstrarea abilității de a merge. 

9. În prezent, în România, imprimarea 3D este folosită pentru a crea proteze maxilo-faciale 
și ale membrelor. 

10. Imprimarea 3D este folosită într-o gamă vastă de aplicații referitoare la stomatologie, 
incluzând alignere (aparate dentare invizibile), coroane și punți, modele de perforare 
pentru implanturi dentare, modele fizice, proteze dentare etc. 

11. Monitorizarea la distanță a stării de sănătate, adesea denumită ”telemedicină” este din 
ce în ce mai folosită în România, mai ales după pandemia cu COVID19. Este cea mai 
simplă modalitate de a obține acces la servicii medicale sigure și calitative. Cele mai dese 
întrebuințări sunt pentru înregistrările electronice ale stării de sănătate, monitorizarea 
la distanță a pacienților și asistență pe durata transportului cu ambulanța.  

12. Unele universități și centre de cercetare din România folosesc simularea 3D (biomap.ro). 

https://autismvoice.ro/
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2.3.5. Beneficiile aplicațiilor I4.0 

Beneficiile noilor tehnologii în sectorul sănătății sunt reflectate în servicii mai bune pentru 
pacienți, analiză mai complexă a datelor pacientului, servicii inovative pentru pacienți, date mai 
corecte, cercetare mai bună în domeniul sănătății, reciclare mai bună a deșeurilor medicale. 
 
Beneficiile aplicațiilor de inteligență artificială 
De exemplu, inteligența artificială (IA) poate examina milioane de imagini și documente despre 
o anumită problemă medicală și să recunoască automat pacienții care prezintă semnele acelei 
probleme medicale. IA își croiește deja drumul în tehnologia imagisticii medicale, ajutând 
doctorii să excludă problemele medicale și bolile cu mai multă acuratețe.  
În plus, folosirea de dispozitive portabile cuplate cu tehnologie dotată cu IA și ÎA (învățare 
automată) va ușura mult efectuarea de studii clinice la scară largă pe o perioadă mai lungă de 
timp. IA poate analiza apoi constatările și să recunoască cauzele, efectele și simptomele pe care 
oamenii le-ar putea rata cu ușurință.  
Aceasta ar putea fi o contribuție extraordinară spre tratarea bolilor care trec nedetectate sau 
sunt dificil de diagnosticat. 
În același timp, cu IA, medicii învață mai mult despre cum să-și conducă clinicile și cabinetele 
mai eficient. De exemplu, instrumentele IA pot ajuta la planificarea și managementul mai 
eficiente a resurselor, identificarea echipamentelor utilizate insuficient, a personalului, sau a 
sistemelor ineficiente de programare.  
Deoarece învățarea automată permite roboților și sistemelor să învețe pe măsură ce lucrează. 
Conform studiilor, utilizarea IA de către industria sănătății duce la economii importante pe 
măsură ce aduce profituri importante.   
Dispozitivele portabile deja fac o diferență în peisajul actual al sănătății, ajutând oamenii să își 
urmărească condiția fizică sau caloriile arse în timpul unei alergări. Totuși, ceasurile inteligente 
și alte dispozitive portabile oferă mult mai multe avantaje decât putem realiza.  
În peisajul medical, aceste instrumente pot ajuta doctorii și asistentele să urmărească starea 
unui pacient, oriunde s-ar afla.  
De exemplu,  cu câțiva ani în urmă, Apple a lansat interfața de programare a aplicațiilor pentru 
tulburări motorii, care a permis medicilor să colecteze mai multe informații despre boala 
Parkinson urmărind purtătorii de ceasuri inteligente. Medicii pot și să folosească senzorii de la 
paturile pacienților dintr-un spital pentru a urmări aspecte precum semnele vitale și frecvența 
cardiacă ,fără a le verifica în mod constant la fiecare persoană.  
Apariția dispozitivelor portabile și a senzorilor a inaugurat o nouă eră a telemedicinii, în care 
asistenții și profesioniștii pot avea grijă de pacienții care nu pot ajunge la spital. Cu dispozitivele 
portabile corecte, pacientul e posibil să nu trebuiască să vină la spital pentru verificare după 
operație.  
În schimb, aceștia le pot furniza medicilor lor o actualizare informativă utilizând o aplicație de 
pe un telefon inteligent. Aceasta ar putea salva vieți în zonele rurale în care accesul la sănătate 
este limitat. 
Folosind datele și observațiile colectate prin intermediul dispozitivelor portabile inteligente și 
analizate apoi prin IA și ÎA, furnizorii de servicii de îngrijire medicală pot recunoaște 
modificările referitoare la problema medicală a pacientului și pot răspunde rapid programând o 
verificare preventivă sau trimițând rețete cu medicamente. 
 
5G este una din tehnologiile principale pe care unele din companiile de top din sectorul sănătății 
le explorează în zilele noastre. Deși sunt multe oportunități pe piață pentru lucruri precum 
telemedicina și realitățile combinate, aceste opțiuni sunt restricționate din cauza conexiunilor 
mobile slabe. 5G transmite cantități vaste de informații la o viteză incredibilă, asigurându-se că 
sunt posibile conferințe video HD și realitatea virtuală.  
5G poate ajuta și organizațiile din domeniul sănătății să acceseze rapid seturi mari de date, 
astfel încât să poată răspunde imediat solicitărilor de ajutor. 
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Conexiunile mobile mai bune vor debloca și oportunități pentru multe componente ale celei de-
a patra revoluții industriale. De exemplu, 5G poate ajuta instrumentele IoT să se conecteze și să 
comunice mai rapid. Va ajuta și la adunarea de cantități imense de date rapid, pentru a 
îmbunătăți algoritmii de învățare automată și capacitățile IA. 
 
Beneficiile aplicării RV  
Aplicarea realității virtuale în sănătate oferă următoarele beneficii: 

 Terapia are loc într-un mediu controlat și etapizat, care este sigur atât pentru clinicieni, 
cât și pentru pacienți 

 Realitatea virtuală ajută pacienții care pot întâmpina dificultate de imaginare sau 
vizualizare 

 Realitatea virtuală permite construirea de expuneri care pot fi dificil de implementat 
altfel 

 Planurile de tratament pot fi personalizate cu ușurință, în funcție de nevoile pacienților 
 Pacienții au un sentiment de control, deoarece nu se află în cadrul lumii reale 
 Nu e nevoie de medicamente 
 Costuri mai mici în comparație cu alte tratamente 
 Tratamentul poate continua acasă folosind aplicațiile de RV 
 RV permite condifențialitate în timpul expunerilor, ceea ce poate nu e posibil pentru 

expunerile in-vivo 
 În unele părți ale lumii, în mediile în care trăiesc seniori se implementează deja 

instrumente de realitate virtuală pentru a ajuta pacienții cu probleme de memorie să 
”viziteze” locuri din memoria lor. Doctorii îi pot face pe pacienți să se simtă ca și cum 
stau în casa părintească, să depene amintiri și chiar să îmbunătățească starea pacienților 
mai în vârstă.  

 În altă parte, căștile RV din spitale pot oferi o distracție fantastică pentru persoanele 
care suferă de dureri severe sau panică în timpul vizitelor la spital. 

 RV și RA pot chiar să ajute la formarea doctorilor și asistentelor, oferindu-le posibilitatea 
de a pătrunde în corpul uman, permițându-le să practice anumite competențe fără a 
folosi de fapt un manechin sau un cadavru. Cu mai multe realități de explorat decât 
oricând în trecut, doctorii pot să își îmbunătățescă competențele și să ofere noi tipuri de 
tratament clienților pentru a-i ajuta într-o gamă variată de probleme medicale, atât 
mentale, cât și fizice. 
 

Beneficiile aplicării roboticii 
Aplicările roboticii în sănătate oferă următoarele beneficii: 

 Roboții de dezinfecție sunt mai eficienți decât oamenii, asigură un grad extrem de înalt 
(peste 99%) de inactivare a microorganismelor patogene, pot curăța suprafețele în 
profunzime, ajutând la reducerea infecțiilor nosocomiale și răspândirea bolilor 
infecțioase.  Aceștia pot lucra oricând, zi sau noapte, sunt autonomi și nu au nevoie de 
personal care să-i mute, pot fi controlați de la distanță.  

 Sistemele chirurgicale robotice pot efectua operații dificile și complexe, în special în 
zone anatomice înguste unde sunt multiple structuri vitale, cum ar fi nervi, a căror 
vătămare poate duce la complicații cu un impact major asupra calității vieții pacientului. 
Aceștia asigură operații de înaltă precizie, cu înaltă acuratețe, disecție milimetrică a 
structurilor bolnave sau vătămate, astfel încât rata de complicații scade semnificativ în 
comparație cu alte tipuri de operații. 

 Chirurgul asistat de robotică operează din șezut, într-o poziție confortabilă, beneficiază 
de vedere 3D și nu depinde de ajutor pentru repoziționarea camerei. La acestea se 
adaugă precizia, miniaturizarea, permițând mișcări care sunt imposibile în timpul 
manipulării normale, filtrând tremurul mâinii și magnificarea tridimensională a 
imaginilor intraoperatorii.  

 Chirurgul ajunge în spații pe care nu le-ar putea explora prin alte tehnici chirurgicale. 
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 Sistemul robotic minimizează probabilitatea erorii umane.  
 Beneficii pentru pacient: reducerea dimensiunii inciziilor, a durerii implicate, scăderea 

riscului de infecții, reducerea duratei de spitalizare, recuperare postoperatorie mai 
rapidă, reintegrare socio-profesională mai rapidă.  

 Avantajele folosirii dispozitivelor robotice în terapia de recuperare: accelerarea 
procesului de recuperare, îmbunătățind eficiența terapiei de recuperare, transformând 
sesiunea terapeutică într-o sesiune plăcută și antrenantă pentru pacient (în special 
pentru copii) și sporind implicarea pacientului în timpul recuperării. 

 Roboții cooperanți, precum robotul chirurgical Da Vinci, pot asista profesioniștii din 
sectorul sănătății în sălile de operații și să reducă riscul de erori. Roboții pot vedea 
lucruri și pot lucra cu o acuratețe care altfel ar fi imposibil de dobândit pentru un om. 
Deși oamenii și roboții încă trebuie să lucreze împreună pentru a presta cele mai bune 
servicii medicale, există un potențial imens pentru viitor. În anii ce vor urma, robotica 
din sectorul sănătății ar putea însemna că paramedicii pot lua un dispozitiv chirurgical 
cu ei la un apel de urgență și să inițieze instant proceduri care salvează vieți. 

 O zonă specifică a roboticii care promite potențial semnificativ în sectorul sănătății este 
folosirea roboticii cu vedere automatizată și computerizată. Aceasta înseamnă că roboții 
și computerele pot fi antrenați să vadă lumea și să înțeleagă informațiile vizuale, precum 
și texte și alte date. Vederea automatizată poate ajuta doctorii să știe exact cât de mult 
sânge pierde cineva în timpul unei proceduri. Aceste instrumente pot ajuta și la 
reperarea problemelor din timpul operațiilor sau pentru a stabili unde e o problemă pe 
un tomograf computerizat sau o radiografie.   
 

Beneficiile aplicării imprimării 3D  
 Când o comparăm cu procesele tradiționale de fabricare a protezelor, imprimarea 3D 

are multe avantaje, precum costuri de producție mai mici, posibilitatea de a crea obiecte 
complexe și de a personaliza dispozitive cu ușurință. Prin urmare, protezele imprimate 
3D sunt mai confortabile, mai ușoare și ar putea fi mult mai ieftine. Imprimarea 3D este 
metoda perfectă de a fabrica articole personalizate, permițând soluții perfect adaptate 
pacientului. 

 În stomatologie, imprimarea 3D permite fabricarea de forme complexe și permite 
flexibilitate, implanturi realizate în aceeași zi și o soluție completă care oferă rezultate 
sigure.  Aceasta este mai simplă decât alte tehnologii convenționale, economisește timp 
și este eficientă din punctul de vedere al costului.  
 

Beneficiile aplicării IoT  
 IoT face posibilă telemedicina, care la rândul său oferă multe avantaje pentru pacienți, 

cum ar fi: evitarea vizitelor inutile, calitate mai bună a vieții prin monitorizarea 
constantă a parametrilor vitali, acces convenabil la sănătate din confortul și intimitatea 
propriei case, costuri mai mici, răspândire mai limitată a infecțiilor etc. Furnizorii de 
servicii medicale beneficiază și de telemedicină: cheltuieli fixe reduse, fluxuri 
suplimentare de venituri, mai puțină expunere la boală și infecții și satisfacția sporită a 
pacientului. Beneficiul telemedicinei este și că le lasă mai mult timp medicilor să trateze 
pacienții cu probleme mai severe, și elimină călătoriile împovărătoare pentru pacienți – 
un beneficiu care și-a dovedit valoarea pe durata pandemiei actuale cu COVID-19.  

2.3.6. Problemele și defectele aplicațiilor I4.0 

În timp ce scurtează distanța dintre clienți, transformarea digitală și tehnologică reduce 
numărul de locuri de muncă chiar în sistemele de sănătate. 
Dependența de tehnologie aduce și o presiune suplimentară asupra furnizorilor de energie și 
internet. 
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Locurile de muncă se schimbă rapid, iar resursele umane trebuie să se adapteze extrem de 
repede noilor modificări tehnologice, fapt care a generat burnout.  
Defectele aplicațiilor cu RV 
Limitările RV includ următoarele:  

 Imersiunea în RV poate induce disconfort ușor și temporar cum ar fi greață, amețeală 
sau dureri de cap 

 Nu există medii virtuale pentru anumite tulburări anxioase  
 Terapeuții trebuie formați pentru a putea să folosească software / hardware cu RV și să 

le modifice în fiecare caz 
 Costul inițial pentru configurarea terapiei cu RV este destul de mare, dar pe măsură ce 

tehnologia se dezvoltă continuu, scade constant   
 

Defectele aplicațiilor robotice 
Sistemele chirurgicale robotice au și unele dezavantaje: 

 Cost extrem de ridicat, atât pentru achiziție, cât și pentru îmbunătățiri ulterioare 
 Costul ridicat al intervențiilor, în comparație cu cele clasice 
 Timpul de operare pentru anumite intervenții este mai mare 
 Lipsa de feedback tactil, așa cum afirmă unii chirurgi 
 Nu toate instrumentele chirurgicale clasice au în prezent echivalenți robotici 

 
Defectele aplicațiilor pentru imprimare 3D  
De fapt, imprimarea 3D este un termen-umbrelă, care acoperă unele tehnologii foarte diferite de 
fabricație aditivă, care pot fi implicate în aplicații specifice din domeniul sănătății. Cea mai 
ieftină tehnologie, FDM, poate produce proteze accesibile, personalizabile, și realizate rapid. 
Totuși, deoarece acestea sunt făcute din plastic, au probleme cu durabilitatea și se pot sparge 
foarte ușor. 
 
Defectele aplicațiilor IoT  
Telemedicina nu este potrivită pentru orice persoană sau situație. De asemenea, există unele 
riscuri referitoare la protejarea datelor medicale, a tehnologiei și a problemelor de conexiune 
etc.. Incapacitatea de a examina pacienții înseamnă că furnizorii de servicii medicale trebuie să 
se bazeze pe propriile raportări ale pacienților în timpul sesiunilor de telemedicină și dacă un 
pacient omite un simptom important, acest lucru poate compromite tratamentul. 

2.3.7. Cercetare în aplicațiile tehnologiilor I4.0  

Cercetare în RV/RA și aplicațiile roboticii 
Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată 
(http://clinicadepsihologie.psiedu.ubbcluj.ro/) din cadrul Universității ”Babes-Bolyai” din Cluj-
Napoca integrează platforma de roboterapie și psihoterapie prin realitate virtuală, o platformă 
de cercetare de clasă mondială. Institutul derulează programe de cercetare precum 
următoarele:  

 Robotică/roboterapie și evaluare prin realitate virtuală și psihoterapie. Coordonator 
program: Dr. Daniel DAVID. 

 Roboții sociali ca mediatori ai terapiei cognitiv-comportamentale la copiii cu ASD 
(tulburare de spectru autist) - Coordonator: Dr. Cristina Costescu 

 Folosirea roboților sociali ca facilitatori pentru reglarea emoțiilor adaptative – studii 
post-doctorale efectuate de Dr. Silviu Matu, sub supravegherea Prof. Dr. Daniel David. 

 
Facultatea de Mecanică din cadrul Universității din Craiova este implicată în lucrări de cercetare 
privind aplicațiile roboților medicali, în special referitori la reabilitare. Unele lucrări de 
cercetare sunt disponibile accesând website-urile de mai jos: 
- https://scholar.google.com/citations?user=sJGRfAQAAAAJ&hl=ro&oi=ao 

http://clinicadepsihologie.psiedu.ubbcluj.ro/
https://scholar.google.com/citations?user=sJGRfAQAAAAJ&hl=ro&oi=ao
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- https://scholar.google.com/citations?user=Qc8KzuUAAAAJ&hl=ro&oi=ao 
 
Și Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universități Politehnice din București este 
implicată în cercetări cu privire la aplicațiile cu RV/RA în sănătate. O lucrare de doctorat 
intitulată ”Soluții bazate pe realitatea virtuală și augmentată în sănătate” a fost realizată de dr. 
Voinea Oana Alexandra și multe lucrări relevante au fost publicate de membrii departamentului 
(https://www.cs.pub.ro/index.php/research/publications). 
 
Proiectul TRAVEE – Terapeut virtual prin feedback augmentat pentru recuperare neuromotorie a 
fost realizat de un consorțiu alcătuit din universități din România (Universitatea Politehnică din 
București și Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași), Institutul Național de Neurologie și Boli 
Neurovasculare din București, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneoclimatologie și OSF Global Services (http://travee.upb.ro/ ). 
 
Cercetare în aplicațiile de inteligență artificială 
Smaranda Belciug este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Informatică, 
Facultatea de Matematică și Științele Naturii, Universitatea din Craiova, România. Cercetările 
sale au inclus inteligența artificială, învățarea automată, procesarea datelor și statistică, axându-
se pe cercetarea cancerului.  
Ultima carte este Inteligența artificială în cancer: de la diagnostic la tratament 
personalizat, publicată de Academic Press, 2020 și acoperă aplicarea inteligenței artificiale în 
managementul cancerului, axându-se pe următoarele aspecte: 

 Rolul inteligenței artificiale în timpul diagnosticului 
 Cum poate inteligența artificială să ajute clinicienii să ia decizii mai bune  
 Instrumentele de inteligență artificială pentru a ajuta patologii să identifice tipurile 

exacte de cancer 
 Cum sprijină inteligența artificială profilarea tumorii și cum poate ajuta chirurgii 
 Dobândirea unei precisii mai mari pentru oncologii care folosesc instrumente de 

inteligență artificială 
 Întrebuințările inteligenței artificiale pentru supraviețuire și analiza 

remisiei/recurenței 
Alte publicații relevante sunt: 

 Belciug, S., Gorunescu, F., Intelligent Decision Support Systems - A Journey to 
Smarter Healthcare (Sisteme inteligente pentru asistarea deciziilor – O călătorie către 
un sistem de sănătate mai inteligent), Springer Nature Switzerland AG 2020, 2019 

 Gorunescu F., Belciug S., Intelligent Decision Support Systems in Automated Medical 
Diagnosis, Advances in Biomedical Informatics, (Sisteme inteligente pentru asistarea 
deciziilor în diagnosticul medical automat, Avansări în informatica biomecanică) 
(Holmes, D., Jain, L, Eds.) pp. 161-186, Springer, 2017 

 S. Belciug, Machine Learning Solutions in Computer-Aided Medical Diagnosis, 
Machine Learning for Health Informatics, State-of-the-art and Future Challenges 
(Soluții de învățare automată în diagnosticul medical asistat de calculator, Învățarea 
automată pentru informatică medicală, Provocări actuale și viitoare), Springer 
International Publishing, pp. 289-302, 2016 

 F. Gorunescu, S. Belciug, Boosting backpropagation algorithm by stimulus-sampling: 
Application in computer-aided medical diagnosis, Journal of Biomedical Informatics 
(Amplificarea algoritmului de propagare înapoi, prin analiza stimulilor: Aplicare în 
diagnosticul medical asistat de calculator, Jurnal de informatică biomedicală), 63:74-
81, 2016 

 S. Belciug, F. Gorunescu, A hybrid genetic algorithm - queuing multi-compartment 
model for optimizing inpatient bed occupancy and associated cost, Artificial 
Intelligence in Medicine, (Un algoritm genetic hibrid – punerea la coadă a modelului 

https://scholar.google.com/citations?user=Qc8KzuUAAAAJ&hl=ro&oi=ao
https://www.cs.pub.ro/index.php/research/publications
http://travee.upb.ro/
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multi-compartiment pentru optimizarea ratei de ocupare a paturilor pacienților 
internați și a costurilor aferente, Inteligența artificială în medicină), 68, 59-69, 2016 

 
Proiectul Scriptoman, Inteligență artificială conversațională, a fost realizat în 2019 de RolaxIT 
Innovation. Este un serviciu de transcriere automată audio-video, care poate fi folosit cu succes 
în relația medic-pacient. Acesta transformă orice fișier audio-video în document text foarte 
rapid și la un cost redus. Fișierele text au avantajul că pot fi arhivate și accesate cu ușurință, dar 
cel mai important, permit căutări rapide ale cuvintelor-cheie. Doctorii pot căuta în aceste fișiere 
chestiuni din discuția cu pacienții, pentru care în caz contrar ar fi trebuit să asculte ore întregi 
de înregistrări. Include și o căsuță de chat pentru programarea pacienților și conversațiile 
pacienților. Sursa: www.scriptoman.ro. 
 
Cercetare în aplicațiile pentru imprimare 3D  
Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen a dezvoltat o bio-
imprimantă 3D care să fie folosită pentru imprimarea modelelor tumorale, a țesuturilor și 
vaselor umane etc. OncoGen folosește imprimarea 3D în diverse proiecte de cercetare, cum ar fi, 
de exemplu: Tehnici de bioimprimare 3D pentru generarea constructelor tisulare care mimează 
micromediul tumoral (https://oncogen.ro/delimit-project/ ) 

2.3.8. Concluzii 

Revoluția industrială creează un mediu unic pentru ca toate industriile să crească și să evolueze. 
În acest nou peisaj, nu există limită cu privire la ce putem realiza cu robotica, mașinile 
inteligente și alte instrumente unice. Cu Industria 4.0, se va transforma modul în care pacienții 
accesează serviciile de sănătate și modul în care doctorii gestionează spitalele.   
În curând, vom avea o lume în care oricine poate accesa într-o clipă asistența medicală de care 
are nevoie. Doctorii și asistentele vor livra cele mai bune rezultate, cu mai puțin stres pe umerii 
lor.  
Deși este dificil să știm cu certitudine ce va aduce viitorul pentru orice industrie, inclusiv cea a 
sănătății, știm că tehnologia va avea un impact semnificativ. Industria 4.0 este începutul unei noi 
ere pentru sănătate, și o mai bună experiență atât pentru doctori, cât și pentru pacienții lor, în 
anii ce vor urma. 
  

2.3.9. Referințe 
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2.4. Analiza aplicațiilor Industriei 4.0 în sănătate în Lituania  

2.4.1. Introducere 

Adoptarea recentă a sistemului național de înregistrări electronice de sănătate a ajutat la 
modernizarea sistemului de sănătate din Lituania. O populație îmbătrânită înseamnă faptul că 
furnizorii de servicii medicale au un număr crescut de pacienți atribuiți acestora, ducând la o 
creștere a volumului de documente pe care trebuie să le facă și la o scădere a timpului pe care îl 
pot petrece cu pacientul. Sistemele cu IA pot fi folosite pentru a optimiza vizitele și pentru a 
scurta timpul necesar de petrecut pentru documentații, permițând furnizorilor de servicii 
medicale să aibă mai mult timp față în față cu pacienții acestora.  
Atât adoptarea sistemelor actuale disponibile de IA în procesele din sectorul sănătății cât și 
crearea de altele noi ar trebui promovate dacă Lituania caută să îmbunătățească bunăstarea 
cetățenilor săi. (strategia de inteligență artificială din Lituania, 2019) 

2.4.2. Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în sănătate 

A existat o serie de grupuri de lucru din Lituania cu privire la Industria 4.0, cu dezbateri la masa 
rotundă și analiza prevestirilor industriale.8 După aceasta, grupurile de lucru au convenit 
asupra următoarei liste de tehnologii care vor avea cel mai mare impact asupra digitalizării 
industriei din Lituania până în 2030.  
Tipurile și descrierile tehnologiilor se aliniază cu recomandările recente din partea grupului de 
lucru care revizuiește strategia de specializare inteligentă din Lituania. Există o corelare 
puternică între prioritățile lituaniene pentru investiții viitoare în cercetare și dezvoltare și 
tehnologiile descrise mai jos. Această listă va servi și ca ghid pentru următoarea perioadă de 
finanțare, 2021-2026. 
Încă rămâne o provocare majoră: cum să transformăm investițiile actuale și viitoare din 
cercetare și dezvoltare efectuate conform strategiei de specializare inteligentă în produse 
comerciale care sunt instalate și testate în companiile din industria lituaniană și amplificarea 
ulterioară, pe plan mondial. 
Fabricarea aditivă (FA) se bazează pe principiile fabricației aditive, în care o structură este 
formată direct dintr-un model digital. Această tehnologie înglobează alte tehnologii care sunt în 
trend în prezent, cum ar fi imprimarea 3D, prototiparea rapidă (PR), fabricația digitală directă 
(FDD) și merge bine în special cu fabricația la cerere (FLC). În funcție de tehnică, fabricația 
aditivă poate fi complementată cu ușurință de alte tehnologii, cum ar fi laserele pentru 
sinterizarea și topirea materialelor.      
Automatizarea este o tehnologie care permite efecutarea proceselor fără participare umană în 
procesul tehnologic – și prin urmare înlocuiește lucrătorii umani care controlează sau 
monitorizează sarcinile. Într-un mediu industrial, privește fabricația, manipularea materialelor 
și controlul calității. Totuși, nu toate sarcinile pot fi automatizate în prezent. Deși automatizarea 
duce la o reducere a forței de muncă din fabricație, încă este necesară supravegherea 
operațiunilor automatizate de către angajați, pentru a împiedica defectele costisitoare și posibil 
dăunătoare.   
Robotica este un domeniu integrativ de discipline tehnologice care se axează pe proiectarea 
roboților. Robotica industrială se specializează în crearea de sisteme robotice utilizate în 
fabricație. Roboții industriali sunt sisteme mecatronice programabile cu trei până la opt axe 
mobile în funcțiune. Roboții sunt fie ficși (atașați de cadru), fie autonomi (cu deplasare liberă pe 
podea sau altă suprafață). În mod tipic, roboții industriali au aplicații multiple și variate. Aceștia 
sunt avantajoși pentru anduranța ridicată, viteză și precizie, și sunt de neînlocuit în special în 
cazul sarcinilor dificile sau periculoase. 
Mecatronica este o integrare sinergetică a domeniilor tehnologice cum ar fi mecanica, 
electronica, informatica și sistemele de control, cu aport din multe alte domenii tehnologice. 
Mecatronica este crucială pentru fabricația integrată pe computer (CIM) și în mediul sistemelor 
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flexibile de fabricație (FMS). De asemenea, formează baza pentru sistemele automatizate și 
robotică; toate comenzile numerice computerizate (CNC) sunt sisteme mecatronice complete. În 
viitorul apropiat, mecatronica va juca un rol semnificativ în sistemele ciber-fizice (CPS) folosite 
pentru monitorizare, coordonare, control; integrate de o parte centrală automatizată și de 
comunicare. 
Senzorii inteligenți sunt dispozitive capabile de detectare selectivă și filtrare a informațiilor 
care intră. Prin urmare, acestea permit colectarea automată a datelor cu mai puțin zgomot de 
mediu și mai multă acuratețe. Totuși, senzorii obișnuiți pot dobândi doar informații referitoare 
la obiect și să le convertească într-un semnal electric, care este apoi transmis către un 
instrument de măsurare sau control. Cu senzori, indiferent de ce tip, se pot obține măsurători 
ale aproape oricărei proprietăți fizice. Dezvoltările recente se axează pe performanță sporită, 
integrare mai bună, sesizarea mai multor parametri, inteligență incorporată, funcționare sigură 
și relaționare prin proiectare. 
Fotonica este știința și tehnologia care include toate utilizările tehnice ale luminii – generarea, 
detectarea și controlul fotonilor. Într-o gamă largă de aplicații, există câteva sectoare relevante 
în mod specific pentru Industria 4.0, cum ar fi laserele, cablurile optice de mare viteză, senzorii 
și optoelectronica (de ex.: LED-urile). Se anticipează că procesele de digitalizare vor contribui la 
convergența, procesarea și comunicarea fotonică. Ultimele perfecționări din tehnologia cu laser 
au dobândit durate de impuls mai mici, lungimi de undă mai scurte și puteri mai mari decât 
înainte. Într-un mediu industrial, laserele pot fi aplicate la fel de bine în fabricația aditivă, 
prelucrarea materialelor, fotolitografie, telecomunicații, sisteme cu senzori și măsurători de 
precizie. 
Internetul lucrurilor (IoT) este o rețea interconectată de dispozitive fizice care pot include 
electronice, software, senzori, dispozitive de comandă și componente de conexiune, prin care 
pot comunica și schimba date. Internetul industrial al lucrurilor (IoT) este privit ca un subset al 
IoT și este sinonim cu Industria 4.0. Prin urmare, se anticipează că implementarea acestuia va 
crea noi modele de afaceri, va îmbunătăți productivitatea, va exploata analitica pentru inovare, 
și va transforma forța de muncă. În fabricație, IoT se bazează pe conceptul de sisteme ciber-
fizice (CPS): interfața dintre om și lumile cibernetice care ar traduce datele colectate în 
informații care pot fi utilizate. Cloud computing și big data sunt de asemenea relevante în IoT. 
Securitatea cibernetică înseamnă protecție împotriva atacurilor cibernetice ale sistemelor de 
hardware, software și date conectate la internet. Analiștii din industrie și afaceri, precum și UE, 
promovează o abordare holistică a securității cibernetice, depunând eforturi pentru a digitaliza 
industria, măsurile fiind integrate complet în dezvoltarea ciclurilor de viață hardware și 
software și de la un capăt la celălalt al alimentării multi-stratificate și a lanțurilor valorice, prin 
proiectare.  Totuși, integrarea sistemelor fizice și digitale (cunoscute și sub denumirea de 
convergență IT/OT) în paradigmele sistemelor ciber-fizice (CPS), Internetul industrial al 
lucrurilor (IoT), proiectarea și fabricarea pe bază de cloud, divulgă noi vulnerabilități și 
amenințări pentru lanțurile valorice, fabrici și produsele inteligente.  
Producție cloud (CMfg) reprezintă producția în rețea, care se bazează pe acces la cerere la 
resurse diverse și distribuite și funcționează prin intermediul liniilor de producție ciber-fizice 
formate temporar. Beneficiile unui astfel de model includ eficiența sporită, costurile reduse 
pentru ciclul de viață al produsului și alocarea optimă de resurse. În plus, procesul de producție 
cloud este agil, foarte scalabil, accesibil și virtualizabil. Incorporează big data și exploatează cel 
mai bine capacitățile IoT și cloud computing. Eficiența producției cloud poate fi îmbunătățită în 
continuare prin integrarea sistemelor de management în afaceri (BMS) și a principiilor de 
producție suplă în procesul de producție. 
Sistemele automate de managementul depozitelor (WMS) se referă la software proiectat 
pentru a controla și administra procesele asociate cu deplasările de intrare și ieșire ale 
materialelor și mărfurilor. Operațiunile supravegheate includ managementul inventarului, 
colectare și auditare. Ca sistem sau modul de sine stătător, WMS poate fi integrat cu un sistem 
de management al inventarului și/sau un sistem de management al transportului (TMS) și 
împreună cuprind părți dintr-un sistem mai mare de planificare a resurselor întreprinderii 
(ERP) sau o suită cuprinzătoare pentru executarea lanțurilor de aprovizionare. Cu apariția 
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Industriei 4.0, procesul de producție va fi controlat din ce în ce mai mult de sisteme ciber-fizice 
(CPS) care, dacă sunt integrate cu un WMS inteligent, le-ar putea spori capacitatea de răspuns și 
flexibilitatea. 
Inteligența artificială (IA) descrie capacitatea software-ului sau mașinilor de a imita 
competențele mentale ale oamenilor. În producție, permite mașinilor să efectueze sarcini 
similare celor realizate de oameni și să automatizeze procesele. IA poate contribui la o 
îmbunătățire semnificativă a productivitiății, precum și a eficienței. Se bazează în mare parte pe 
Big Data, care se referă la toate datele colectate din surse în cadrul unei fabrici mici, inclusiv 
echipamente de producție, dispozitive pentru controlul mașinilor, senzori, WMS/ERP etc.. 
Totalitatea intrărilor are un rol determinant în controlul operațiunilor de producție care sunt 
facilitate de infrastructură ICT de înaltă performanță dacă conceptele IoT și CPS sunt integrate 
în procesele de producție și servicii prin cloud.  
Realitatea augmentată (RA) se referă la informațiile digitale suprapuse pe o imagine afișată pe 
dispozitivul unui utilizator în timp real, a cărui experiență poate fi extinsă cu alte ajutoare 
senzoriale. Este asociat conceptului de Realitate virtuală (RV) și este sinonim cu Realitatea 
mixtă (RM: realitate hibridă sau realitate mediată de calculator). În producție, RA poate să 
reducă în mod eficace apariția erorilor umane, să repare ineficiențele și să reducă costurile, 
precum și să îmbunătățească performanța. Un exemplu bun de utilizare a realității vituale în 
producție este tehnologia ”gemenilor digitali” (realizarea unei copii virtuale – de exemplu – a 
proiectărilor, liniilor de producție, proceselor, produselor). 
Sistemele de managementul afacerilor (BMS) sunt instrumente pentru planificare strategică 
și implementarea tactică a deciziilor. Aceste activități implică în mare parte planificare, 
monitorizare și control. BMS poate include și instrumente dezvoltate pentru Planificarea 
resurselor întreprinderii (ERP), Sisteme pentru executarea producției (MES), Managementul 
relațiilor cu clienții (CRM), Managementul resurselor umane (HRM), Managementul duratei de 
viață a produsului (PLM) și Managementul lanțului de aprovizionare (SCM). Implementarea 
acestor sisteme ar ajuta la dobândirea integrării verticale și orizontale: unul din obiectivele 
promovate de mișcarea Industria 4.0.  
Această listă reprezintă consensul experților lituanieni cu privire la tehnologiile care vor avea 
cel mai mare impact asupra digitalizării industriei de producție din Lituania până în 2030. 
Acestea merită să fie luate în considerare ca sectoare de interes în dezvoltarea strategiei de 
specializare inteligentă din Lituania, pentru a formula prioritățile de cercetare și investiții 
publice și de a documenta proiectarea studiilor și programelor educaționale. 
 
Majoritatea dintre acestea pot fi folosite în sănătate: 

 Fabricația aditivă (FA) 
 Automatizarea 
 Robotica 
 Mecatronica 
 Senzorii inteligenți 
 Fotonica 
 Internetul lucrurilor (IoT) 
 Inteligența artificială (IA) 
 Realitatea augmentată (RA) 
 

Alte tehnologii pot fi folosite în organizațiile din domeniul sănătății: 
 Securitatea cibernetică 
 Sistemele automate de managementul depozitului 
 Sistemele de managementul afacerilor (BMS) 
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2.4.3. Domenii din sectorul sănătății 

Industria 4.0 se bazează pe unele hardware-uri care folosesc digitalizarea globală. 
Domeniile din sectorul sănătății în care Industria 4.0 poate fi folosită la scară largă sunt: 

 Sisteme de monitorizare (în locație sau la distanță) a stării de sănătate a 
pacienților și persoanelor în vârstă. Include pacienții internați, precum și pacienții 
care stau la domiciliu. În acest caz, pot fi folosite Internetul lucrurilor, senzorii 
inteligenți, inteligența artificială și alte tehnologii. 

 Digitalizarea și robotizarea în sănătate. Folosind tehnologiile Industriei 4.0, este 
posibil să adăugăm calitate suplimentară sistemului de sănătate. De asemenea, aceasta 
permite un nivel mai mare de organizare a sistemului de sănătate, analiza și 
gestionarea datelor. În acest domeniu, pot fi folosite aproape toate tehnologiile 
Industriei 4.0. 

 Formarea de angajați în domeniul sănătății. Aici pot fi folosite realitatea 
augmentată și virtuală, inteligența artificială și tehnologiile de învățare automată. 

2.4.4. Funcțiile aplicațiilor I4.0 

Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății sunt următoarele:  
1. Internetul lucrurilor: comunicare cu senzorii distribuiți, dispozitive și alte elemente 

de rețea, implementarea soluțiilor tehnice și de sănătate în baza tehnologiilor 
prevăzute cu internet. 

2. Analiza datelor și optimizarea sănătății: utilizarea de software-uri pentru prelucrarea 
și analiza datelor în timp real; disponibilitatea informațiilor medicale actuale la nivel 
de management al companiei (consiliul de management); posibilitatea optimizării 
sănătății în perspectivă și implementarea mentenanței predictive. 

3. Integrarea IT / OT și sistemele CPS: crearea de sisteme cibernetice fizice (CPS), 
combinarea sistemelor mecatronice, electronice și de comunicare și a software-urilor; 
integrarea sistemelor de sănătate cu strat IT și profesional (de management). 

4. Securitate cibernetică: implementarea măsurilor de securitate pentru a minimiza 
amenințările cibernetice externe și interne; strategia incluzând o metodologie 
corespunzătoare pentru a proiecta sisteme de sănătate. 

5. Inteligență artificială: set de tehnologii care permit învățarea automată și rezolvarea 
de probleme complexe; implementarea de algoritmi decidenți avansați și sisteme de 
învățare.    

6. Imprimare aditivă (imprimare 3D): posibilități de fotocopiere rapidă a elementelor și 
producerea de piese cu forme și funcții neobișnuite; producerea de materii plastice, 
rășini și metale, cu volum scăzut și mediu.  

7. Producție digitală și digitalizarea producției: software care permite crearea de 
reprezentări virtuale ale sistemelor fizice și simularea acestora; managementul 
complet al duratei de viață a produselor. 

8. Cloud computing: structuri informatice distribuite care permit stocarea și prelucrarea 
datelor la distanță; virtualizarea resurselor  și capacitatea de a reprezenta cu ușurință 
sisteme;  preocupări privind securitatea datelor și infracțiunile cibernetice.  

9. Big Data: analiza seturilor de date mari și diverse folosind analiză avansată și 
algoritmi bazați pe inteligență artificială. 

10. Realitate virtuală și augmentată: asistarea inginerilor și tehnicienilor pe durata 
activităților de proiectare și mentenanță datorită folosirii ochelarilor sau a altor 
dispozitive de realitate virtuală sau augmentată; formare virtuală, care reduce 
costurile de introducere a noilor angajați.  

11. Roboți cooperanți: noua generație de roboți care pot coopera cu oamenii fără garduri 
de protecție; mașini ușor de implementat (fără specialiști care să îi programeze) și 
flexibili cu privire la aplicare. 
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12. Roboți mobili: vehicule autonome pentru uzul companiei; posibilitatea de a înlocui 
conveierele (transportoarele) tradiționale; flexibilitate cu privire la aplicare – ușurință 
în re-echipare și programare. 

13. RFID (identificare prin radiofrecvență): stocarea datelor și comunicare cu sistemele 
de sănătate și managementul depozitelor; posibilitatea de a crea produse inteligente 
care comunică direct cu mașinile din domeniul sănătății.   

14. Interfețe mobile: dispozitive portabile care oferă acces la informațiile din domeniul 
sănătății și care controlează mașinile și sistemele; utilizare în mentenanța modernă; 
posibilitatea de a implementa soluții de realitate augmentată.  

15. Blockchain (lanț de blocuri de informații): tehnologia registrelor distribuite care 
păstrează informații despre tranzacții; posibilitatea de a încheia așa-zisele ”contracte 
inteligente” între entități, fără existenta unui garant în formă de companie sau 
instituție terță.  

16. Localizare geografică: stabilirea locației geografice folosind în mod tipic GPS-ul sau 
adresa IP; utilizare în logistică și managementul bunurilor dispersate, flote de vehicule 
și echipe de angajați la distanță. 

2.4.5. Beneficiile aplicațiilor I4.0 

Eficiență sporită 
Multiple domenii din sănătate vor deveni mai eficiente ca rezultat al tehnologiilor aferente 
Industriei 4.0. De exemplu – comutatoare de loturi mai rapide, procese automate de urmărire și 
raportare automată. Luarea deciziilor la nivel de management și profesional va deveni mai 
eficientă. 
Împărtășirea de cunoștințe avansate și lucrul în echipă 
Tehnologiile Industriei 4.0 permit procese business, iar departamentelor să comunice indiferent 
de locație, fus orar, platformă sau orice alt factor. De exemplu, aceasta permite aflarea de 
informații despre un pacient printr-un senzor plasat într-un singur loc, care vor fi diseminate în 
toate organizațiile.  
Cel mai important e că este posibil să facem acest lucru automat, adică dispozitiv-dispozitiv, 
sistem-sistem, fără nicio intervenție umană. Cu alte cuvinte, datele de la un senzor pot face 
instant o îmbunătățire în mai multe puncte de management situate oriunde în organizație. 
Flexibilitate și agilitate 
Beneficiile Industriei 4.0 includ și flexibilitate și agilitate îmbunătățite. De exemplu, este mai 
ușor să introducem noi metode în sănătate. 
Conformarea devine mai ușoară  
Respectarea reglementărilor din domenii precum cel farmaceutic și cel de funcționare a 
dispozitivelor medicale nu trebuie să fie un proces manual. În schimb, tehnologiile Industriei 4.0 
fac posibilă automatizarea conformării, incluzând monitorizarea, controalele de calitate, 
înregistrarea datelor și altele. 
O experiență mai bună pentru client 
Industria 4.0 prezintă și oportunități pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferiți clienților și 
îmbunătățește experiența clientului. De exemplu, cu capacitățile de urmărire automată, puteți 
rezolva probleme rapid. În plus, veți avea mai puține probleme cu calitatea serviciilor, și puteți 
oferi clienților mai multe opțiuni. 

2.4.6. Probleme și defecte ale aplicațiilor I4.0 

În ciuda eforturilor recente care s-au făcut pentru a duce sectorul sănătății la un nou nivel, încă 
există multe probleme referitoare la implementarea tehnologiilor enumerate anterior. Multe 
lucrări de cercetare și cărți au încercat să prezinte diversele provocări.  
Managementul datelor: datele critice specifice domeniului medical, împreună cu problemele 
tehnice care includ infrastructura IT și proprietățile referitoare la 5G necesită instrumente 
foarte specifice care să poată manipula volume enorme de date. 
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Scalabilitate: sistemul sanitar nou implementat ar trebui să fie scalabil, astfel încât platforma 
spitalului să poată manipula datele colectate din întreaga organizație și să poată asigura accesul 
egal și permanent al pacienților și furnizorilor de servicii medicale. În cazul în care platforma 
este într-un oraș sau la nivel comunitar, aceasta înseamnă că deține toți pacienții din toate 
organizațiile din oraș sau comunitate.  
Securitate / confidențialitate / fiabilitate: securitatea și confidențialitatea sunt genul de 
provocări cu care ne confruntăm mereu; totuși, într-o platformă folosită adesea care constă în 
mii sau milioane de utilizatori, care generează tipuri critice și diferite de date. 
Factorul uman: deși folosirea tehnologiei digitale poate face sănătatea accesibilă pentru o mare 
parte din populație, digitalizarea în sectorul sănătății pare să nu fie aplicabilă în unele țări în 
care rata de cetățeni analfabeți este imensă și în care sărăcia acoperă o mare parte din 
populație. 

2.4.7. Cercetare în aplicațiile tehnologiilor I4.0  

Exemplele lituaniene de cercetare în Polonia privind conceptele și utilizarea aplicațiilor 
tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății: 
 
Aplicarea modelelor de inteligență artificială în degenerescența maculară legată de 
vârstă 
Dalia Zykutė, doc. Vilma Jūratė Balčiūnienė, Danielius Visockas, Jokūbas Liutkus 
Universitatea de Științe Medicale din Lituania, Academia Medicală, Facultatea de Medicină, 
Kaunas, Lituania; Universitatea de Științe Medicale din Lituania, Clinica de Oftalmologie, Kaunas, 
Lituania; Universitatea Tehnică Vilnius Gediminas, Vilnius, Lituania. 
 
Degenerescența maculară legată de vârstă este o cauză majoră a orbirii în lumea occidentală. 
Odată cu metodele de imagistică îmbunătățite și noile avansări ale tratamentului cu inhibitori ai 
factorului de creștere al endoteliului vascular, este posibil să amânăm sau chiar să împiedicăm 
pierderea vederii la persoanele cu formă neovasculară a bolii. Cu toate acestea, este necesară 
supravegherea meticuloasă cu tomografie în coerență optică (OCT) pentru a obține 
îmbunătățirea rezultatelor. Această abordare generează volume semnificative de imagini 
medicale, crescând așadar volumul de muncă pentru specialiștii oftalmologi. Implementarea 
inteligenței artificiale în telemedicină ar putea îmbunătăți fluxul de lucru și calitatea serviciilor 
medicale. De fapt, specialitățile medicale care au diagnosticare pe bază de imagistică cum ar fi 
dermatologia, radiologia, patologia și oftalmologia, implementează deja în practica clinică 
algoritmi de diagnostic pe bază de inteligență artificială. În prim-planul inteligenței artificiale în 
viziunea computerizată sunt rețelele neuronale convoluționale (CNN) care se bazează pe 
straturile mai adânci de neuroni artificiali interconectați care sunt capabili să dobândească și să 
depășească clasificarea imaginilor la nivel uman. Dezvoltarea acestor algoritmi pentru anumite 
sarcini clinice specifice necesită o strânsă colaborare între dezvoltatori și clinicieni, cei din urmă 
necesitând cunoștințe avansate ale etapelor și caracteristicilor dezvoltării CNN. Prin urmare, în 
acest articol de analiză discutăm strategiile actuale cu privire la crearea și evaluarea modelelor 
de inteligență artificială bazate pe CNN, precum și strategii specifice care sunt folosite pentru a 
clasifica imaginile OCT folosind biomarkeri ai degenerescenței maculare legate de vârstă.     
 
Sursă: Journal of Medical Sciences (Jurnalul de Științe Medicale). 30 aprilie 2020 - Volumul 8 | 
Articolul 15. Electronic-ISSN: 2345-0592 
Link (10-04-2021) https://medicsciences.com/f/2020/04-
30/14_Application%20of%20artificial%20intelligence%20models%20in%20age%20related%
20macular%20degeneration%20(1).pdf 
 
Automatizarea inteligentă a analizei materialelor dentare folosind brațul robotic cu 
traiectorie optimizată cu supraaccelerație  

https://medicsciences.com/f/2020/04-30/14_Application%20of%20artificial%20intelligence%20models%20in%20age%20related%20macular%20degeneration%20(1).pdf
https://medicsciences.com/f/2020/04-30/14_Application%20of%20artificial%20intelligence%20models%20in%20age%20related%20macular%20degeneration%20(1).pdf
https://medicsciences.com/f/2020/04-30/14_Application%20of%20artificial%20intelligence%20models%20in%20age%20related%20macular%20degeneration%20(1).pdf
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Robertas Damaševičius, Rytis Maskeliūnas, Gintautas Narvydas, Rūta Narbutaitė, Dawid Połap & 
Marcin Woźniak 
 
Multe tipuri de analize ale biomaterialelor necesită numeroase repetări ale acelorași operațiuni. 
Vă sugerăm aplicarea principiilor Automatizării integrale a laboratorului (TLA) pentru analiza 
țesuturilor dentare în condiții in-vitro. Vă propunem o platformă robotică inovatoare cu braț 
robotic industrial de înaltă precizie ABB. Am programat robotul să atingă 3000 cicluri de 
imersiune pentru analiza stabilității și uzura termică a materialelor dentare adezive. Ne ocupăm 
de problema planificării traiectoriei robotului pentru a ajunge la o traiectorie lină și precisă, în 
timp ce minimizăm supraaccelerația. Generăm diverse variante de traiectorie folosind caneluri 
cubice naturale și adoptăm algoritmul evolutiv multiobiectiv NSGA II pentru a găsi un set optim 
Pareto de traiectorii ale brațului robotic. Rezultatele demonstrează aplicabilitatea platformei 
robotice dezvoltate pentru experimente in-vitro cu materiale dentare. Platforma este potrivită 
pentru laboratoare de tehnică dentară de mărime mică sau medie.    
Cercetătorii au propus o platformă robotică inovativă pentru experimente in-vitro și analiza 
materialelor dentare potrivite pentru laboratoare de tehnică dentară de mărime mică sau 
medie, folosind un manipulator industrial cu braț robotic. Brațul robotic are o acuratețe la nivel 
industrial pentru executarea sarcinilor de laborator; totuși, cerințele pentru minimizarea 
supraaccelerației pentru procedurile de prelucrare a materialelor introduc nevoia de optimizare 
a traiectoriei. 
Rezultatele simulării arată că metoda de planificare a traiectoriei propuse cu re-eșantionarea 
punctelor de referință ale traiectoriei, urmată de interpolarea canelurii naturale oferă o soluție 
eficientă pentru problema planificării traiectoriei referitoare la manipulatoarele robotice. Am 
adoptat algoritmul evolutiv multi-obiectiv NSGA II pentru a găsi un set optim Pareto de 
traiectorii ale brațului robotic cu privire la eroare și supraaccelerație. Am atins o traiectorie 
optimizată a manipulatorului cu braț robotic cu un indice de supraaccelerație redus cu 35.6% și 
o supraaccelerație maximă redusă cu 18.2%, îndeplinind în același timp cerințele de acuratețe. 
Rezultatele dintr-un studiu de caz care a implicat termociclarea dinților pentru analiza 
procesului de uzură a adezivilor dentari a demonstrat aplicabilitatea platformei robotice 
dezvoltate pentru experimente in-vitro cu materiale dentare.      
 
Sursă: Damaševičius, R., Maskeliūnas, R., Narvydas, G. et al. Intelligent automation of dental 
material analysis using robotic arm with Jerk optimized trajectory (Automatizarea inteligentă a 
analizei materialelor dentare folosind brațul robotic cu traiectorie optimizată a accelerației). J 
Ambient Intell Human Comput 11, 6223–6234 (2020). https://doi.org/10.1007/s12652-020-
02605-8 
Link (10-04-2021): https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12652-020-02605-8 
 
Prima abordare a radiațiilor ionizante bazată pe imprimare 3D: fabricarea de doze de gel 
autonome folosind fotoni gamma cu un nivel ridicat de energie 
Diana Adlienė, Evelina Jaselskė, Viktoras Rudžianskas, Neringa Šeperienė 
Universitatea Tehnică din Kaunas, Lituania, 
Institutul de Oncologie din cadrul Universității de Științe Medicale, Lituania 
 
Tehnica de imprimare 3D se folosește pentru fabricarea de obiecte de diverse forme pentru 
aplicații industriale, de cercetare, medicale și sociale. Tehnica explorează scanarea cu fascicul 
laser care interacționează cu materialul de imprimare conform algoritmului de imprimare, deci 
fabricând obiectul 3D solicitat. În domeniul medical, imprimarea 3D este folosită cu succes 
pentru fabricarea structurilor anatomice osoase; se fac primele încercări pentru a imprima piele 
artificială, deși există unele limite din cauza lipsei de echivalență dintre materialele de 
imprimare și țesutul moale. Conceptul de imprimare 3D ar putea avea un impact mare în 
radioterapie pentru fabricarea imitatoarelor de tumori – fantome pentru controlul calității 
tratamentului individual al pacienților.    

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12652-020-02605-8


Aplicațiile Industriei 4.0 în sănătate 

33 

Bine-cunoscuta polimerizare indusă prin radiație a dozelor de gel echivalente cu țesutul 
apropiat care sunt folosite pentru evaluarea dozei în radioterapie este o chestiune-cheie pentru 
dezvoltarea radiațiilor ionizante bazate pe imprimare 3D. Cu toate acestea, trebuie menționat 
faptul că, conform scenariului de iradiere, părțile de gel polimerizate în forme diferite sunt de 
obicei produse în interiorul matricei de gel și nu pot fi îndepărtate de gel.   
Scopul acestei lucrări a fost de a dezvolta metode de imprimare 3D pe bază de iradiere prin 
fotoni cu un nivel ridicat de energie, pentru fabricarea formelor de doze de gel 3D autonome, 
echivalente cu țesutul apropiat. Prima abordare pentru aplicarea metodei a fost fabricarea 
imitatoarelor de tumori pentru brahiterapie.  
Formele de doze de gel autonome care sunt produse folosind echipamentul de radioterapie ar 
putea servi ca fantome medicale (imitatoare de tumori), având dimensiunea și forma unui 
volum iradiat realmente, cu opțiunea de evaluare a distribuirii dozei în cadrul acestui volum. 
Conceptul acestei metode a fost propus pentru prima dată în publicația noastră anterioară 
(Adlienė et al., 2015). 
Dozele speciale de gel au fost folosite ca ”material de imprimare 3D” pentru prelucrarea 
formelor de doze de gel autonome. Variind conținutul dozelor de gel și reglând parametrii de 
iradiere prin fotoni cu un nivel ridicat de energie, cu procedura pre-planificată de tratare a 
pacienților cu cancer, s-au fabricat (prin imprimare 3D) forme de gel polimerizate 3D ca obiecte 
separate autonome. S-a efectuat compararea dimensiunii și formei obiectelor produse 3D cu 
volume de iradiere pre-planificate prin utilizarea sistemului de planificare a dozei de tratament 
standard pentru radioterapie, iar rezultatele obținute au fost analizate și discutate.  
Sursă: Diana Adlienė, Evelina Jaselskė, Viktoras Rudžianskas, Neringa Šeperienė, 
Prima abordare a radiațiilor ionizante bazată pe imprimare 3D: fabricarea de doze de gel 
autonome folosind fotoni gamma cu un nivel ridicat de energie   
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with 
Materials and Atoms (Instrumente nucleare și metode de cercetare în fizică. Secțiunea B: 
Interacțiuni ale fasciculului cu materiale și atomi), Volume 435, 2018, Pages 246-250, ISSN 0168-
583X, 
https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.01.033. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X18300685) 
 
Chirurgia robotică care folosește platforma robotică Senhance®: experiența dintr-un 
singur centru cu primele 100 cazuri 
Narimantas Evaldas Samalavicius, Vinsas Janusonis, Raimondas Siaulys, Marius Jasėnas, Olegas 
Deduchovas, Raimondas Venckus, Viktorija Ezerskiene, Renata Paskeviciute & Geda Klimaviciute 
 
Până nu demult, chirurgia robotică a fost asociată doar cu sistemul robotic da Vinci. Un nou 
sistem robotic, Senhance®, (TransEnterix Surgical Inc., Morrisville, NC, SUA) a fost introdus cu 
aproximativ 5 ani în urmă. Rapoartele publicate cu privire la experiența de a folosi această 
platformă robotică sunt foarte limitate. Vă prezentăm o analiză prospectivă a primelor 100 
operații asistate robotic din domeniul chirurgiei abdominale, ginecologiei și urologiei din cadrul 
Spitalului Universitar din Klaipeda, Lituania. Din cei 100 pacienți operați în timpul perioadei 
menționate, 49 au fost femei și 51 bărbați, intervalul de vârstă 27-79 ani, cu o medie de 55 ani. 
39 au fost supuși procedurilor chirurgicale abdominale asistate robotic, 31 – urologice și 30 
operații ginecologice. Durata operației a variat de la 30 minute la 6 ore și 5 minute, cu o medie 
de 2 ore și 25 minute. Aproape jumătate – 49 (49%) au fost operați pentru boli maligne: cancer 
de prostată - 27, carcinom renal – 1, cancer endometrial – 7, cancer ovarian – 1, cancer 
colorectal – 13 (7 de colon și 6 de rect). Durata de internare a fost în medie de 4 zile, intervalul 
fiind de 1-15 zile. Au existat 3 (3%) conversii: două în laparoscopie (ambele supuse 
prostatectomiei radicale asistate robotic) și una în deschisă (supusă histerectomiei totale). În 
timpul celor 30 zile de după operație, au apărut 6 (6%) complicații, 2 necesitând operație. 
Conform clasificării Clavien–Dido, acestea au fost de gradul II la 3, de gradul IIIa la 1 și de gradul 
IIIb în 2 cazuri. Nu a existat nicio mortalitate în această serie de pacienți. Experiența noastră cu 
diferite tipuri de operații asistate robotic ne permit să susținem că sistemul robotic Senhance® 
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este fezabil și sigur în chirurgia generală, ginecologie și urologie, iar implementarea acestui 
sistem la scară mai largă pe plan mondial este pur și simplu o chestiune de timp.  
Sursă: Samalavicius, N.E., Janusonis, V., Siaulys, R. et al. Robotic surgery using Senhance® 
robotic platform: single center experience with first 100 cases (Chirurgia robotică care folosește 
platforma robotică Senhance®: experiența dintr-un singur centru cu primele 100 cazuri) . J 
Robotic Surg 14, 371–376 (2020). https://doi.org/10.1007/s11701-019-01000-6 
 
 
Inteligența artificială în ecocardiografie – Pași pentru măsurătorile cardiace automate în 
practica de rutină  
A Karuzas, K Sablauskas, L Skrodenis, D Verikas, E Rumbinaite, D Zaliaduonyte-Peksiene, K 
Ziuteliene, J J Vaskelyte, R Jurkevicius, J Plisiene 
 
Introducere 
Creșterea gradului de utilizare a inteligenței artificiale (IA) în ecocardiografie din ultimii ani a 
fost exponențială, propunând noi căi pentru a trece peste variabilitatea inter-operatorie și 
experiența chirurgului. Chiar dacă aplicațiile de IA încă sunt la o vârstă fragedă în domeniul 
ecocardiografiei, potențialul IA implică direcții viitoare și este dornică să asiste pentru 
acuratețea și eficiența monitorizărilor manuale. Învățarea profundă, un subset al algoritmilor de 
învățare automată, câștigă popularitate în ecocardiografie ca tehnologie de ultimă oră în analiza 
datelor vizuale. 
Scop 
De a evalua învățarea profundă pentru două sarcini inițiale în măsurătorile cardiace automate: 
recunoașterea vizualizării și detectarea volumelor telesistolice (ES) și telediastolice (ED). 
Metode 
Datele ecocardiografiei 2D pentru un total de 230 pacienți (cu diverse indicații pentru studiu) 
au fost folosite pentru a forma și valida rețelele neuronale. Datele brute cu pixeli au fost extrase 
de pe platformele de imagini EPIQ 7G, Vivid E95 și Vivid 7.  
Imaginile au fost etichetate conform vizualizării acestora: parasternal pe axa lungă (PLA), axa 
scurtă bazală, axa scurtă la nivel mitral, și apical, camerele doi, trei și patru (A4C). În plus, 
volumele telesistolice (ES) și telediastolice (ED) au fost etichetate pentru vizualizările A4C și 
PLA. Imaginilor li s-au eliminat datele de identificare prin aplicarea măștilor cu pixeli negri pe 
datele non-anatomice și eliminarea metadatelor. S-a folosit arhitectura rețelelor neuronale 
convoluționale (CNN) pentru clasificarea a 6 vizualizări diferite. S-a folosit un total de cadre de 
34752 și 3972 (5792 și 662 per vizualizare) pentru a forma și respectiv pentru a valida rețeaua. 
Pentru detectarea volumelor ES și ED, s-a folosit rețeaua convoluțională recurentă pe termen 
lung (LRCN) care combină informațiile temporale și spațiale. S-a folosit un total de 195 și 35 
secvențe, cu o lungime de 92 cadre pentru a forma LRCN. 
Rezultate 
CNN pentru clasificarea vizualizărilor a avut o arie de sub curbă (AUC) de 0.95 (sensibilitate 
95%, specificitate 97%). Acuratețea a fost mai scăzută pentru vizualizările similare vizual, și 
anume apical, camera trei și apical, camera doi. Formarea pentru detectarea ES și ED a fost 
dobândită la formarea LRCN pentru regresie în loc de clasificarea fiecărui cadru. LRCN pentru 
evaluarea ciclului cardiac a avut o diferență medie de cadre (aFD) de 2.31 (SD±2.15) pentru 
detectarea de cadre ED și 1.97 (SD±2.04) pentru ES, ceea ce corespunde unei rate de eroare de 
aproximativ 0.04s.  
Concluzie 
Stabilirea vizualizării ecocardiografice și evaluarea ciclului cardiac sunt primii pași pentru 
măsurătorile cardiace automate. Am demonstrat potențialul a doi algoritmi de învățare 
profundă pentru îndeplinirea acestor sarcini. Rezultatele inițiale sunt promițătoare pentru 
dezvoltarea rețelelor neuronale pentru segmentarea cardiacă și măsurarea structurilor 
anatomice. 
 

https://doi.org/10.1007/s11701-019-01000-6
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Sursă: A Karuzas, K Sablauskas, L Skrodenis, D Verikas, E Rumbinaite, D Zaliaduonyte-Peksiene, 
K Ziuteliene, J J Vaskelyte, R Jurkevicius, J Plisiene, P1465 
Artificial intelligence in echocardiography - Steps to automatic cardiac measurements in routine 
practice, European Heart Journal, Volume 40 (Inteligența artificială în ecocardiografie – Pași 
pentru măsurătorile cardiace automate în practica de rutină, Jurnalul european de cardiologie, 
Volumul 40), Issue Supplement_1, octombrie 2019, ehz748.0230, 
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2.4.8. Concluzii  

Folosirea tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății poate face serviciile medicale mai 
eficiente și mai flexibile. Dar există și câteva provocări – factorul uman, administrarea datelor, 
digitalizarea sectorului etc. 
Cercetătorii lituanieni fac o multitudine de activități de cercetare cu privire la tehnologiile 
Industriei 4.0. Unele dintre aceste cercetări sunt și în sectorul sănătății.  
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2.5. Analiza aplicațiilor Industriei 4.0 în sănătate în Malta  

2.5.1. Introducere 

Prima revoluție industrială a început în anii 1780, și de atunci au fost patru revoluții industriale. 
Cea de-a patra revoluție industrială are loc în prezent și constituie viitorul producției, precum și 
al sănătății. Este mai bine cunoscută ca Industria 4.0. 
Cele patru revoluții industriale sunt descrise în Figura 1.1. Prima revoluție industrială a avut loc 
între anii 1760 și 1830 în Marea Britanie, unde au început să se formeze industriile de fier, 
cărbune și textile. Având un avantaj economic față de restul țărilor europene învecinate, 
britanicii nu au permis exportul de echipamente sau lucrători calificați. La începutul anilor 
1800, în Belgia, doi englezi au deschis primele magazine de mașini, folosind energia aburului 
pentru aplicații industriale [1]. 
 

 
Industria 1.0 – Energia aburului (anii 1780) 
Industria 2.0 – Producția în masă (1870) 
Industria 3.0 – Producția automatizată (1969) 
Industria 4.0 – Sistemele ciber-fizice (2011) 
 

Figura 5.1: Cele patru revoluții industriale 
 
În timp ce Marea Britanie și Belgia treceau prin prima revoluție industrială, Franța trecea 
printr-o revoluție diferită, Revoluția de la 1789. Din cauza instabilității cauzate de aceasta, 
investițiile în mașini și fabrici erau foarte limitate. Aceste incertitudini au făcut ca Franța să 
rămână în urma cursei industriale. Chiar și după ce revoluția s-a terminat și s-au construit 
fabrici cu mașini moderne, Franța încă era în urma Marii Britanii. Imaginea din Figura 1.2 arată 
cum s-a răspândit revoluția industrială în Europa.  
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Figura 5.2: Revoluția industrială în Europa [1] 

 
Noile forme de energie, cum ar fi electricitatea, gazul și petrolul au început să fie folosite în 
fabrici pentru o producție mai eficientă, iar aceasta a dat naștere celei de-a doua revoluții 
industriale. Cererea de oțel era de asemenea în creștere pe măsură ce se construiau mai multe 
fabrici. Telegraful și telefonul au fost inventate tot în această perioadă de timp, iar aceste 
invenții au facilitat comunicarea. Dezvoltările ulterioare ale locomotivei cu aburi și construirea 
de noi căi ferate a însemnat și o scurtare semnificativă a timpilor de călătorie. Figura 1.3 arată 
două mașini care au jucat un rol major în timpul celei de-a doua revoluții industriale. Henry 
Ford, de la compania Ford Motor, a adoptat metoda producției în masă pentru a reduce costul 
final al produsului și pentru a face fabrica mai eficientă. Această metodă a fost apoi adoptată de 
alte fabrici, deoarece a făcut ca produsele să devină mai accesibile. [2]. 
 
Cea de-a treia revoluție industrială a avut loc în cea de-a doua jumătate a secolului 20, în timpul 
căreia s-a descoperit noua sursă de energie, energia nucleară. Această revoluție industrială a 
făcut pași uriași în dezvoltarea semiconductoarelor datorită dezvoltării metrologiei, făcând 
microprocesoarele chiar mai mici și mai puternice. Mașina indicată în Figura 1.4 este chiar 
primul calculator electronic produs în masă și vândut de IBM. A fost tranziția de la stocarea și 
prelucrarea datelor folosind cartele perforate la memoria electronică [3]. 
 

 

Figura 5.3: Telefonul și locomotiva cu aburi, două invenții semnificative din primele două 
revoluții industriale 
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Figura 5.4: Mașină de prelucrare a datelor IBM, 1952  

 
Cea de-a patra revoluție industrială este o evoluție a celei de-a treia, deoarece se folosesc 
calculatoare pentru a facilita liniile de producție și fabricația prin folosirea internetului. Spre 
deosebire de revoluțiile industriale anterioare, nu există nicio sursă de energie specifică în 
spatele acestei revoluții industriale, dar progresul internetului face acest lucru posibil. 
Termenul Industria 4.0 a fost folosit pentru prima dată în Germania în 2011, și se folosește de 
atunci pentru a caracteriza cea de-a patra revoluție industrială.    
Folosind tehnologia internetului modern, fabricile pot fi digitalizate (de aici și termenul de 
fabrică digitală) și mai conectate, oferind așadar posibilitatea de a monitoriza și îmbunătăți 
fiecare pas al liniei de producție. Mașinile pot fi acum controlate folosind dispozitive portabile și 
rețele computerizate la distanță, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie cineva prezent fizic 
pentru a monitoriza echipamentul. Unele din diversele aspecte ale Industriei 4.0 sunt indicate în 
Figura 1.5, și după cum se poate observa, internetul este pilonul principal. Consumatorul este 
pus în centrul activităților datorită digitalizării ciclului de viață al produsului, ducând la o 
economie a inovării. Muncitorii sunt plasați în centrul producției, iar acest lucru face procesul 
mai sustenabil.  
 

 
Figura 5.5: Automatizarea sporită și accesul (de) la distanță la echipamente duce la un echilibru 

muncă-viață îmbunătățit și mai mult control al întregului proces de producție [4] 
Cu atât de multe dispozitive conectate împreună, datele au nevoie de un loc în care să fie stocate, 
iar aici intervine ”cloud”. Cloud computing este coloana vertebrală a Industriei 4.0, deoarece 
permite recuperarea și păstrarea datelor (de) la distanță. Arhitectura sistemului de bază a cloud 
computing este descrisă în Figura 1.6.  
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Figura 5.6: Arhitectura cloud computing [5] 

 
Cantitățile imense de date sunt păstrate în mod constant din diferite echipamente, senzori și 
calculatoare, și sunt cunoscute sub denumirea ”big data”. Aceasta se referă la seturi de date de 
volum mare, varietate mare sau viteză mare pe care bazele de date normale nu le pot procesa. 
Pentru a se ocupa de aceste date, se folosesc tehnologii precum învățarea automată și 
procesarea de date.  
 
Pe scurt, Industria 4.0 cuprinde diverse forme ale avansărilor tehnologice, printre care: 
sistemele ciber-fizice; comunicarea în rețea; big data și cloud computing, realitatea augmentată 
și realitatea virtuală. Toate aceste tehnologii îmbunătățesc cooperarea și interacțiunea om-
computer [6]. 

2.5.2. Aplicațiile tehnologiilor Industriei 4.0 în sănătate 

În sectorul sănătății se folosesc diverse tehnologii ale Industriei 4.0. Câteva dintre acestea sunt:  
 

 Cloud computing 
 Internetul lucrurilor 
 Managementul Big data  
 Criptografia și securitatea cibernetică  
 Realitatea virtuală și realitatea augmentată 
 Învățarea automată 
 Inteligența artificială 
 Robotica 
 Fabricația aditivă (cum ar fi imprimarea 3D) 
 Sistemele ciber-fizice 

2.5.3. Domenii din sectorul sănătății 

Sectorul sănătății folosește tehnologiile Industriei 4.0 în diverse ramuri: 
 

 Managementul înregistrărilor pacienților – securitate cibernetică, cloud computing și big 
data 

 Stomatologie și implantologie – imprimare 3D  
 Formarea medicală a medicilor și chirurgilor – Realitate virtuală și augmentată 
 Telemedicina – Internetul lucrurilor 
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 Laboratoarele medicale – Robotică 
 Îngrijirea și tratarea pacienților – Învățare automată  

2.5.4. Funcțiile aplicațiilor I4.0 

Cloud computing: Spitalele trec la cloud computing pentru stocarea datelor, deoarece acest 
fapt a redus necesitatea de a avea servere în locație. Înregistrările electronice de sănătate (EHR) 
sunt și ele stocate în cloud și pot fi recuperate mai ușor. [7].  
Big Data (BD): Se folosește în sectorul sănătății pentru a procesa și gestiona volumele enorme 
de înregistrări ale pacienților. Folosirea acestui model de tehnologie cu privire la starea de 
sănătate a pacienților permite observarea de simptome care e posibil să fie simțite și astfel se 
poate efectua tratamentul pentru diverse boli [8]. 
Internetul lucrurilor (IoT): Conectivitatea dintre dispozitive reduce povara de pe personalul 
spitalului, deoarece pot monitoriza de la distanță semnele vitale ale pacienților. Senzorii 
portabili monitorizează pacientul și trimite informații valoroase către purtător, permițând 
așadar purtătorului să monitorizeze mai mulți pacienți. [9].  
Criptografie: Înregistrările medicale ale pacienților stocate electronic în cloud sunt extrem de 
confidențiale și pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa aceste date, se 
aplică diverse straturi de criptare. 
Realitatea virtuală și augmentată: Căștile pentru realitatea virtuală sunt folosite pentru a 
forma doctorii și chirurgii pentru a realiza operații și proceduri medicale. Studiile arată o 
creștere semnificativă a performanței când se folosește tehnologia cu RV în timpul formării, 
deoarece procedura devine mai comprehensivă, iar experiența - mai captivantă. 

2.5.5. Beneficiile aplicațiilor I4.0 

Există numeroase beneficii ale implementării tehnologiilor Industriei 4.0 în sectorul sănătății, 
dintre care amintim: 
 

 Stările (de sănătate) și bolile pot fi identificate mai repede și cu mai multă acuratețe 
folosind tehnologia de învățare automată și inteligența artificială pentru imagistica 
medicală. 

 Pacienții nu trebuie să se deplaseze la spital pentru verificări de rutină sau 
postoperatorii, deoarece senzorii portabili permit monitorizarea de la distanță. Această 
tehnologie este utilă mai ales în țările în care pacienții trebuie să călătorească distanțe 
mari sau în timpul unei pandemii cum e cea prin care trecem acum, când spitalele sunt 
deja supraîncărcate. 

 În timpul operațiilor, utilizarea realității augmentate și a roboticii pot crește 
semnificativ acuratețea și succesul procedurii. 

 Studenții la medicină care folosesc RV și RA pe durata studiilor au demonstrat o 
înțelegere semnificativ mai bună a procedurilor. Aceștia sunt de asemenea mai rapizi și 
mai preciși în timpul operației. 

 Telemedicina și sistemele online RV/RA folosite în sectoarele sănătății nu ar fi posibile 
în zone cu conexiune slabă la internet, dar cu utilizarea tehnologiei 5G, situația se 
îmbunătățește ușor-ușor. 

 Implanturile și protezele au văzut o îmbunătățire majoră de la utilizarea imprimării 3D, 
deoarece pot fi personalizate în mod specific pentru pacient 

 Având înregistrările medicale ale pacientului stocate pe cloud, acestea sunt mai ușor și 
mai eficient de recuperat. 

2.5.6. Probleme și defecte ale aplicațiilor I4.0 

Tehnologia I4.0 are numeroase avantaje pentru pacienți, dar există și unele dezavantaje, cum ar 
fi: 
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 Interacțiunea umană – tehnologia nu poate înlocui niciodată interacțiunea umană dintre 

pacient și un expert medical, deoarece întrebările specifice și nelămuririle nu pot fi 
adresate unei mașini. 

 Odată cu prezența sporită a calculatoarelor și mașinilor, unii oameni se simt mai izolați. 
 Conexiunea la internet care este necesară pentru tehnologiile menționate în secțiunile 

anterioare nu este prezentă întotdeauna, iar accesul la internet nu este disponibil 
tuturor. 

 E posibil ca unii pacienți să nu se descurce cu tehnologia, iar dispozitivele tehnologice să 
creeze anxietate, deoarece nu sunt familiari cu acestea. 

 Este  necesară alimentarea cu energie electrică; aceasta poate fi afectată de o conexiune 
slabă la rețeaua de electricitate, condițiile meteo sau dezastrele naturale. Dacă se 
întrerupe furnizarea energiei electrice, există șansa ca echipa medicală / pacientul să fie 
strâmtorat(ă).  

2.5.7. Cercetare în aplicațiile tehnologiilor I4.0  

Autori: Dr Tracey Camilleri, Prof. Ing. Kenneth P. Camilleri și Dr Owen Falzon 
Denumirea proiectului: BrainApp – Aplicații controlate de creier 
Scurtă descriere: O interfață creier-calculator (BCI) oferă unei persoane posibilitatea 
de a comunica cu mașini și de a le controla folosind semnale cerebrale în loc de mușchi 
periferici.  
Metodologie: În sistemul propus, stimulii sunt asociați cu comenzi, iar semnalele EEG 
sunt procesate pentru a detecta intenția asociată cu modelele cerebrale. 
Sursă: https://www.um.edu.mt/eng/sce/ourresearch/fundedprojects 

2.5.8. Concluzii 

Evident, I4.0 va transforma sistemul de sănătate într-un mod pozitiv, făcându-l accesibil mai 
multor oameni, la un preț mai convenabil. Folosirea tehnologiei, medicilor, chirurgilor și a altor 
profesioniști în acest sector va aduce beneficii precum învățământ mai atrăgător, diagnostic mai 
timpuriu și proceduri chirurgicale mai precise. Profesioniștii din domeniul sănătății vor putea și 
să monitorizeze pacienții fără a fi prezenți fizic, ceea ce înseamnă că pacienții vor avea o viață 
mai independentă, fără nevoia de a merge la verificări frecvente. 
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3. DIRECTIVE VET PRIVIND APLICAȚIILE INDUSTRIEI 4.0 
ÎN SĂNĂTATE  

3.1. Introducere 

Cea de-a patra Revoluție industrială este cunoscută ca Industria 4.0, care este conceptul de a 
dobândi inovare mai rapidă în producție, cu eficiență sporită a lanțului de aprovizionare. În 
domeniul medical, Industria 4.0 pare să ofere aplicații extensive în vederea creării implanturilor 
personalizate, a instrumentelor și dispozitivelor. Această revoluție oferă o modalitate mai bună 
de a folosi informațiile și de a presta serviciile pentru a oferi o calitate mai bună a vieții. Prin 
urmare, oferă noi oportunități de fabricare și extinde limitele inovării prin aplicația Internetul 
lucrurilor (IoT) și Internetul serviciilor. Industria 4.0 îmbunătățește sistemul de producție 
inteligentă care ajută la crearea de strategii pentru asistență în domeneiul fabricației, domeniul 
medical și cele aferente. Include mobilizarea puterii calculatoarelor care manipulează datele și 
creează posibilitatea de a accesa datele de oriunde. Constă în senzori inteligenți care ajută la 
comunicare între procesele mașinii, maximizarea eficienței producției și minimizarea costului. 
Industria 4.0 este combinația dintre procesul de automatizare, unitățile de producție și mașinile 
inteligente. Constă în digitalizare, IoT, rețele interne conectate, resurse umane pentru SCADA 
(sistem de monitorizare, control și achiziții date), roboți pentru automatizarea multor funcții 
critice, supape, senzori, dispozitive de acționare, sistem PLC (controlor logic programabil), 
protocoale de comunicare și securitate cibernetică. Folosește inteligența artificială (IA) pentru a 
împărtăși informații pe plan digital în spitale și permite crearea unei vizibilități totale a 
operațiunilor, ceea ce oferă un nivel mai mare de informații despre calitate, inventar, materiale 
brute, deșeuri, rezultate, bunuri și vizibilitate la cererea clientului, ajută industriile să 
economisească timp și bani și îmbunătățește satisfacția clientului. Creează o relație bună între 
furnizor și producător. Industria 4.0 are o capacitate vastă de a îndeplini diverse cerințe în 
domeniul medical și domeniile aferente. Folosește Aiby, prin intermediul căruia mașinile și alte 
tehnologii sunt programate într-un mod similar inteligenței umane. Industria 4.0 conectează 
produse, materiale inteligente și mașini și generează date din mai multe locații. Această 
revoluție este un proces de producție care se gestionează singur, în care atât mașinile cât și 
produsele își cunosc capacitățile, starea și opțiunile de configurare pentru a optimiza producția 
în mod eficient. Creează un sistem de producție inteligent și foarte flexibil. În domeniul medical, 
Industria 4.0 ajută la fabricarea oricărui implant personalizat, conform cerințelor fiecărui 
pacient, cu ajutorul diverselor software-uri și a tehnologiilor de prelucrare specifice. Respectă 
cerințele soluției personalizate cum ar fi medicamentele bioelectronice, detectarea nivelurilor 
de glucoză, testarea asistată electronic și inhalatoare de ultimă generație. Industria 4.0 aduce 
împreună furnizorul și clientul, iar ordinul de producție este trimis direct unei mașini, facilitând 
conversia datelor în componente. Produsele/piesele complexe personalizate pot fi produse cu 
ușurință într-o fracțiune de timp. De asemenea, reduce inventarul, datorită stocării digitale a 
datelor medicale / despre produs.   
Dintre toate revoluțiile anterioare, Industria 4.0 este cea care realizează multiple funcții și 
profituri, deoarece rezolvă diverse probleme medicale cu o abordare interdisciplinară. Este o 
revoluție industrială potrivită pentru automatizare. Oferă flexibilitate cu privire la design și 
producție, iar sistemul de producție este controlat digital. Industria 4.0 urmează să realizeze 
următoarele funcții când va fi adoptată în domeniul medical: va maximiza productivitatea; va 
analiza datele pacientului, ceea ce e de ajutor pentru diferite tehnologii medicale; va stoca 
digital datele medicale și va furniza informații despre următorul stadiu al bolii; va spori 
acuratețea; va reduce timpul și costul; va îmbunătăți calitatea; va reduce inventarul prin 
stocarea datelor pacientului în fișiere CAD (proiectare asistată de calculator); va reduce munca 
de birou; va îmbunătăți gestionarea materialelor; va îmbunătăți gestionarea prelucrării; va 
produce în mod eficient implanturi personalizate pe modelul pacientului, folosind componente 
inteligente pe bază de senzori; va aplica procesele corecte de control pentru operații complexe; 
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prin aplicarea sistemului cu senzori și a tehnologiilor digitale, poate urmări automat noi boli; 
creează un sistem centralizat de informații în spital; detectează datele pacientului și determină 
informațiile relative. Industria 4.0 poate ajuta inovarea din domeniul medical să îndeplinească 
diverse cerințe.        
În domeniul medical, Industria 4.0 se axeaxă pe proiectare și producție și ajută la realizarea 
precisă a diferitor cazuri. Se folosește pentru producerea implanturilor medicale personalizate, 
a instrumentelor și altor dispozitive, pentru a îndeplini diversele cerințe ale pacienților. Poate 
soluționa eficient problema prin aplicarea diverselor sale componente, care ajută la îndeplinirea 
cerințelor din sectorul medical. Industria 4.0 oferă contribuții vaste în domeniul medical cu 
ajutorul proiectării inovative și a sistemului de producție inteligent. Produce în mod eficient 
implanturi medicale cu forme complexe, cu o gamă largă de materiale, care fac munca 
chirurgului mai ușoară și cu un risc minim. Chirurgii și medicii pot converti o necesitate/idee în 
realitate, ceea ce oferă o oportunitate comprehensivă pentru producția de implanturi medicale 
modificate, conform cerințelor pacientului. Pentru a ecomonisi din costul și timpul alocate unei 
operații, îmbunătățește oportunitățile de a crea un nou produs medical inovator care poate fi de 
ajutor și în scopul cercetării și dezvoltării. Industria 4.0 oferă o flexibilitate excelentă pentru a 
crea modele medicale și industriale inteligente, care ajută la îmbunătățirea comunicării dintre 
medici și pacienți. Aceasta folosește conceptul inovativ de holografie și realitate virtuală. Reduce 
riscul și analizează datele pacientului pentru a spori performanța per ansamblu. Industria 4.0 
folosește diferite dispozitive inovatoare care pot detecta rapid nivelul de glucoză, zahăr și 
colesterol al pacientului.     
În viitor, Industria 4.0 va arăta oportunități pentru inovație, folosind proiectare inovativă, 
producție și servicii inovative. În timpul cercetării și dezvoltării, va juca un rol semnificativ 
asupra atingerii cerințelor din domeniul medicinii. În viitor, Industria 4.0 va merge către 
sistemele de producție în masă și se va adapta la sistemul de producție de talie mondială. 
Permite crearea de produse medicale inteligente cu timp și cost reduse. Această revoluție va 
schimba toate sistemele de gestionare și tratare a pacienților. Cu ajutorul tehnologiilor de 
producție inteligentă, studenții la medicină pot fi bine formați pentru a detecta probleme și 
pentru a le corela pentru a lua viitoarele acțiuni. Cu ajutorul tehnologiilor inteligente, se 
corelează și se analizează date de la diferiți pacienți. Industria 4.0 oferă noi oportunități care 
creează inovații prin faptul că aduc noi instrumente, dispozitive și implanturi, conform 
necesităților pacienților. Diferitele provocări referitoare la preț, viteză și complexitate pot fi 
soluționate cu ușurință. Spitalul își va schimba și modul în care achiziționează diverse 
instrumente și dispozitive. Prin utilizarea diferitelor dispozitive, poate monitoriza aportul 
caloric. Poate deveni o nouă cale care ajută la tratarea bolilor precum diabetul, astmul și artrita 
(Javaid și Haleem, 2019). 

3.2. Obiective de învățare și descriere generală 

Obiectivele de învățare sunt cea mai bună practică din formare care, în forma lor cea mai de 
bază, constituie o specificare a ceea ce studenții ar trebui să poată realiza până la finalul unui 
proces de învățare. În plus, sunt o modalitate prin care cel care ține cursul definește în mod clar 
și transparent obiectivele formării. Crearea de nu mai mult de 3-4 obiective de învățare va 
permite studentului să reflecteze singur asupra progresului său pe durata procesului de 
învățare, până la stăpânirea informațiilor critice definite.  

Pentru a planifica și implementa un program de formare efectiv pentru profesioniști, este 
important să înțelegem și să discutăm despre principiile învățării la vârstă adultă. Cercetările lui 
Malcom Knowles privind caracteristicile diferite ale studenților adulți au început în anii 1950 și 
constituie baza pentru majoritatea teoriilor de învățare la vârstă adultă. Studenții adulți au 
caracteristici unice, identificate de Knowles, inclusiv faptul că pentru relevanță în procesul de 
învățare, au o privire orientată spre obiectiv.   
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Menționarea unor obiective de învățare clare pentru un curs de formare ajută studentul să 
identifice obiectivele și rezultatele dorite de la acel curs de formare.1. 

În alcătuirea unui obiectiv de învățare, avem două părți distincte: verbul de acțiune și 
standardul de performanță. Verbul de acțiune oferă măsuri clare de expertiză a rezultatelor de 
învățare demonstrabile. Unele exemple de verbe puternice de acțiune includ: definiți, comparați, 
scrieți, explicați și evaluați. Verbul de acțiune reflectă și rigoarea obiectivului de învățare. 
Taxonomia lui Bloom, creată în 1956 pentru a încuraja gândirea la un nivel mai înalt, este un 
instrument eficient pentru formatori, pentru a se asigura că definesc obiective de învățare 
riguroase. 

Nivelul de jos al taxonomiei, cunoscut ca și domeniul ”cunoștințelor”, reprezintă învățare de 
nivel scăzut și include verbe de acțiune care includ: amintiți-vă, definiți, recunoașteți și 
enumerați. Pe măsură ce urcăm la următoarele niveluri din taxonomia lui Bloom, nivelul 
necesar de gândire crește. Alegerea verbelor de acțiune în diferitele niveluri ale taxonomiei lui 
Bloom va ajuta la clasificarea nivelului cognitiv de învățare atât pentru cel care ține cursul, cât și 
pentru student. 

A doua parte a creării unui obiectiv de învățare este stabilirea standardului de performanță. 
Un standard de performanță este măsura prin care studenții își vor demonstra expertiza. Există 
trei tipuri de obiective de învățare: cognitiv, psihomotor și afectiv. Obiectivele învățării 
cognitive au ca scop creșterea înțelegerii generale a participanților cu privire la concepte și 
procese. Obiectivele învățării psihomotorii caută să stabilească dacă un student poate finaliza cu 
acuratețe o sarcină sau să demonstreze o competență. În cele din urmă, un obiectiv afectiv are 
rolul de a influența atitudini și perspective. Identificarea tipului obiectivului de învățare va ajuta 
persoana care ține cursul să aleagă standardul de performanță cel mai potrivit, strategiile de 
instruire și instrumentul de evaluare, dacă e cazul.  

Un exemplu de obiectiv slab de învățare este: ”Participanții vor fi expuși la informațiile 
despre noile legi date în 2016 care au impact asupra contabililor publici”. Verbul ”expuși” nu 
indică nicio acțiune măsurabilă pentru student, prin intermediul căreia să își demonstreze 
expertiza privind obiectivul de învățare.  

Un exemplu bun de obiectiv de învățare este: ”Până la finalul acestui curs de formare, 
studenții vor putea să identifice modificările din directivele actualizate privind resuscitarea.” 
Verbul de acțiune al acestui obiectiv este ”să identifice”, iar activitatea este identificarea 
modificărilor în directivele actualizate privind resuscitarea. Cadrul temporal menționat la 
începutul obiectivului îi spune studentului când ar trebui îndeplinit acest obiectiv de învățare.   

Obiectivele de învățare ar trebui folosite în toate procesele efective de învățare. Construirea 
unui obiectiv de învățare care are atât un verb de acțiune, cât și un standard de performanță va 
ajuta studenții să identifice informațiile-cheie, precum și obiectivele cursului de formare. 
Încurajarea formatorilor să își promoveze obiectivele de învățare va duce la participanți care 
sunt pregătiți să se angajeze în a obține rezultatele dorite din acest curs de formare.  

VET (educația și formarea profesională) răspund cerințelor economiei, dar oferă și 
studenților competențe care sunt importante pentru dezvoltarea personală și cetățenia activă2.  

VET pot încuraja performanța, competitivitatea, cercetarea și inovarea și reprezintă un 
aspect central al angajării reușite și al politicii sociale. Sistemele VET din Europa se pot baza pe 
o rețea bine dezvoltată de persoane interesate de VET. Aceste rețele sunt guvernate cu 
implicarea partenerilor sociali, precum angajați și sindicate, și în diferite organizații, de exemplu 
camere, comitete și consilii. Sistemele VET constau în VET inițiale și continue. C-VET (educație și 
formare profesională continue) au loc după educația și formarea inițială sau după începerea 
vârstei de angajare. Are scopul de a îmbunătăți cunoștințe, de a ajuta cetățenii să dobândească 
noi competențe, de a continua formarea și dezvoltarea personală și profesională.   
C-VET sunt în general pe bază de serviciu, cea mai mare parte din procesul învățării având loc la 
serviciu.  

                                                             
1 https://cdn.ymaws.com/www.mpha.org/resource/resmgr/docs/Writing-Effective-Learning-O.pdf 
2 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan 
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În medie, 50% din tinerii europeni cu vârsta între 16 și 19 ani participă la I-VET (educație și 
formare profesională inițiale) în ciclul al doilea al liceului. Totuși, media Uniunii Europene (UE) 
maschează diferențe geografice semnificative privind participarea, variind între 15% și mai 
mult de 70%.  

Oamenii parcurg cursuri de învățare pentru adulți dintr-o varietate de motive: pentru a 
ajunge la eventuali angajatori mai buni, pentru a se dezvolta personal și profesional și pentru a 
obține competențe transferabile, cum ar fi gândirea critică. Învățarea adulților contribuie și la 
îmbunătățirea coeziunii sociale și promovează cetățenia activă.  

Oamenii trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe dezvoltare profesională continuă 
pentru a rămâne competitivi pe piața muncii. Concentrarea pe învățarea adulților este, așadar, 
vitală pentru Europa pentru a depăși provocările economice pe care le înfruntă în prezent, 
precum și pentru a răspunde la cererea de noi competențe și productivitate susținută într-o 
economie mondială din ce în ce mai digitalizată.  

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) descrie viziunea Comisiei Europene 
privind educația digitală accesibilă, cuprinzătoare și de înaltă calitate din Europa. Este un apel la 
acțiune pentru o cooperare mai strânsă la nivel european, pentru: 

 a învăța din criza COVID-19, în timpul căreia tehnologia se folosește la un nivel fără 
precedent în domeniul educației și formării 

 a face sistemele educaționale și de formare potrivite pentru era digitală  
Descrierea generală a programului ar trebui să explice audiența-țintă pentru care este 

relevant programul. Descrierea generală ar trebui să includă obiectivul programului și analiza 
contextului.   

3.3. Rezultatele parcurgerii programului  

Bloom și colegii săi (1956) au creat trei taxonomii de învățare (cognitivă, afectivă și 
psihomotorie) ca modalitate de a înțelege cum are loc procesul învățării. De exemplu, 
complexitatea cognitivă poate fi înțeleasă ca șase niveluri sau procese care duc la o complexitate 
cognitivă mai mare. Cele șase procese au fost reclasificate în 2001 (Anderson, 2001), dar 
conceptul ordonării complexității cognitive rămâne fundația cadrului.   

Taxonomia lui Bloom poate fi utilă în special pentru dezvoltarea gândirii critice pe o 
anumită temă. Conceptul piramidei are scopul de a arăta modul în care procesele cognitive se 
construiesc pe cunoștințele anterioare. Funcționarea la un nivel mai înalt poate avea loc dacă 
există o fundație. Se recomandă ca rezultatele învățării cursului să includă mai mult de unul din 
nivelurile lui Bloom, în funcție de tipul cursului. 

În ciuda acestor avantaje clare, monitorizarea rezultatelor învățării non-formale atrage și 
câteva provocări. Pe de o parte, fragmentarea și descentralizarea sectorului fac complicată 
colectarea datelor. Pe de altă parte, deși educarea adulților prezintă diverse beneficii, afectând 
diferite sfere din viața studenților, de la prospecții pieței muncii la sănătate, nu toate aceste 
beneficii se cunosc sau sunt ușor de măsurat cantitativ. Prin urmare, există un bias pentru 
colectarea doar a informațiilor despre beneficiile ușor de identificat, care pot oferi doar o 
imagine incompletă. În plus, învățarea este o activitate pe termen lung, ale cărei rezultate vor 
depinde în mare parte de acțiunile anterioare și viitoare și se poate materializa doar pe termen 
lung. Aceasta ar putea limita capacitatea de a detecta schimbările pe termen scurt3. Tipul de 
date de colectat cu privire la rezultate depinde în mod crucial de obiectivele conform cărora va 
fi evaluată performanța și de modul în care vor fi folosite informațiile. Totuși, se aplică unele 
reguli generale. De exemplu, una din cele mai bune practici este folosirea unui set vast de 
indicatori referitori la diferite arii ale vieții unui student. În mod cert, costurile asociate cu 
colectarea datelor sunt importante și vor crește odată cu numărul de indicatori de date de 
inclus. Orice decizie de a adăuga un indicator ar trebui așadar să cântărească cu atenție costurile 

                                                             
3 https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oeso-rapport-2019-monitoring-learning-outcomes-of-
adult-learning-programmes.pdf 
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și beneficiile. În unele cazuri, sursele complementare de date, când există, pot fi de ajutor pentru 
a tăia din costurile asociate cu colectarea datelor (Schumann, 2016).  

3.4. Strategii de învățare și predare. Metode de formare 

Formarea profesională la nivelul terților tinde să dezvolte măiestria, experiența practică și 
soluționarea practică a problemelor și să ”pregătească oamenii pentru cariere în poziții 
manageriale, profesionale și tehnice la nivel înalt, oferindu-le competențe specifice postului” 
deoarece rolul educației superioare este de a dezvolta cunoștințele, competențele, atitudinile și 
abilitățile studenților, și în același timp de a-i forma ca studenți contemplatori, critici și care 
învață pe tot parcursul vieții, pentru a se putea angaja4. 

Predarea și învățarea profesională depind de o linie de vizibilitate clară referitoare la 
muncă; colaborarea între angajatori, formatori și furnizori pentru realizarea și livrarea 
programelor profesionale; profesori ”duali” din învățământul profesional, cu cunoștințe și 
competențe profesionale și pedagogice; și acces la facilitățile și resursele industriei, cu 
tehnologia și standardele recente. Mergând mai departe, conceptul de pedagogie profesională 
are de-a face cu rezultatele educației profesionale, identitatea profesorilor din învățământul 
profesional, modelele de educație profesională și analogiile pentru educație profesională și 
competențele de predare, relațiile profesor-elev, imaginea profesorului, modelele de predare și 
contextul de predare. Mai exact, pedagogia profesională se ocupă cu:  

 integrarea teoriei și practicii; 
 folosirea unei varietăți de medii de învățare, cum ar fi un loc de muncă real sau simulat, 

mediul din clasă și ateliere, 
 folosirea de sarcini autentice în contexte reale sau care seamănă cu realitatea, prin 

soluționarea practică a problemelor, activități interactive și reflectare;  
 capacitatea de a răspunde la diferite nevoi individuale;  
 predarea și învățarea în context, incorporate în comunități de practică; 
 abordarea colectivă și colaborativă a predării și învățării; 
 coaching și mentoring; 
 folosirea unor metode variate de evaluare și feedback; 
 abordarea eclectică și pragmatică a predării;  

Datorită legăturilor directe cu piața muncii, eficiența educației și formării profesionale au 
fost măsurate la scară largă folosind rezultatele orientate spre performanță. Deoarece 
competențele, cunoștințele și înțelegerea oferite prin educația profesională sunt necesare 
pentru creșterea, productivitatea și competitivitatea economiilor, capacitatea de răspuns a 
educației profesionale la piața muncii a fost principalul obiectiv și principala grijă a celor care 
adoptă politicile, a partenerilor sociali și a furnizorilor de educație profesională (Forumul 
Economic Mondial – Ordinea de zi a consiliului privind angajarea, 2014). 

3.4.1. Învățarea centrată pe student, folosind tehnologia avansată  

Tehnologia avansată facilitează învățarea studenților, oferindu-le oporrtunități de 
învățare oricând vor să învețe mai mult pentru a-și îndeplini propriile nevoi, oricui vrea să 
interacționeze cu colegii și facultatea pentru a împărtăși informații valoroase, și cu orice resurse 
pe care le pot accesa, indiferent de locația geografică.  

                                                             
4 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495131.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495131.pdf
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3.4.2. Învățare activă cu individualizare 

Tehnologia avansată a permis învățarea individualizată, crescând interesul studenților. 
Simulatoarele virtuale pentru pacienți facilitează învățarea studenților, deoarece oferă mediul 
pentru practicarea diagnosticării anomaliilor medicale fără riscul de a leza pacientul și pentru a 
observa patologia anormală care altfel nu ar fi disponibilă imediat la întâlnirea față în față cu 
pacientul. Sistemele personalizate cu realitate augmentată ar putea ajuta și ele la promovarea 
învățării autonome prin reducerea materialelor de laborator și a costurilor cu instructorii. 
Aceste resurse sunt mai interactive și mai interesante decât manualele, deoarece informațiile 
pot fi incorporate în realitate sau suprapuse pe realitate. 

3.4.3. Interacțiunea socială 

Tehnologia a facilitat și interacțiunea socială cu colegii și facultatea, prin calculatoare și 
dispozitive mobile, oricând și oriunde. O comunitate de învățare online a oferit studenților 
posibilitatea de a practica competențele clinice și de a interacționa cu colegii și facultatea prin 
înregistrările video inițiate de un student în timpul unei întâlniri față în față cu un pacient, 
folosind dispozitive disponibile imediat și feedback individualizat de la facultate, în ciuda 
distanței mari dintre student și facultate și a programelor rigide ale facultății în timpul practicii 
clinice. Dispozitivele mobile folosite pentru a livra tutoriale video și tutoriale online la distanță 
pentru colegi privind competențele clinice, a permis studenților să construiască un raport bun și 
să se bucure de învățarea la distanță între două continente la o oră convenabilă atât pentru 
profesori, cât și pentru studenți.  

3.4.4. Accesibilitatea resurselor 

Tehnologia avansată a permis studenților din medii cu resurse limitate să se conecteze cu 
alți studenți, cu facultatea și chiar alte planuri de învățământ. Învățarea online la distanță de la 
egal la egal a încurajat studenții să extindă scopul sănătății dincolo de limita resurselor lor și să 
înțeleagă cum funcționează diferit sistemul sanitar în diferite culturi. Programele de schimb de 
experiență le-au oferit studenților posibilitatea de a experimenta organizarea și furnizarea de 
servicii medicale în țara de schimb și să conștientizeze diversitatea organizațiilor din domeniul 
sănătății și a diferențelor culturale semnificative.  

Ultima abordare s-ar confrunta cu probleme tehnice, cum ar fi erori ale programelor de pe 
calculator și conexiune instabilă la internet din cauza infrastructurii din țările în curs de 
dezvoltare, precum și dificultăți de a găsi ore potrivite pentru ambele părți pentru comunicare 
în timp real, din cauza decalajului cauzat de învățarea la distanță.  

S-a constatat că experiențele anterioare și integrarea longitudinală sunt factori importanți 
pentru viitor. Deoarece tehnologia se modifică rapid, educația medicală se îndreaptă în direcția 
integrării pentru a facilita învățarea contextuală și aplicată, și pentru a dezvolta competențe de 
rezolvare a problemelor în baza incertitudinii. Experiențele anterioare și integrarea 
longitudinală ajută studenții să își sporească motivația și să aprofundeze înțelegerea îngrijirii 
pacienților.  

Mediul de învățare din educația medicală s-a extins în societate, dincolo de limitele 
spitalului în care are loc predarea. Viitorii medici se vor confrunta cu probleme de sănătate mai 
complexe în societate și populații de pacienți mai eterogene. Un program de imersiune 
comunitară a oferit studenților oportunitatea de a se implica în cadrul instituțiilor medicale 
comunitare înainte de a începe practica clinică. În cele din urmă, experiența interactivă de 
colaborare cu comunitatea a permis studenților să răspundă la o problemă medicală cu 
complexitate biopsihosocială și culturală și să își dezvolte propriile răspunderi și 
responsabilități sociale. S-a scos în evidență faptul că incorporarea chestiunilor sociale și 
medicale bazate pe diferențe de gen, rasă, etnie, vârstă, religie și context socio-economic în 
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educația medicală i-a ajutat pe studenți să învețe să respecte diversitatea pacienților și să 
conștientizeze discrepanțele din sectorul sănătății.  

Materialele de învățare prevăzute cu tehnologie avansată au fost oferite studenților 
pentru învățare individuală, pentru interacțiune cu colegii și profesorii și pentru a accesa surse 
bogate în informații. Simulatoarele de pacienți cu realitate virtuală și augmentată pot oferi 
condiții medicale realiste, fără riscul de a leza pacientul și facilitează învățarea și angajamentul 
studenților. Învățarea mobilă și online pot suplimenta învățarea studenților și pot îmbunătăți 
interacțiunea între colegi sau dintre student și facultate, folosind dispozitive care sunt 
disponibile imediat. Chiar și în medii cu resurse limitate, învățarea online îi ajută pe studenți să 
se conecteze cu colegii, profesorii și planurile de învățământ de pe întreg continentul. Există 
unele considerente ale învățării digitale cu tehnologie avansată, deși are multe avantaje tehnice. 
Trebuie acordată o atenție deosebită provocărilor etice și morale, deoarece învățarea asistată de 
calculator și algoritmii pe bază de inteligență artificială pot fi programați să fie împotriva 
anumitor grupuri sau să încline spre anumite interese. Mai mult, abordarea umanistă ar trebui 
să fie prioritizată pentru viitorii medici pentru a trata complexitatea bio-psihosocială a 
pacienților, care nu e accesibilă cu ușurință mașinilor. În special în cazul învățământului la 
distanță, e necesară aranjarea orelor convenabile stabilitee de comun acord pentru interacțiune. 
Chiar dacă studenții sunt în diferite zone geografice față de profesori și alți studenți, învățarea 
cooperativă online este eficientă când aceștia au sentimentul de conexiune cu alții și că aparțin 
altor grupuri, ceea ce înseamnă legături emoționale și sprijin. Cu toate acestea, nu implică pur și 
simplu transformarea lecturilor tradiționale în învățare cooperativă online, deoarece motivația 
studenților și interacțiunile acestora depind de structura cursului, care ar trebui să fie 
proiectată pentru a încuraja studenții să se angajeze în discuții și să colaboreze cu privire la 
proiecte5. 

3.5. Metode de evaluare  

Evaluarea intră în fiecare fază a dezvoltării profesionale (Tabish, 2008). Evaluarea 
reprezintă un pas crucial în procesul educațional. Înainte de a alege o metodă de evaluare, 
trebuie adresate unele întrebări importante: ce trebuie evaluat?, de ce evaluăm? Pentru un 
instrument de evaluare, cineva trebuie să se întrebe: e valid?, e de încredere?, este fezabil?. Ce se 
evaluează și ce metode se folosesc vor juca un rol semnificativ în ceea ce se învață. O gamă largă 
de metode de evaluare disponibile în prezent includ întrebări de tip eseu, probleme de 
managementul pacienților, întrebări de tip eseu modificate (MEQ), liste de verificat, OSCE 
(examene clinice obiectiv structurate), proiecte studențești, CRQ (întrebări cu răspuns 
construit), MCQ  (întrebări cu variante multiple de răspuns), lucrări pentru gândire critică, scări 
de normare, teste EMQ, rapoarte profesor, portofolii, evaluarea cazurilor scurte și evaluarea 
cazurilor lungi, jurnal, raportul formatorului, audit, operații pe pacient simulat, evaluare video, 
simulatoare, auto-evaluare, evaluare între colegi și pacienți standardizați.  

Evaluarea are un efect pozitiv puternic de ghidare privind învățarea și planul de 
învățământ. Aceasta transmite ceea ce considerăm important și acționează ca cel mai 
convingător motivator al învățării studentului. Evaluarea este condusă de scop. În planificarea și 
proiectarea evaluărilor, este esențial să recunoaștem mizele implicate în acestea: cu cât miza e 
mai mare, cu atât mai mari sunt implicațiile rezultatului evaluării. Cu cât sunt mai sofisticate 
strategiile de evaluare, cu atât mai corespunzătoare vor deveni pentru feedback și învățare.   

Măsurarea progresului în dobândirea cunoștințelor și competențelor principale poate fi o 
problemă dacă examenele sunt proiectate să măsoare multiple abilități integrate, cum ar fi 
cunoștințe faptice, soluționare de probleme, analiza și sinteza informațiilor. E posibil ca 
studenții să aibă competențe avansate la una, nu și la cealaltă. Prin urmare, testele pe parcurs 
care au fost proiectate să măsoare evoluția de la începutul învățării până la finalizare ar trebui 
să măsoare competențe discrete.  

                                                             
5 https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-019-1891-5 
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Testarea măiestriei (teste pe bază de criterii) necesită ca 100% din elemente să fie 
măsurate corect pentru a stabili dacă studenții au dobândit un nivel de măiestrie a 
cunoștințelor. În testele care nu testează măiestria, dobândirea a 65% din materialul testat este 
considerată suficientă. 

Scările globale de normare sunt un instrument de măsurare pentru cuantificarea 
comportamentelor. Evaluatorii folosesc scara fie observând direct studenții, fie amintindu-și 
performanța studentului. Evaluatorii hotărăsc un domeniu global de competențe, de exemplu: 
competențe clinice, rezolvarea problemelor etc.  

Auto-evaluarea este un aspect vital al performanței continue a medicilor. Auto-
monitorizarea presupune că indivizii sunt capabili nu doar să lucreze independent, ci și să își 
evalueze propriile performanțe și progrese.  

Fiecare formă de evaluare poate fi folosită ca un exercițiu de auto-evaluare atât timp cât 
studenților li se oferă criteriile pentru ”standardul de aur” pentru a-și compara performanțele 
cu o măsură externă de încredere. Abordările auto-evaluării includ: examene scrise (MCQ, 
adevărat/fals, eseu, MEQ, CRQ modificat), examene de performanță (liste de verificare, 
apreciere globală, registrul studentului, portofoliul, video etc.).   

Examinarea orală / Viva are validitate slabă a conținutului, variabilitate mare inter-
evaluatori și necompatibilități în notare. Instrumentul este predispus la bias și este inconstant 
în mod inerent.  

Întrebările cu răspuns de tip eseu lung pot fi folosite pentru evaluarea situațiilor complexe 
de învățare care nu pot fi evaluate prin alte mijloace (competențe de scriere, capacitatea de a 
prezenta argumente în mod succint).  

Întrebarea cu răspuns scurt (SAQ) este un format de întrebări semi-structurate, cu final 
deschis. O schemă de notare predeterminată și structurată îmbunătățește obiectivitatea. 
Întrebarea poate incorpora scenarii clinice. Un format similar este cunoscut și sub denumirea de 
îmtrebare de tip eseu modificat (MEQ) sau întrebare cu răspuns construit (CRQ). O încredere 
egală sau superioară la testare poate fi dobândită cu mai puține elemente SEQ în comparație cu 
afirmațiile adevărat/fals. Dacă trebuie testat un volum mare de cunoștințe, trebuie folosit MCQ. 
SAQ au o acoperire mai mare a conținutului în comparație cu întrebările cu răspuns detaliat.   

EMI se bazează pe o singură temă și are o listă lungă de opțiuni pentru a evita să dăm 
indicii. Poate fi utilizată pentru evaluarea scenariilor clinice cu mai puține indicii. Este o 
alternativă practică la MCQ, păstrând în același timp obiectivitatea și consevența. Poate fi 
folosită atât în științele de bază, cât și în cele clinice. 

Testul caracteristicilor-cheie este un test cu foaie și hârtie bazat pe scenarii clinice. 
Descrierea problemei este urmată de un număr limitat de întrebări care se axeaxă pe acțiunile 
sau deciziile critice sau provocatoare. Are validitate ridicată a conținutului dacă este proiectat 
corespunzător. 

Cazul lung implică utilizarea unui pacient real nestandardizat. Cazul lung poate oferi o 
singură șansă de a testa sarcinile medicului și interacțiunea cu un pacient real. Are validitate 
slabă a conținutului, este puțin fiabil și îi lipsește consecvența. Repetabilitatea punctajului este 
0.39; înseamnă că 39% din variabilitatea punctajului sunt datorate performanței efective a 
studenților (semnal) și restul de 61% din variabilitate sunt datorate erorilor de măsurare 
(zgomot) (Noricine, 2002). În evaluarea sumativă cu miză mare ar trebui evitate cazurile lungi.  

Cazul scurt implică utilizarea a trei-patru pacienți reali nestandardizați, cu unul-doi 
examinatori. Oferă șansa evaluării pacienților reali și permite o eșantionare mai mare în 
comparație cu unicul caz lung. 

Examenul clinic obiectiv structurat (OSCE) constă în multiple stații în care fiecărui candidat 
i se cere să execute o sarcină definită, precum să facă un istoric concentrat sau să efectueze un 
examen clinic concentrat al unui anumit sistem. Se folosește o schemă de notare standardizată 
specifică pentru fiecare caz. Este o alternativă eficientă la cazurile scurte nestructurate. 

Exercițiul de mini-evaluare clinică (Mini-CEX) este o scară de normare dezvoltată de 
Comisia Americană de Medicină Internă pentru a evalua șase competențe principale ale 
rezidenților: competențe de intervievare medicală, competențe de examinare fizică, calități 
umane / profesionalism, judecată clinică, competențe de consiliere, organizare și eficiență.  
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 Observarea directă a aptitudinilor procedurale (DOPS) este o scară de normare structurată 
pentru evaluarea și transmiterea feedback-ului cu privire la procedurile practice. Competențele 
care sunt evaluate de obicei includ cunoștințele generale despre procedură, acordul informat, 
pregătirea preoperatorie, analgezia, aptitudinea tehnică, tehnica aseptică, managementul 
postoperatoriu și consilierea și comunicarea.  

Eșantionarea activității clinice este o metodă de evaluare a practicanților din cadrul 
instituției care rezolvă problema referitoare la favorizarea sistemului și a evaluatorului, 
colectând date despre comportamentul observat în momentul prestației efective și utilizând 
observatori multipli și ocazii multiple.  

Listele de verificat se folosesc pentru a surprinde un comportament observat sau o acțiune 
observată cu privire la un student. În general, evaluarea se face prin intermediul a cinci-șapte 
puncte.   

Evaluarea ”360 grade” / Evaluarea prin surse multiple constă în instrumente de măsurare 
completate de mai mulți indivizi din sfera de influență a unei persoane. Evaluarea făcută de 
colegi, alți membri ai echipei clinice și de pacienți poate oferi detalii despre obiceiurile 
profesionale ale practicanților, capacitatea de a lucra în echipă și sensibilitatea interpersonală. 

În registru, studenții păstrează înregistrările pacienților examinați sau ale procedurilor 
efectuate, fie într-un registru fizic, fie în calculator. Acesta documentează numărul de pacienți și 
experiența de învățare a studenților. Registrul este foarte util deoarece îi ajută pe studenți să se 
concentreze pe obiective importante care trebuie îndeplinite într-o anumită perioadă de timp 
(Blake, 2001). 

Portofoliul se referă la o colecție a cuiva care include obiectivele profesionale și personale, 
realizările și metodele de atingere a acestor obiective. Portofoliul demonstrează evoluția 
practicanților și capacitatea tehnică.  

Evaluările bazate pe competențe au scopul de a măsura cunoștințele, competențele și 
judecata necesare pentru competența dintr-un domeniu dat.   

Testarea competenței clinice, care permite luarea deciziilor privind calificarea medicală și 
dreptul de liberă practică, trebuie proiectate cu privire la chestiunile-cheie, incluzând execuția, 
validitatea, fiabilitatea și mediul standard, precum și claritatea privind funcția lor formatoare 
sau sumativă. Pentru a testa amintirile faptice și cunoștințele aplicate ar putea fi folosite MCQ, 
eseurile și examinările orale, dar sunt necesare metode mai sofisticate pentru a evalua 
performanța clinică, inclusiv cazuri lungi și scurte observate direct, examene clinice obiectiv 
structurate și folosirea pacienților standardizați.  

Examenele clinice obiectiv structurate (OSCE) au fost adoptate la scară largă ca instrument 
pentru a evalua studenții sau competențele doctorilor pe un interval de subiecte. Măsoară 
rezultatele și permite feedback foarte specific.  

Alte abordări ale evaluării pe bază de competențe includ: abordarea tradițională (examen 
oral/viva, caz lung); abordare cu formate alternative (abordarea problemelor aferente 
examenelor orale tradiționale și a cazurilor lungi prin observarea de către examinatori a 
interacțiunii complete a candidaților cu pacientul, formând examinatorii pe un proces de 
evaluare structurat, crescând numărul de probleme ale pacienților. Examenele orale 
nestructurate tradiționale și cazurile lungi au fost oprite la scară largă în America de Nord.  

Când selectăm un instrument de evaluare, este necesar să știm precis ce vom măsura. 
Aceasta ar trebui să reflecte rezultatele cursului, deoarece rezultatele de învățare diferite 
necesită folosirea de instrumente diferite. Este esențial să folosim un instrument care este valid, 
de încredere și fezabil (calculând costul evaluării, atât în termeni de resurse, cât și de timp). 
Varietatea totală a instrumentelor ne va asigura că rezultatele obținute sunt o oglindire corectă 
a performanței studenților.    

Multiplele strategii de eșantionare precum metodele acceptate folosite în evaluarea 
competențelor clinice includ OSCE, întrebări cu răspuns scurt, mini-CEX (Exercițiul de mini-
evaluare clinică), DOPS (Observarea directă a aptitudinilor procedurale), CWS (Eșantionarea 
activității clinice), și evaluarea ”360 grade”. 

Evaluarea este o componentă integrantă a activităților educaționale în ansamblu. Evaluarea 
ar trebui să fie proiectată prospectiv, împreună cu rezultatele învățării. Aceasta ar trebui să aibă 
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un scop. Metodele de evaluare trebuie să ofere date valide și utilizabile. Metodele trebuie să 
furnizeze date sigure și generalizabile.  

Sunt necesare multiple metode de evaluare pentru a capta toate sau majoritatea aspectelor 
competenței clinice, nicio singură metodă nu este suficientă pentru a face asta. Pentru 
cunoștințe, concepte, aplicarea cunoștințelor (”know-how” din piramida conceptuală a lui Miller 
pentru competențe clinice), sunt potrivite MCQ pe bază de context, EMQ și întrebările cu 
răspuns scurt. Pentru ‘Shows How”, este fezabil OSCE cu multiple stații. Pentru evaluare pe baza 
performanței (”does” = face), sunt potrivite mini-CEX și DOPS. Ca alternative, pot fi folosite și 
eșantionarea activității clinice și portofoliul sau registrul.   

Mediul standard (Lamki și Lamki, 2009) implică judecată, ajungerea la un consens și 
exprimarea acelui consens ca o singură notă la un test. Notele cu referire la o normă sunt 
potrivite pentru exercițiul de admitere care necesită selectarea unui număr predeterminat de 
candidați. Standardul cu referire la un criteriu (în baza obiectivelor și standardelor testului 
predefinit pentru performanța la un examen pentru care a fost stabilit un anumit nivel necesar 
de cunoștințe sau competențe pentru promovare) este fezabil pentru examinarea pe bază de 
competențe. Diverse abordări disponibile includ abordarea centrată pe test (metoda Agnoff și 
variațiile acesteia), abordarea centrată pe candidat (metoda grupului limită) și câteva alte 
inovații. Planificarea se referă la un proces care sublinează faptul că conținutul testului ar trebui 
să fie planificat cu atenție conform obiectivelor de învățare.     

Scopul evaluării ar trebui să dirijeze alegerea instrumentelor. Evaluarea nevoilor este 
punctul de plecare al unei bune evaluări care identifică statusul actual al studenților înainte de 
începerea activităților educaționale efective. Evaluarea nevoilor se folosește pentru a stabili 
baza cunoștințelor existente, nevoile viitoare și zonele prioritare pe care ar trebui să se insiste. 

Evaluarea studenților este un proces comprehensiv de luare a deciziilor, cu multe implicații 
importante dincolo de măsurarea succesului studenților. Evaluarea studenților este legată și de 
evaluarea programului. Aceasta furnizează date importante pentru a determina eficiența 
programului, îmbunătățește programul de predare și ajută la dezvoltarea conceptelor 
educaționale.   

Evaluarea de calitate înaltă nu satisface doar nevoile de acreditare, ci contribuie și la 
învățarea studentului. Metodele de evaluare ar trebui să se potrivească cu competențele 
învățate și formatele de predare folosite. 

Competența este un obicei de învățare continuă, este contextuală (de ex.: mediul practic, 
prevalența locală a bolilor etc.) și de dezvoltare (obiceiurile minții și comportamentului și 
cunoștințele practice se câștigă prin practică deliberată).  

 

3.6. Nivelul de pregătire al practicanților  

Într-o lume digitală, studenții sunt destul de diferiți față de generațiile anterioare. Aceștia 
sunt studenți digitali care au crescut cu internetul și care sunt hiper-conectați prin intermediul 
internetului. Deși e posibil să petreacă mult timp jucând jocuri pe calculator singuri, ei încă 
privesc interacțiunea socială ca fiind foarte importantă, astfel încât preferă să lucreze în grupuri 
și să împărtășească detalii cu privire la activitățile lor cu alții într-o comunitate online, precum și 
în sala de clasă. Tind să prefere feedback pentru realizările lor și își exprimă nevoia pentru 
suport psihosocial. Profesorii ar trebui să răspundă la natura schimbătoare a studenților, 
folosind activități de învățare care să se bazeze mai mult pe lucrul în echipă, colaborare și 
învățare prin jocuri decât să insiste doar pe metodele tradiționale de predare. Prin urmare, 
profesorii trebuie să identifice și să folosească strategiile de predare potrivite pentru a câștiga și 
păstra atenția acestor studenți.   

Au existat câteva rapoarte și studii privind viitorul educației medicale. Institutul de 
Medicină a organizat un summit multidisciplinar axat pe integrarea unui set de bază de 
competențe – îngrijiri centrate pe pacient, echipe interdisciplinare, practică bazată pe dovezi, 
îmbunătățirea calității și informatică – în educație pentru profesioniștii din sectorul sănătății și 
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a recomandat un cumul de abordări referitoare la procesele de supraveghere, mediul de 
formare, cercetare, raportare publică și leadership.   

”Formarea medicilor de mâine” a demonstrat provocările cu care se confruntă misiunea 
educațională și a recomandat principii pentru centrele de medicină universitară, organizațiile 
acreditate și alte grupuri similare și politica publică. În 2010, Fundația Carnegie a vorbit despre 
provocările aferente și a făcut recomandări pentru dobândirea excelenței în educația medicală, 
care a urmărit patru teme din lucrarea lui Flexner: standardizare și individualizare, integrare, 
obiceiul de investigare și dezvoltare și formarea identității. Totuși, aceste rapoarte au prezentat 
pe scurt obiectivele și direcțiile educației medicale viitoare. Cercetătorii au efectuat arareori 
investigații practice cu privire la ceea ce profesorii de medicină din lume concep și 
implementează pentru a se pregăti pentru viitorul tehnologiei avansate și a dezvoltării 
cunoștințelor. În plus, au existat foarte puține rapoarte despre cum să educăm generația 
următoare într-un mod care să se potrivească caracteristicilor acesteia. Conform unei 
perspective cu sistem deschis privind teoria sistemului social, școlile sunt sisteme deschise care 
sunt influențate de medii și depind de schimburile cu mediul pentru a supraviețui. Am presupus 
că școlile medicale ar folosi resurse din mediu, cum ar fi studenții, profesorii și materialele 
educative din lumea care e în continuă schimbare. Studenții ar fi transformați de sistemul 
educațional, prin procesul de predare-învățare, așa cum sunt șlefuiți de forțele sociale și din 
mediu, în absolvenți educați, care contribuie apoi la mediul mai extins (Han et al., 2019).  

Educația medicală cuprinde un proces continuu de învățare de-a lungul vieții care începe 
din studenție până la studii postuniversitare și formare în specialitate și ulterioare, cunoscută 
sub denumirea de ”educație medicală continuă”. Este aplicabilă și diverșilor profesioniști din 
domeniul medical, de la medici la asistenți și alți lucrători din domeniul sănătății. Spre 
deosebire de domeniul medicinei, în anii 1980 a existat puțin interes și puțină avansare în 
inteligența medicală în educația medicală. În această eră a tehnologiei care avansează rapid, 
necesitatea de a pune temeliile unei activități noi în cercetarea raportată este vitală pentru ca 
sectorul de IA să avanseze în educația medicală.  

Una din dificultățile experimentate în implementarea IA în educația medicală este 
discrepanța de cunoștințe dintre medici și ingineri, ceea ce ne duce la întrebarea: IA ar trebui 
prezentată profesioniștilor medicali și practicanților, și dacă da, cum? Aceasta este situația 
ideală care ar rezolva una din dificultățile semnificative de implementare a IA. Aceasta a fost 
discutată recent de Kolachalama și Garg; planul de învățământ actual al școlii de medicină este 
incapabil să înglobeze IA din cauza a două motive principale – timpul insuficient și lipsa 
expertizei. Deși recunoaștem dificultatea de a preda IA în perioada scurtă de 5-6 ani de școală 
de medicină, se pot face trucuri în planul de învățământ pentru a introduce conceptele de IA pe 
lângă predarea tradițională din școala de medicină. Alte tehnici de a introduce IA includ 
abținerea de la jargon și sublinierea aplicării IA în diagnostic și managementul pacienților reali. 
Un alt factor care a fost discutat mai devreme este lipsa de expertiză în predarea IA în profesia 
medicală. O modalitate ușoară de a face asta este să colaborăm cu facultățile de inginerie și 
informatică și să cerem părerile lor în calitate de profesioniști. În cadrul universităților se pot 
face colaborări și competiții între facultăți, pentru a promova interacțiunea dintre studenți și 
colegi și pentru a permite împărtășirea de expertiză din diferite domenii, precum hackatoane 
medicale, care au fost tot mai multe în ultimii ani6. 

Schimbările din practica medicală care limitează timpul de instruire și disponibilitatea 
pacienților, opțiunile tot mai multe pentru diagnostic și management și avansările tehnologiei 
contribuie la o mai mare utilizare a tehnologiei de simulare în educația medicală. Patru arii ale 
simulărilor cu tehnologie avansată care se folosesc în prezent sunt: tehnicile laparoscopice, care 
oferă chirurgilor posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile motrice fără riscuri pentru pacienți; 
un simulator de boli cardiovasculare, care poate fi folosit pentru a simula bolile cardiace; 
sisteme computerizate multimedia, care includ programe bazate pe caz și centrate pe pacient, 
care constituie un plan de învățământ generalist în cardiologie; și simulatoare de anestezie, care 
au controlat răspunsuri care variază în funcție de numeroase scenarii posibile. Unele beneficii 
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ale tehnologiei pe care se bazează simularea includ dezvoltarea anumitor aptitudini tehnice 
chirurgicale, a aptitudinilor de examinare cardiovasculară și dobândirea și păstrarea 
cunoștințelor, spre deosebire de lecturile tradiționale. Aceste sisteme ajută la soluționarea 
problemei de formare insuficientă a aptitudinilor și măiestriei și pot oferi o metodă prin care 
medicii să devină studenți auto-direcționați pe tot parcursul vieții7. 

Cea de-a patra Revoluție Industrială, care se construiește pe cea de-a treia, este 
caracterizată printr-o ”fuziune de tehnologii care estompează liniile dintre sferele fizice, digitale 
și biologice”. Cea de-a patra Revoluție Industrială diferă de orice am experimentat înainte, prin 
viteză, scop și impact sistematic. Spre deosebire de Revoluțiile Industriale anterioare, 
progresează la un nivel mai degrabă exponențial decât liniar. Nu schimbă doar ceea ce facem și 
cum facem, ci și cine suntem. Implică transformarea întregilor sisteme din țări, companii, 
industrii și societate ca întreg. Tehnologiile precum inteligența artificială, Internetul Lucrurilor 
(IoT), cloud computing, social media, știința datelor, imprimarea 3D, dispozitivele portabile 
conectate, calculatoarele cuantice, robotica și genetica sunt forțele motoare ale acestei Revoluții. 
Aceste tehnologii transformatoare vor avea impact asupra tuturor disciplinelor, economiilor, 
afacerilor, societăților și indivizilor.  

Conform rezultatelor unui sondaj realizat de Economist Intelligence Unit, care a fost publicat 
în ianuarie 2016, o majoritate semnificativă a directorilor executivi intervievați (45%) cred că 
sănătatea este sectorul care va beneficia cel mai mult de fuziunea dintre sistemele fizice, digitale 
și biologice. Tehnologiile pentru consumatori precum telefoanele inteligente și dispozitivele 
portabile colectează deja date foarte detaliate despre sănătate și fitness. Furnizorii de servicii 
medicale cred că aceste informații au potențialul de a transforma nu doar îngrijirea individuală, 
ci și cercetarea medicală. 

Realizarea potențialului celei de-a patra Revoluții Industriale – de ex.: IoT, analiza datelor și 
dispozitivele inteligente – necesită suport și acțiuni considerabile din partea celor care adoptă 
politicile. Acestea includ politici pentru a proteja confidențialitatea și drepturile consumatorilor 
și a firmelor din domeniul medical, cerințe de securitate mai riguroase pentru dispozitivele și 
sistemele critice, bonusuri care promovează împărtășirea corectă a datelor în rândul 
furnizorilor din sectorul sănătății și noi reglementări pentru a ne ajuta să ne descurcăm cu 
mașinile din ce în ce mai inteligente.  

Totuși, pe lângă crearea oportunităților economice, cea de-a patra Revoluție Industrială 
accentuează anumite inegalități preexistente, cum ar fi separarea digitală. Robotica și 
inteligența artificială pot înlocui multe din locurile de muncă din zilele noastre. Cei care sunt 
marginalizați din punct de vedere digital – cum ar fi persoanele în vârstă și cele sărace – ar 
putea experimenta separarea digitală mai sever decât în orice perioadă anterioară. Este 
responsabilitatea celor care adoptă politici să reducă separarea digitală. (Park, 2016). 

Rezumând toate cele discutate mai sus, nivelul de pregătire al practicanților poate fi diferit, 
variind de la competențe digitale minime până la competențe avansate, de aceea se recomandă 
ca la începutul cursului de formare, să se formeze grupuri de practicanți stratificați conform 
competențelor digitale.  

3.7. Cerințe și recomandări pentru mediul de formare   

Climatul de formare (învățare) poate fi definit ca mediul fizic și psihologic, incluzând modul 
în care practicanții percep procesul de predare și învățare per ansamblu și tonul educațional. 
Studiile au arătat că un climat de învățare pozitiv este un factor-cheie pentru învățarea eficientă 
în diferite modele de învățare clinică și la locul de muncă. Mai mult decât atât, climatul de 
învățare așa cum este experimentat în programele de formare pentru absolvenți a fost asociat 
cu rezultatele clinice și rezultatele învățării, precum și cu șabloanele de practică ale 
practicanților pe termen lung în ceea ce privește calitatea și siguranța îngrijirii pacienților. În 
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plus, tipul multifațetat al climatului experienței de învățare necesită luarea în considerare a 
anumitor caracteristici ale fiecărui mediu (Raksamani și Stalmeijer, 2019). 

Subiectul mediului clinic de învățare (CLE) este în prim-planul discuțiilor dintre educatori, 
cei care fac acreditările, organizațiile educaționale și profesioniștii din sectorul sănătății și a fost 
multă vreme un punct central al cercetărilor și eforturilor de dezvoltare în educația medicală.  

Un CLE sub nivelul optim a fost asociat cu rezultate nefavorabile privind învățarea și 
îngrijirea pacienților. Climatul actual al sistemelor medicale constrânse financiar și cu personal 
insuficient a crescut presiunea și așteptările și a dus la consecințe negative asupra bunăstării 
practicanților. Constrângerile financiare și așteptările privind productivitatea clinică au afectat 
în mod negativ timpul disponibil pentru preocupări educaționale și au contribuit la niveluri mai 
ridicate de stress, burnout, depersonalizare și extenuare emoțională a practicanților din 
sectorul medicinei și a profesorilor lor. La rândul său, a adăugat un efect negativ la climatul de 
lucru și învățare pentru practicanți și profesorii acestora.  

Învățarea într-un context clinic este fundamentală pentru formarea profesioniștilor din 
sectorul sănătății; pur și simplu nu există nicio alternativă. Simularea poate pregăti studenții 
pentru CLE; cu toate acestea, nu există nicio comparație cu învățarea care vine din gestionarea 
pacienților într-un context clinic real. În plus, multe sisteme de sănătate se bazează pe serviciul 
pe care practicanții îl oferă pacienților, iar scoaterea acestora din instituțiile de învățământ 
poate avea un impact negativ asupra îngrijirii pacienților.  

Așadar, un CLE eficient și încurajator este important pentru calitatea și siguranța îngrijirii 
pacienților, pentru sănătatea și bunăstarea forței de muncă din sectorul medical și pentru 
procesul de învățare al practicanților și socializarea în cadrul profesiei. 

Mediile clinice de învățare implică trei elemente-cheie: activitate clinică, învățare și mediu. 
Definiția anterioară s-a axat pe climat și ambientul general al mediului educației medicale și a 
evidențiat importanța climatului în care are loc procesul de învățare. CLE a fost descris ca 
fundamentul educației medicale post-universitare, cuprinzând ”contextul social, cultural și 
material în care rezidenții învață în timp ce muncesc”. Macy Foundation (2018) a definit mediul 
de învățare ca: “… interacțiuni sociale, culturi și structuri organizaționale și spații fizice și 
virtuale care înconjoară și formează experiențele, percepțiile și procesul de învățare al 
participanților”. Aceste diferențe dintre definițiile existente evidențiază complexitatea 
conceptului CLE, cu dimensiuni și elemente diferite examinate în studii și editoriale anterioare 
(de ex.: mediu, climat, atmosferă, ambient și cultură).  

Dat fiind ceea ce se cunoaște despre rolul CLE, studiile și eforturile ulterioare de a 
îmbunătăți CLE sunt critice pentru învățare, socializare profesională și bunăstarea practicanților 
pe măsură ce învață și participă la îngrijirea pacienților, pentru viitoarea calitate a îngrijirii pe 
care o vor oferi peste zeci de ani de practică după absolvire (Nordquist et al., 2019). 

Inteligența artificială (IA) are potențialul de a transforma sistemele medicale pe plan global, 
și cu toate acestea puțini indivizi au aptitudinile și formarea necesare. Pentru a înfrunta această 
provocare, este necesar un mediu interdisciplinar unic pentru a forma cei mai inteligenți și mai 
buni oameni de știință în inteligența artificială pe plan medical, care să inoveze viitorul.  

Educația medicală cuprinde un proces continuu de învățare de-a lungul vieții care începe 
din studenție până la studiile postuniversitare și formarea în specialitate și ulterioare, 
cunoscută sub denumirea de ”educație medicală continuă”. Este aplicabilă și diverșilor 
profesioniști din domeniul medical, de la medici la asistenți și alți lucrători din domeniul 
sănătății. Una din dificultățile experimentate în implementarea IA în educația medicală este 
discrepanța de cunoștințe dintre medici și ingineri, ceea ce ne duce la întrebarea: IA ar trebui 
prezentată profesioniștilor medicali și practicanților, și dacă da, cum? Aceasta este situația 
ideală care ar rezolva una din dificultățile semnificative de implementare a IA.  

Planul de învățământ actual al școlii de medicină este incapabil să înglobeze IA din cauza a 
două motive principale – timpul insuficient și lipsa expertizei. Deși recunoaștem dificultatea de 
a preda IA în perioada scurtă de 5-6 ani de școală de medicină, se pot face trucuri în planul de 
învățământ pentru a introduce conceptele de IA odată cu predarea tradițională din școala de 
medicină. De exemplu, pot fi introduse aplicații de IA precum CARDIO-LOGOS pentru a învăța 
studenții din clinică cum să abordeze diagnosticul citind electrocardiogramele, dar studenții pot 
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fi învățați în același timp și algoritmul pe care îl folosește echipamentul pentru a maximiza 
învățarea când este introdus în aplicație. Alte tehnici de a introduce IA includ abținerea de la 
jargon și sublinierea aplicării IA în diagnostic și managementul pacienților reali. Un alt factor 
care a fost discutat mai devreme este lipsa de expertiză în predarea IA în profesia medicală. O 
modalitate ușoară de a face asta este să colaborăm cu facultățile de inginerie și informatică și să 
cerem părerile lor în calitate de profesioniști. În cadrul universităților se pot face colaborări și 
competiții între facultăți, pentru a promova interacțiunea dintre studenți și colegi și pentru a 
permite împărtășirea de expertiză din diferite domenii, precum hackatoane medicale, care au 
fost tot mai multe în ultimii ani.  

Deoarece sistemele cu IA au început să fie tot mai folosite datorită evoluției digitalizării 
planului de învățământ medical și colaborării între oamenii de știință specializați în date și 
medici, va fi necesară cercetarea chestiunii privind protecția datelor, cu accent pe cum se poate 
îmbunătăți cel mai bine securitatea datelor și cum se poate crește încrederea utilizatorilor când 
folosesc aplicațiile de IA. 

Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, eventualele utilizări ale IA vor continua să 
crească în educația medicală. O astfel de dezvoltare va fi folosirea IA în combinație cu 
tehnologiile imersive, cum ar fi realitatea virtuală și realitatea augmentată. Așa cum am 
prezentat în rezultatele noastre, aceste studii au fost deja raportate. Cercetările ulterioare ar 
trebui să exploreze adaptări mai complexe ale IA în educația medicală (Chan și Zary, 2019).  

Cerințe pentru personalul didactic. Pentru a deveni conferențiar în VET (educație și formare 
profesională), e posibil să fie necesară o calificare corespunzătoare și/sau experiență în predare. 
Pentru a preda cursuri de formare acreditate, sunt necesare o calificare în VET pentru formare 
și evaluare, proiectare formare și dezvoltare, sau educație profesională și formare.  

Politica universității privind competențele și calificările profesorilor VET descrie cerințele 
privind competențele și calificările profesionale, de evaluare și formare pentru personalul care 
livrează și evaluează Programele VET ale universității. 

Universitatea este dedicată personalul didactic foarte competent și îl apreciază. 
Universitatea solicită personalului și îl susține să urmeze niveluri mai înalte ale calificărilor de 
predare și evaluare. Pe lângă aceasta, Universitatea cere personalului să își păstreze 
competențele profesionale actuale și angajamentul față de industrie și sectorul sănătății. 

Calificarea pentru educația adulților se axează pe formarea și evaluarea adulților. E posibil 
să se solicite competențe și cunoștințe:    

 să aibă cunoștințe și/sau experiență în folosirea ultimelor tehnici medicale; 
 să înțeleagă și să cunoască legislația referitoare la sistemul de sănătate, angajare și locul 

de muncă; 
 să fie orientat spre client/pacient; 
 să aibă calificări formale de formare, care să fie valabile în această industrie; 
 conținut de formare care reflectă practica actuală din sectorul sănătății; 
 activități care dezvoltă și/sau păstrează competențele, cunoștințele, expertiza și alte 

caracteristici ale unui individ ca formator sau evaluator. Acestea includ activitățile 
formale și non-formale care cuprind competențele profesionale, aptitudinile actuale din 
industrie și cunoștințe și practică referitoare la formarea profesională, învățare și 
evaluare, inclusiv formare și evaluare bazate pe competențe. Pot include participarea la 
cursuri, workshop-uri, seminarii, conferințe sau programe formale de învățare; 
participare la mentorat, asociații profesionale, dezvoltare profesională, lecturarea 
publicațiilor sau a altor informații relevante.  

 
Surse recomandate din literatură. Competența în medicina bazată pe dovezi (EBM) oferă 

clinicienilor posibilitatea de a identifica, evalua și integra dovezile în procesul de luare a 
deciziilor clinice. Doi din cei cinci pași critici pentru dobândirea competențelor în EBM sunt (1) 
construirea unei întrebări corespunzătoare din mediul clinic și (2) căutarea eficientă și efectivă 
în literatura medicală pentru a identifica cele mai bune dovezi disponibile pentru a răspunde la 
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întrebare. Utilizatorii EBM trebuie să fie experți în aceste competențe înainte de aprecierea 
dovezilor (pasul 3), integrarea în practica clinică (pasul 4) și evaluare (pasul 5).  

În prezent, în școlile de medicină de peste tot din lume se implementează în mod obișnuit 
diverse module și cursuri de formare în EMB. Obiectivul acestor programe EBM este de a oferi o 
integrare a cunoșțințelor, competențelor cognitive și comportamentului care promovează 
învățarea continuă pentru viitorii absolvenți de la medicină. Aceasta este o bază de dovezi mică, 
dar în creștere, care evaluează cum să educăm mai bine studenții de la medicină și clinicienii cu 
privire la principiile EBM. Limitarea bazei actuale de dovezi este că majoritatea acestor studii s-
au axat pe evaluarea competențelor de apreciere critică, puține axându-se pe formarea 
studenților de la medicină în pașii critici de construire a unei întrebări corespunzătoare și pe 
cercetarea efectivă în literatură. Acele studii care au fost publicate raportează o îmbunătățire a 
competențelor EBM ale studenților de la medicină care folosesc o varietate de intervenții.  

Deși diverse studii au identificat impactul pozitiv al workshop-urilor EBM asupra 
studenților, niciunul nu a identificat când ar trebui învățate competențele EBM specifice, cum ar 
fi căutarea efectivă în literatura medicală – în timpul anilor de studiu clinic sau preclinic al 
studenților de la medicină. Nivelul de ”maturitate clinică” al studenților poate afecta percepția 
acestora cu privire la importanța și asimilarea principiilor EBM în practică. Un studiu al 
cunoștințelor și convingerilor referitoare la EBM ale tinerilor medici (practicanți cu studii 
postuniversitare în obstetrică și ginecologie) a identificat o convingere că EBM era o 
competență esențială relevantă pentru practica lor clinică, deși unii au participat la formare 
formală în principiile EBM. Pe de altă parte, s-a raportat că studenții din anul 1 de la medicină 
care nu au fost expuși la mediul clinic percep EBM ca pe o disciplină statică, irelevantă pentru 
medicina clinică (Illic et al., 2012).  

Deoarece Google Scholar (GS) câștigă din ce în ce mai mult teren ca sursă gratuită de 
accesare a literaturii științifice, devine important să îi înțelegem calitatea și veridicitatea în 
termeni de scop și conținut. De la începutul GS, au fost publicate studii care compară GS cu 
bazele de date controlate precum Scopus, Web of Science (WOS) și altele. Aceste studii se axează 
pe gradul său de acoperire, calitatea și capacitatea de a înlocui bazele de date controlate ca 
sursă de literatură științifică de încredere. În plus, introducerea de către GS a urmăririi citărilor 
și metrica revistelor au dat impuls organizațiilor din domeniul literaturii să se axeze mai mult 
pe abilitatea de a produce metrice de încredere8. 
Intervențiile EBM pot îmbunătăți cunoștințele și competențele pe termen scurt, dar există 
puține dovezi de încredere privind modificările cunoștințelor, atitudinilor și practicii clinice pe 
termen lung. Niciun studiu nu a măsurat îmbunătățirea rezultatelor sau a experiențelor 
pacienților. Formarea EBM pentru practicanții din sectorul medical trebuie să incorporeze 
măsuri de modificări comportamentale odată cu incorporarea măsurilor privind rezultatele și 
experiența pacienților9. 

3.8. Pregătirea pentru cursurile de formare. Subiecte pentru 
predare și învățare. Scopul ECTS. 

Planul de învățământ definește învățarea care ne așteptăm să aibă loc pe durata unui curs 
sau a unui program de studiu cu privire la cunoștințe, competențe și atitudini. Acesta specifică 
metodele de predare, învățare și evaluare și indică resursele de învățare necesare pentru a ajuta 
livrarea efectivă. Una din funcțiile primare ale unui plan de învățământ este furniziarea unui 
cadru sau al unei proiectări care permite învățarea. Programa analitică este partea planului de 
învățământ care descrie conținutul unui program. Planul de învățământ scris și publicat (de ex.: 
documentația cursului, inclusiv prospectul, instrucțiunile privind cursul sau fișele 
conferențiarilor) este planul de învățământ oficial sau formal. Planul de învățământ formal ar 
trebui să corespundă planului de învățământ funcțional (livrat) și diferă de planul de 

                                                             
8 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157717300676 
9 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701960.2020.1777409 
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învățământ contrar, neoficial sau ascuns. Planul de învățământ ascuns descrie aspectele 
mediului educațional și învățarea de către studenți (precum valori și așteptări pe care studenții 
le dobândesc ca rezultat al parcurgerii unui proces educațional), care nu sunt menționate formal 
sau explicit, dar care se referă la cultura și etosul unei organizații.  

Profesorii de specialități clinice pot fi implicați în planificarea și dezvoltarea cursurilor și 
sesiunilor de predare pentru diferite grupuri de studenți sau practicanți. Înțelegerea principiilor 
dezvoltării și proiectării planului de învățământ poate ajuta profesorii să ofere cele mai 
corespunzătoare intervenții educaționale pentru studenții lor.  

Proiectarea planului de învățământ trebuie să reflecte contextul educațional, medical și 
profesional și nivelul studenților și rezultatele preconizate. În plus, teoriile educaționale (de ex.: 
învățarea adulților, învățarea centrată pe student, învățarea flexibilă și învățarea auto-
direcționată) pot influența filozofia și abordarea programului general. Tabelul 1 indică modul în 
care educația medicală a trecut de la o abordare didactică centrată mai mult pe profesor la o 
abordare centrată mai mult pe student, și bazată pe comunitate. Planurile de învățământ 
medicale sunt documentate prin rapoarte și recomandări ale organizațiilor statutare, standarde 
profesionale și de referință (de ex.: Doctorii de mâine; Consiliul Medical general, 2009) sau o 
programă analitică, rezultatele învățării sau specificarea competențelor (de ex.: cele realizate 
pentru educația medicală post-universitară). Acestea oferă modele pentru proiectarea planului 
de învățământ și formează baza pentru audit, revizuire și inspecție.  

Planurile de învățământ integrate și planurile de învățământ din domeniul medicinei încă 
sunt centrate pe subiect, dar planul de învățământ global transcende limitele tradiționale ale 
specializării. Unitățile de predare din disciplinele specializării sunt îmbinate împreună în jurul 
unor teme sau concepte organizate cu înțeles. Integrarea verticală descrie estomparea limitelor 
dintre cursurile pre-clinice și clinice, în timp ce integrarea orizontală descrie modul în care 
cunoștințele și competențele din mai multe discipline sunt grupate în funcție de teme, ca 
sisteme unice (de ex.: cursul despre sistemul cardiovascular ar putea include anatomie, 
fiziologie, biochimie, patologie, medicină clinică, sociologie și epidemiologie). Integrarea ajută 
studenții să dezvolte o vedere mai holistică asupra problemelor pacienților. Cu toate acestea, 
unele subiecte sau teme pot fi omise sau supra-predate, iar limitele organizatorice cum ar fi 
departamentele și mecanismele de finanțare pot crea bariere împotriva integrării. Sunt necesare 
supravegherea îndeaproape și reprezentarea și managementul planului de învățământ central. 
Învățarea pe bază de probleme a fost foarte influentă în educația medicală. Învățarea pe bază de 
probleme are scopul de a stimula studenții să observe, să gândească, să definească, să studieze, 
să analizeze, să sintetizeze și să evalueze o problemă. ”Problemele” sau cazurile sunt scrise 
pentru a simula problemele clinice din viața reală, care sunt multi-dimensionale și care 
încurajează studenții să gândească așa cum ar face-o în situații clinice din viața reală. Prin 
rezolvarea problemelor și prin rezultatele învățării sau atingerea obiectivelor, trebuie să ne 
asigurăm că este dobândit scopul de a produce absolvenți competenți. Obiectivele descriu ceea 
ce profesorul încearcă să dobândească (de ex.: să încurajeze studenții să își dezvolte 
competențele de învățare auto-direcționată), în timp ce țelurile descriu de obicei ceea ce cursul 
sau organizația încearcă să dobândească (de ex.: să întipărească valori și atitudini profesionale). 
Rezultatele învățării îi ghidează pe profesori cu privire la ceea ce se așteaptă de la studenți la 
finalizarea educației sau a programului de formare, indicând nivelul la care se așteaptă 
performanța. De asemenea, aceștia ghidează studenții cu privire la ceea ce se așteaptă să fie 
capabili să facă în termeni de cunoștințe, competențe și atitudini după absolvire (McKimm și 
Swanwick, 2009). Unul din punctele forte ale planificării cursului folosind o abordare pe 
obiective este acela că obiectivele pot fi folosite ca măsură pentru selectarea metodelor de 
predare și învățare și evaluarea performanței studentului. Obiectivele scrise bine pot fi 
transformate în întrebări de evaluare. Conținutul planului de învățământ cuprinde cunoștințe, 
competențe, valori și atitudini. Conținutul ar trebui să reflecte activitatea care li se va cere 
studenților să o facă după formare, este direct asociat cu rezultatele învățării, reflectă echilibrul 
dintre subiecte și teorie și practică și poate fi fixat la un nivel corespunzător. Ideile pentru 
conținutul cursului pot fi adunate din cursurile anterioare sau planurile de învățământ actuale, 
asociațiile profesionale sau ale disciplinelor, cărți, cursurile altor organizații de pe internet și 
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organizațiile internaționale care au realizat un plan de învățământ de bază pentru propria 
disciplină. Din momentul în care s-au definit obiectivele sau rezultatele și ariile cu conținut vast, 
pot fi plănuite programul de învățare și orarul, alocând timp pentru elementele cursului și 
schițând o secvență logică de învățare, pentru a permite progresul studenților. Alegerea celor 
mai potrivite metode de predare și învățare este lăsată la latitudinea profesorului. În alte cazuri, 
cum ar fi planurile de învățământ centrate pe probleme, metoda de învățare este explicită în 
proiectarea planului de învățământ, și probabil vor trebui formulate instrucțiuni pentru a ajuta 
profesorii și studenții pe durata procesului de învățare. Câteva puncte de ținut minte sunt: 
studenții învață să plaseze cunoștințe de logică propozițională în contexte din ”lumea reală”, o 
abordare care îmbunătățește reținerea și aplicarea cunoștințelor. În practică, o combinație a 
modelelor și metodelor este adesea cea mai potrivită, iar cele mai moderne planuri de 
învățământ din sectorul medical sintetizează diverse abordări. Medicina clinică la toate 
nivelurile tinde să aibă o abordare pe bază de competențe cu privire la elementul ”formare” din 
planul de învățământ, deși unii critici observă abordarea reducționistă cu privire la învățare și 
evaluare (de ex.: Talbot, 2004). Competențele se găsesc în multe arii ale formării profesionale, în 
care practicanții sunt evaluați conform unor competențe menționate clar (competențe și 
proceduri) pentru a stabili dacă ”sunt competenți” sau ”încă nu sunt competenți”. Ar trebui luate 
decizii despre modul în care va fi stabilit ”pragul de competență” și dacă există grade de 
competență. De exemplu, ar fi un acord foarte răspândit că toți absolvenții de la medicină ar 
trebui să poată lua sânge sau să interpreteze o radiografie, dar e posibil să existe așteptări chiar 
la ceea ce ne-am aștepta atât de la studenții din diferite stadii ale cursului, cât și de la contextele 
și definițiile acestor competențe. Evaluările precum examinările clinice obiectiv structurate, 
mini-exercițiile de evaluare clinică sau feedback-ul cu surse multiple sunt folosite la scară largă 
pentru a aduna dovezi despre cum să luam decizii privind competența în aptitudinile clinice.   

Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) este un sistem pe bază de puncte folosit 
de universități și convenit între guverne, care face educația internațională mai ușor de comparat 
dincolo de frontiere.  

Sistemul European de Credite Transferabile – sau, mai precis, Sistemul European de 
Transfer și Acumulare de Credite – face ca studiul în spațiul european al învățământului 
superior să fie mult mai ușor comparabil. Un sistem de credite înseamnă că un curs sau modul 
are aceeași valoare la orice universitate.  

Se pot acumula (sau adăuga) credite pentru cursuri de la instituții diferite până la o 
diplomă sau calificare, permițând o mai mare flexibilitate.   

Sistemul ECTS a fost adoptat de țările din EHEA (Spațiul European al Învățământului 
Superior). 48 națiuni s-au înregistrat în EHEA, din Portugalia în vestul Rusiei și din Kazakhstan 
în Est. 

Punctele ECTS sau creditele ECTS indică volumul de lucru necesar pentru a finaliza un 
program de studii sau un modul din cadrul unui program de studii. Punctele ECTS indică doar 
volumul de lucru; acestea nu indică nota. 

De obicei, fiecare an de studii complete (sau activitate cu normă întreagă, după caz) 
valorează 60 credite ECTS. De obicei, acesta este divizat în module. Așadar, de exemplu, e posibil 
să aveți 4 module într-un an cu un volum de muncă similar, fiecare din ele valorând 15 ECTS, 
adăugând astfel 60 ECTS pentru întregul an.   

Sistemul de notare este o altă parte importantă a ECTS10. Ca și creditele, care sunt acordate 
în baza modulelor și cursurilor finalizate, sistemul permite conversia de note între universități, 
în baza performanțelor relative ale studenților din clasa lor. 

                                                             
10 https://www.study.eu/article/what-is-the-ects-european-credit-transfer-and-accumulation-

system 
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Până în 2009, cadrul a inclus sistemul de notare ECTS care pornea de la A la F, unde notele 
de la A la E erau note de trecere. Tabelul de mai jos indică ce notă a fost acordată în baza 
performanței procentuale în comparație cu întreaga clasă: 

Notă (sistemul vechi) Promovat? % din studenți 

A promovat primii 10% 

B promovat următorii 25% 

C promovat următorii 30% 

D promovat următorii 25% 

E promovat următorii 10% 

FX nepromovat – mai necesită puțină 
pregătire 

  

F nepromovat – mai necesită pregătire 
considerabilă 

  

 
Sistemul de notare ECTS era relativ; aceasta înseamnă că aceeași performanță ar putea să 

rezulte teoretic în diferite note ECTS în ani sau clase diferite. Deoarece majoritatea sistemelor 
de notare din universitățile din Europa urmează un sistem fix, notele trebuie convertite la 
finalul unei clase sau a unui program de studiu. Cu toate acestea, notele ECTS nu au fost 
niciodată adoptate la scară largă și au avut unele probleme de natură practică, motiv pentru 
care a fost proiectat un nou sistem:  

În 2009, a fost introdus noul tabel de notare ECTS pentru a înlocui fostul sistem de notare 
ECTS. Această nouă abordare încă se bazează pe evaluări relative ale performanței, dar permite 
mai multă flexibilitate și o mai bună comparare a notelor între instituții. 

Iată cum funcționează: universitățile urmăresc ce procent de studenți primesc fiecare notă 
de trecere. În mod ideal, aceasta se face la nivel de disciplină (în baza definiției ISCED-F – 
Clasificarea internațională standard a educației). Așadar, de exemplu, o universitate ar urmări: 
9% din toți studenții de la istorie au luat cea mai mare notă, alți 8% au luat a doua cea mai mare 
notă, și așa mai departe11.  

                                                             
11 https://www.study.eu/article/what-is-the-ects-european-credit-transfer-and-accumulation-
system 
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3.9. Evaluarea finală. Feedback-ul practicanților privind 
managementul calității formării 

În cele din urmă, planul de învățământ sau cursul trebuie să fie monitorizat și evaluat 
pentru a ne asigura că funcționează cum a fost planificat și pentru a identifica zonele care 
trebuie îmbunătățite. Evaluarea implică activități de feedback formal continuu care au scopul de 
a aduna informații în timp util despre calitatea unui program. Este important să construim 
activități de evaluare pentru a identifica succesul și eșecul planului de învățământ, pentru a 
corecta erorile, pentru a măsura dacă obiectivele menționate au fost atinse, pentru a evalua dacă 
planul de învățământ corespunde nevoilor studenților și ale comunității și pentru a măsura 
eficiența planului de învățământ în materie de costuri. Metodele de monitorizare și evaluare 
includ observare, chestionare de feedback, focus-grupuri, interviuri, rezultate și rapoarte 
privind evaluarea studenților, pe care instituția trebuie să le furnizeze pentru uz intern (de ex.: 
statistica privind absențele) sau agențiilor externe12.  

Feedback-ul în educația medicală este o parte integrantă și importantă a predării, deoarece 
încurajează și dezvoltă cunoștințele și competențele studenților și performanța profesională. 
Feedback-ul trebuie acordat în mediul corespunzător; acesta ar trebui să se axeze pe 
performanță și nu pe persoană; ar trebui să fie clar și specific; ar trebui acordat într-un limbaj 
prin care să nu judecăm; ar trebui să accentueze aspecte pozitive; ar trebui să fie mai degrabă 
descriptiv decât evaluativ; și ar trebui să sugereze măsuri pentru îmbunătățire. Feedback-ul 
constructiv este definit ca actul de a oferi informații unui practicant descriind performanța 
acestuia/acesteia în situația observată. Subliniază punctele forte ale sesiunii și ariile care 
necesită îmbunătățire. Procesul de a acorda și primi feedback sunt competențe care pot fi 
dobândite doar cu practică. Pentru a integra conceptul de feedback în educația medicală, 
formarea formatorilor cu privire la tehnicile învățării adulților și modul în care se acordă 
feedback practicanților sunt cerințe de primă însemnătate. Feedback-ul integrativ este 
indispensabil pentru a oferi medicilor dezvoltare personală și generală.     

Deoarece conceptul s-a dovedit dificil de definit, nu este surprinzător că nu s-a ajuns la un 
consens pentru un model ideal de acordare a feedback-ului. Totuși, importanța feedback-ului 
rămâne incontestabilă; deoarece poate permite practicanților să aibă o evaluare mai critică a 
performanței lor, să învețe din greșelile anterioare și să își îmbunătățească semnificativ 
competențele clinice în practica ulterioară.  

Frecvent se citează diverse impedimente cu privire la feedback. Lipsa timpului pentru 
acordarea feedback-ului este adesea raportată anecdotic, deși dovezile directe în acest sens sunt 
dificil de găsit. Deși sunt multe stiluri și metode de a acorda feedback (de ex.: scris, sesiuni de 
feedback formale personale, și feedback informal, care are loc în timp real), acordarea feedback-
ului încă poate fi chiar provocatoare pentru persoana căreia i-a fost dată această sarcină. Unele 
persoane au sugerat că procesul poate fi inhibat din cauza fricilor de represalii sau o dorință de 
a păstra o relație de lucru bună. Cu toate acestea, dovezile recente confirmă că rezidenții doresc 
să primească feedback, în special cu privire la aptitudinile procedurale de mare risc.    

Una din cele mai puțin studiate provocări referitoate la feedback-ul clinic implică 
identificarea unor forme sau aspecte de feedback pe care rezidenții le consideră eficiente. De 
exemplu, facultatea poate oferi feedback rezidenților în timpul scurtelor întâlniri de la patul 
bolnavilor, totuși, dată fiind natura informală, acesta e posibil să nu fie apreciat pe deplin ca 
atare de către rezidenți și alți studenți. Yarris și colegii săi au identificat diferențe de percepție 
între rezidenți și medici cu privire la aspecte specifice ale feedback-ului clinic. De menționat 
este că medicii din acel studiu au tins să raporteze satisfacție mai ridicată a calității feedback-
ului pe care l-au dat decât rezidenții pentru feedback-ul pe care l-au primit. În același spirit, s-a 
observat că studenții de la medicină și profesorii lor sunt în dezacord cu privire la frecvența 

                                                             
12 https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-1/effective-feedback-an-indispensible-tool-for-
improvement-in-quality-of-medical-education/ 
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feedback-ului primit și respectiv oferit. Aceasta sugerează că în educația medicală e posibil să 
existe discordanțe între percepțiile profesorilor și studenților.     
Van de Ridder et al. au revizuit literatura și au identificat 33 factori care au afectat feedback-ul, 
deși s-au găsit foarte puțini care se refereau la percepțiile celor care ofereau și primeau 
feedback-ul cu privire la calitatea feedback-ului respectiv. Liberman et al. au găsit diferențe 
semnificative între percepțiile rezidenților și ale medicilor privind frecvența și calitatea 
feedback-ului. Motivele pentru aceste diferențe de percepție sunt neclare. Acest studiu începe să 
se adreseze acestei lipse de cunoaștere, caracterizând ce întâlniri sunt considerate de facultate 
și rezidenți a fi feedback și ce forme sunt simțite a fi cele mai eficiente din punct de vedere clinic 
de către medicii și rezidenții din secția de medicină de urgență13.  
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4. STUDII DE CAZ PRIVIND UTILIZAREA INDUSTRIEI 4.0 ÎN 
SĂNĂTATE 

4.1. Dispozitive prevăzute cu Internetul lucrurilor în analiza 
funcțiilor vitale umane  

Aplicarea dispozitivelor prevăzute cu Internetul lucrurilor în analiza funcțiilor vitale 
umane 
 
Cuvinte-cheie: Internetul lucrurilor, funcții vitale umane, dispozitive prevăzute cu Internetul 
lucrurilor, aplicație pentru pacienți, date medicale  

 

Internetul lucrurilor este folosit în sectorul medical ca dispozitiv pentru monitorizarea 
sănătății pacienților. În baza senzorilor din domeniul ingineriei biomedicale și a folosirii 
platformelor selectate din industria IoT, precum Arduino sau Raspberry Pi, se folosesc 
soluții care permit detectarea simptomelor specifice și a bolilor. Aplicațiile din domeniul 
IoT în contextul medicinii se folosesc și pentru monitorizarea sănătății în viața de zi cu zi. 
În această zonă, au fost dezvoltate diverse soluții sub forma banderolelor, smartphone-
urilor și dispozitivelor specializate care monitorizează aspectele selectate privind 
funcționarea corpului uman. Informațiile despre acest subiect sunt cel mai adesea 
prezentate sub formă de statistică și permit utilizatorului să afle informații despre starea 
de sănătate și funcțiile vitale ale unei persoane. 

 
Problema analizării funcțiilor vitale umane este un subiect popular care se referă la multe 
domenii ale științei. Dispozitivele cu senzori care colectează semnale reprezentând 
activitatea organelor umane cu o anumită acuratețe sunt importante. Conținutul datelor 
medicale se referă la funcționarea corpului în scopul comparării. Un exemplu al utilizării 
datelor colectate de la senzorii IoT poate fi un sistem care colectează date de la dispozitive 
mobile în scopul stocării, divizate în etapele somnului, ritmul cardiac, activitatea fizică etc.. 
Un sistem complet, care include dispozitive mobile, aplicații mobile, pentru servere și 
desktop permite procesul de prelucrare a datelor mobile, sub formă de tabele și grafice care 
ilustrează anumite relații. De asemenea, este posibil să colectăm date care descriu condiții de 
mediu pentru a studia influența factorilor atmosferici asupra cursului proceselor vieții, de ex.: 
etapele somnului, în materie de durată și calitate, în contextul regenerării organismului.     

 

 
 

Modulul ecgExtract al aplicației ARTiiFACT (1- frecvența de eșantionare, 2- grafic cu date 
brute, 3- grafice cu refracții R, 4- date salvate). Sursă: T. Kaufmann, S. Sütterlin, S. Schulz, C. 
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Vögele, ARTiiFACT: un instrument pentru prelucrarea ritmului cardiac al unui artefact și 
analiza variabilității ritmului cardiac. Behav. Res. Methods, Vol. 43, 1161–1170, 2011  

 
 

 

Folosirea dispozitivelor prevăzute cu Internetul lucrurilor în analiza funcțiilor vitale umane 

 

 

Schema dispozitivului Sleep Profiler cu electrozi 
marcați. Accesat de pe https:// 

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252090/  

 

 

 

 

Comparație între timpul total de somn (A, D), 
eficiența somnului (B, E), și trezirea după 
declanșarea somnului (C, F) dintr-un singur 
canal (SP1) și polisomnografie (PSG1) 
înregistrată de înregistratorul 1. Accesat de pe: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252090/  
 

Sleep Profiler este un dispozitiv proiectat ca 
o bandă care se pune pe frunte și care se 
folosește pentru a efectua examinarea 
polisomnografică. Aceasta permite 
măsurarea parametrilor corpului uman în 
timpul somnului, cum ar fi ritmul cardiac, 
date EEG privind somnul, o 
electrooculogramă care înregistrează 
mișcările ochilor și un termistor care 
măsoară temperatura corpului uman. 
Imaginea din stânga arată soluția descrisă, 
pe care pacienții o plasează în jurul capului 
în timpul testelor.      

Dispozitivul este echipat cu 3 electrozi: 

1. Electrozii Fp2 și Fp2 testează mișcarea 
ochilor (EEA) pentru ochiul drept, 
respectiv stâng,  

2. Electrodul Fz este responsabil pentru 
monitorizarea undelor cerebrale EEG în 
intervalul de frecvență 0.1-67 Hz. 

Când începe polisomnografia, înregistrările 
undelor cerebrale măsurate prin intermediul 
EEG sunt înregistrate imediat pentru a 
înregistra diferite etape ale somnului, 
inclusiv procesul de adormire. Înregistrările 
fazei REM sunt înregistrate de la toți 
electrozii descriși în baza mișcărilor rapide 
ale ochilor și a undelor cerebrale cu EEG de 
joasă frecvență. Datele primite sunt salvate 
pe dispozitiv. În Cazul prelucrării ulterioare 
și a analizei, sunt transferate către 
programul de statistică IMB SPSS, care vă 
permite să efectuați o regresie liniară, să 
efectuați analize statistice odată cu procesul 
de învățare automată și să generați grafice.  
 

 

Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul 
pacienților, medicilor primari și medicilor 
specializați în boli cardiovasculare. 

 

Resurse folosite: 

https:// 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252090/ 

 IoT Healthcare: Design of Smart and Cost-
Effective Sleep Quality Monitoring System, 

https://aire.health/
https://aire.health/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27252090/


Aplicațiile Industriei 4.0 în sănătate 

68 

Lecturi suplimentare: Journal of Sensors, Sensors in Internet of 
Health Things Paradigm, Vol 2020 
(Internetul lucrurilor în sănătate: proiectarea 
sistemelor inteligente și eficiente din punctul 
de vedere al costului, pentru monitorizarea 
calității somnului, revista ”Journal of Sensors”, 
Senzori în paradigma internetului lucrului în 
sectorul sănătății, vol. 2020) 
https://www.mobihealthnews.com/news/ai
rehealth-acquires-breathresearch-flesh-out-
its-digital-respiratory-health-platform  

 

4.2. Metode de învățare automată în diagnosticarea 
medicală a semnalelor EEG   

Aplicarea metodelor de învățare automată în diagnosticarea medicală a semnalelor EEG  
 
Cuvinte-cheie: Metode de învățare automată, diagnosticare medicală, semnale EEG, aplicație 
pentru pacient, boli cardiace 

 

În zilele noastre, numărul de boli cronice este în creștere, ceea ce ne afectează societatea. 
Boala cardiacă este una dintre acestea. Unul din cele mai des întâlnite simptome ale bolii 
cardiace este așa-numita aritmie cardiacă. Cel mai des întâlnit și simplu test de 
diagnosticare a aritmiei cardiace este electrocardiograma (ECG/EKG), prin intermediul 
căreia activitatea inimii este înregistrată pe o perioadă de timp cu ajutorul electrozilor 
plasați pe pielea pacientului și un electrocardiograf. Procedura ECG ar trebui efectuată 
când pacientul este în repaus. Aritmiile cardiace netratate care pun în pericol viața pot 
duce la atac cerebral, insuficiență cardiacă sau chiar moarte cardiacă subită. Este 
esențial să diagnosticăm aritmia cât de curând posibil pentru a începe un tratament 
corespunzător. Se poate face folosind metode de învățare automată alese.   

 
După studierea lucrărilor existente care gravitează în jurul învățării automate și aritmiei 
cardiace [1, 2, 3], următoarele trei metode au cele mai bune rezultate: Naïve Bayes, metoda K-
NN și J48. 
Majoritatea lucrărilor au folosit în analiza lor baza de date MIT/BIH despre aritmie pentru 
formare și seturile de evaluare. În majoritatea acestora, acuratețea algoritmilor este de 
aproximativ 80%-90% (prin acuratețe înțelegem numărul de aritmii diagnosticate corect). 
Metoda Naïve Bayes este atât de populară în domeniul medical pe cât e de folosită în filtrarea 
spam. În cazul medicinei, se apropie de modul în care se pune diagnosticul, datorită faptului că 
toate informațiile (caracteristicile) disponibile sunt luate în considerare pentru a face predicția 
finală.  
K-nearest neighbours (cei mai apropiați k vecini) este o metodă non-parametrică folosită pentru 
clasificare. Clasificarea K-NN se bazează pe cele mai apropiate exemple de formare din spațiul 
caracteristic. Metoda J48 este un arbore decizional, care este o implementare a algoritmului ID3 
dezvoltat de echipa de proiect Weka [4]. 
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10 secunde dintr-o înregistrare de 100m din baza de date MIT-BIH. Sursă: Baza de date MIT-BIH 
(înregistrări și informații):  

https://www.physionet.org/physiobank/database/mitdb/  
 
Aplicarea metodelor de învățare automată în diagnosticarea medicală a semnalelor EEG  

 

Ceas de monitorizare a ritmului 
cardiac. Accesat de pe: 

https://www.mi.com/en/index.h
tml  

 

Masă de lucru Weka gata să 
înceapă munca. Accesat de pe: 

[4]. 

Există unele soluții care combină deja IoT și învățarea 
automată în mijloacele pentru diagnosticarea aritmiei 
cardiace. Unul din exemplele de soluții deja existente este 
rețeaua neuronală convoluțională pentru detectarea 
aritmiilor și dispozitivul IoT dezvoltat de informaticienii de 
la Universitatea Stanford.    

Proiectul de la Universitatea Stanford este unul din cele mai 
populare. Pentru dispozitivul care colectează ECG, au 
colaborat cu o companie profesionistă numită iRhytm [5]. 
Echipa Stanford a format o rețea neuronală convoluțională 
pe 34 straturi pentru a detecta aritmiile. În plus, au construit 
un adaptor de linie enorm de mare (au folosit nu doar 
adaptoarele de linie existente, ci au colectat și date de la 
dispozitivul iRhytm) pentru a construi un model predictiv 
[5]. Au colaborat și cu un grup de cardiologi pentru testare – 
dacă soluția lor pune un diagnostic corect de aritmie 
cardiacă. Conform rezultatelor lor de detectare a aritmiei 
cardiace, au obținut o acuratețe ridicată de diagnosticare a 
aritmiilor, chiar mai bună decât a cardiologulului [5]. 

Instrumentul folosit pentru procesul de clasificare a fost 
Weka. Acesta este un software cu învățare automată 
dezvoltat de  Universitatea Waikato, care constă într-o 
varietate vastă de metode de învățare automată, procesarea 
datelor și caracteristici de pre-procesare etc. 

 
Rezultatele studiului de caz vor fi pentru uzul pacienților, 
specialiștilor din sectorul sănătății și specialiștilor în boli 

https://www.physionet.org/physiobank/database/mitdb/
https://www.mi.com/en/index.html
https://www.mi.com/en/index.html
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Audiența-țintă a aplicației: cardiovasculare. 

 

Resurse folosite: 

[1] M. A. Babikier, M. Izzeldin, I. M. Ishag, D. G. Lee, K. H. Ryu, 
Classification of Cardiac Arrhythmias using Machine learning 
techniques based on ECG Signal Matching (Clasificarea 
aritmiilor cardiace folosind tehnicile de învățare automată 
bazate pe corespondența semnalului ECG) 
[2] C. Lakshminarayan, T. Basil, Feature Extraction and 
Automated Classification of Heartbeats by Machine Learning 
(Extragerea caracteristicilor și clasificarea automată a 
bătăilor inimii cu ajutorul învățării automate) 
[3] A. Hazra, S. K. Mandal, A. Gupta, A. Mukherjee, S. 
Mukherjee, Heart Disease Diagnosis and Prediction Using 
Machine Learning and Data Mining Techniques: A Review 
(Diagnosticarea și anticiparea bolii cardiace folosind tehnici 
de învățare automată și de procesare a datelor)   
[4] Algoritmul J48 și informații WEKA,  
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/tree
s/J48.html 
[5] P. Rajpurkar, A. Y. Hannun, M. Haghpanahi, C. Bourn, 
Cardiologist-Level Arrhythmia Detection with Convolutional 
Neural Networks (Detectarea aritmiilor la nivel de cardiolog 
cu rețele neuronale convoluționale), 06.07.2017 Stanford 

 

Lecturi suplimentare: 

Classification of Arrhythmia by Using Deep Learning with 2-
D ECG Spectral Image Representation (Clasificarea aritmiilor 
folosind învățarea profundă cu reprezentarea imaginii 
spectrale ECG 2-D). Remote Sens.2020,12, 1685. 
www.mdpi.com/journal/remotesensing  

 

4.3. Big Data în sectorul sănătății 

Aplicarea Big Data pentru calcularea riscului de mortalitate în cazul infectării cu COVID-
19  
 
Cuvinte-cheie: Big Data, sănătate, COVID-19, calcularea riscului de mortalitate, sănătate publică 
 
Pandemia cu COVID-19 a venit cu provocări uriașe și a forțat autoritățile să ia măsuri fără 
precedent. Instrumentele de analiză BIG DATA s-au dovedit a fi utile pentru mai buna 
înțelegere a transmiterii virusului, factorilor de risc, originii, diagnosticului, și a altor 
informații vitale. Un astfel de instrument este dispozitivul de calculare a riscului de 
mortalitate creat de o echipă de la Școala de Sănătate Publică ”Johns Hopkins”, care 
influențează analiza big data să dezvolte un dispozitiv de calculare a riscului de 
mortalitate în cazul infectării cu COVID-19, care ar putea informa autoritățile de sănătate 
publică cu privire la resursele de prevenire, precum măștile N-95. 
 
Big data este o colecție de volume imense și varietăți vaste de date, procesate foarte repede. 
Acestea pot fi analizate pentru a detecta șabloane, pentru a iniția procesul de luare a deciziilor 
și pentru a optimiza procesele profesionale.  
Oportunitățile și potențialul Big data sunt enorme pentru sistemul de sănătate. Datele colectate 
din diverse surse, cum ar fi înregistrările electronice din sectorul sănătății, social media, 
aplicațiile mobile, senzori, teste clinice, date genomice și farmaceutice etc., pot oferi o 
perspectivă asupra cauzelor și consecințelor bolii, și să îmbunătățească predicția și prevenția 
bolii.   

http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/J48.html
http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/J48.html
http://www.mdpi.com/journal/remotesensing
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În timpul pandemiei, Big Data este mai valoroasă decât oricând. Poate fi folosită pentru a 
prezice focarele și pentru a opri răspândirea virusului, urmărind deplasările oamenilor, în baza 
coordonatelor GPS obținute din înregistrările telefoanelor mobile, sau pentru a obține 
informații utile pentru proiectarea de mesaje corespunzătoare în sfera sănătății pentru public, 
exploatând social media.  

 

 
 

Sursa: Instrumente de risc COVID-19 (2021). Accesat de pe: 
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator
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 Aplicarea Big Data pentru calcularea riscului de mortalitate în cazul infectării cu COVID-19  
 
 
 

 
 

Accesat de pe: 
https://covid19risktools.com:84

43/ 
 
 
 

 
 

https://covid19risktools.com:84
43/riskcalculator  

 
 
 

 
Cercetătorii de la Școala de Sănătate Publică ”Johns 
Hopkins Bloomberg” au dezvoltat un instrument pe bază de 
date care permite oamenilor să își estimeze riscul de deces 
dacă se infectează cu COVID-19. Acesta calculează riscul de 
deces în caz de infectare și riscul absolut de infectare și 
deces pe o perioadă dată. În plus, poate fi folosit de 
autorități pentru a prioritiza vaccinul și distribuirea altor 
resurse cruciale, precum și pentru persoanele care vor să 
își afle propriul nivel de risc.  
 
În iulie 2020, a furnizat gradul de risc pentru diverse 
analize demografice și stări de sănătate în baza datelor 
despre cele 10.926 decese din Regatul Unit cauzate de 
infectarea cu COVID-19. Cercetătorii de la Johns Hopkins au 
adaptat gradul de risc în baza datelor privind nivelul 
mortalității din Statele Unite și le-au combinat cu 
proiecțiile răspândirii pandemiei și ale mortalității din 
modelele epidemiologice. 
 
Modelul a fost validat de cele 54.444 decese din Statele 
Unite din iunie până în octombrie 2020, înainte ca 
instrumentul să fie lansat pentru publicul larg. Acum, în 
baza informațiilor utilizatorului (vârstă, înălțime, greutate, 
fumător/nefumător, boli cronice, etnie, gen și cod poștal), 
calculatorul estimează riscul relativ la populația medie din 
Statele Unite și un risc absolut de deces. 
 
Calculatorul poate fi folosit și pentru a afla riscul pentru un 
anumit grup, cum ar fi o comunitate sau organizație 
specifică, în baza cumulului de factori relevanți care 
definesc grupul. 

 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul personalului 
medical, al autorităților și publicului larg. 

Resurse folosite: https://healthitanalytics.com/news/big-data-analytics-
calculator-determines-covid-19-mortality-risk 
 
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator 

https://cedilprogramme.org/blog/big-data-in-the-time-of-
a-pandemic/ 

 
 

Lecturi suplimentare: 

 
 Pastorino, R. et al. “Benefits and challenges of Big Data 

in healthcare: an overview of the European initiatives.”, 
European journal of public health, vol. 29, 
Supplement_3, (Beneficiile și provocările BIG Data în 

https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator
https://healthitanalytics.com/news/big-data-analytics-calculator-determines-covid-19-mortality-risk
https://healthitanalytics.com/news/big-data-analytics-calculator-determines-covid-19-mortality-risk
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator
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sănătate: un rezumat al inițiativelor europene, Jurnalul 
european de sănătate publică, vol. 29, suplimentul 3), 23-
27 (2019) 

 Williamson, E.J. et al. “Factors associated with COVID-
19-related death using OpenSAFELY” (Factori asociați 
cu decesul cauzat de COVID-19 folosind OpenSAFELY), 
Nature, vol. 584, 430–436 (2020) 

 Jin, J. et al. “Individual and community-level risk for 
COVID-19 mortality in the United States” (Riscul 
individual și la nivel de comunitate pentru mortalitatea 
cauzată de COVID-19 în Statele Unite), Nature Medicine, 
1-6 (December 2020) 

4.4. Imprimarea 3D în sănătate 

 Aplicarea imprimării 3D în stomatologie  
 
Cuvinte-cheie:  imprimare 3D, sănătate, stomatologie, laborator de tehnică dentară, protetică 
dentară, modele dentare 
 
În ultimii 10 ani, imprimarea 3D a revoluționat stomatologia, fiind folosită pentru a crea 
instrumente, proteze, implanturi dentare și așa mai departe. Poate oferi soluții strălucite 
pentru laboratoarele de tehnică dentară și profesioniștii stomatologi, în special în 
combinație cu alte tehnologii precum scanarea orală și proiectarea asistată de calculator. 
Datorită multor avantaje oferite pacienților, stomatologilor și tehnicienilor dentari, 
imprimarea 3D este viitorul industriei stomatologice. În prezent, stomatologia este 
sectorul medical care utilizează cel mai mult tehnologia de imprimare 3D.  
 
Laboratoarele de tehnică dentară folosesc din ce în ce mai mult imprimarea 3D pentru a 
dezvolta noi metode de lucru și pentru a crea multe instrumente și dispozitive. Dintre acestea, 
putem menționa modelele de forare pentru implanturile dentare, modelele fizice, coroanele și 
punțile, splinturile ocluzale și gutierele. 
Imprimarea 3D este metoda perfectă de a produce articole personalizate, permițând soluții 
total adaptate pacientului. În plus, este mai simplă decât alte tehnologii convenționale, 
economisește timp și este eficientă în materie de costuri. 
De obicei, imprimantele 3D sunt parte din fluxul digital implementat de laboratoarele moderne 
de tehnică dentară. Fluxul poate include și un scanner 3D și sisteme CAD/CAM. Există multe 
imprimante, software-uri și materiale de imprimare dezvoltate special pentru aplicare în 
stomatologie. În zilele noastre, sunt disponibile pe piață diverse imprimante 3D la prețuri 
accesibile. Imprimantele 3D pe bază de rășini sunt cele mai folosite în comunitatea 
stomatologică – peste o cincime din piața finală pentru imprimante profesionale 3D cu polimeri 
(cost >5,000 dolari americani) sunt folosite în stomatologie. 
Adoptarea imprimării 3D permite imprimarea de forme complexe și permite flexibilitate, 
implanturi realizate în aceeași zi și o soluție completă care oferă rezultate fiabile. 
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Sursa: Formlabs (2021) [Imagine] Accesat pe 20 ianuarie 2021: 
https://dental.formlabs.com/blog/how-to-make-models-from-dental-3d-intraoral-scans/ 

 
 
 

 
 

 Aplicarea imprimării 3D în stomatologie  
 

 
Imprimantă 3D ASIGA Freeform. 

Accesat de pe: 
https://www.asiga.com/ 

 

 
Scanner Zirkonzahn S300 ARTI. 

Accesat de pe 
https://www.zirkonzahn.com/ 

 

Aupperlen Dental Technik GmbH este un laborator de 
tehnică dentară din Germania, deschis în 1989, care 
produce protetică dentară. De-a lungul anilor, au 
implementat fabricarea digitală a diverselor aparate 
stomatologice, precum: 

 splinturi ocluzale 
 radiogragii / modele forare și modele forare prin 

navigare  
 linguri și baze pentru înregistrarea mușcăturii  
 proteze în duplicat 
 prototipuri 
 coroane, punți și cadre turnate dintr-o singură bucată   
 coroane și punți temporare 
 modele și modele de lucru/aprofundare 

Echipamentul labortorului include următoarele: 

 Imprimantă 3D (ASIGA Freeform PRO 2) 
 Unitate de tratare (NK Optik Otoflash G 171) 
 Scannere 3D (3Shape, Zirkonzahn) 

Laboratorul folosește o gamă largă de materiale de 
imprimare 3D care întrunesc cerințele legii germane 
privind dispozitivele medicale și, în același timp, sunt 
compatibile cu imprimanta 3D. ASIGA Freeform folosește 
raze ultraviolete pentru a crea obiecte din rășini prin 
tratare la lumină. Materialele folosite, furnizate de 

https://dental.formlabs.com/blog/how-to-make-models-from-dental-3d-intraoral-scans/
https://www.asiga.com/
https://www.zirkonzahn.com/
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Piesă realizată cu Freeprint® 

cast. Accesat de pe: 
https://www.detax.de   

 
 

compania DETAX, sunt următoarele: 

 Freeprint® ortho, pentru fabricarea pieselor de bază 
pentru aparatele ortodontice, modele forare și 
radiografii, splinturi ocluzale și de fixare 

 Freeprint® tray, pentru fabricarea de amprente 
individuale și linguri funcționale și plăci de bază din 
rășini 

 Freeprint® cast, pentru fabricarea de obiecte turnate 
 Freeprint® temp, pentru fabricarea de coroane și punți 

temporare 
 Freeprint® model, pentru fabricarea de modele 

dentare 
 
Implementarea imprimării 3D, pe lângă alte instrumente 
digitale, ar putea fi o idee foarte bună pentru orice 
laborator de tehnică dentară. 

 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt în mare parte pentru uzul 
stomatologilor și al tehnicienilor dentari. 

 
Resurse folosite: 

https://www.asiga.com/media/public/files/Asiga_Aupperl
en-EN-1803-low.pdf 

 
Lecturi suplimentare: 

 2020 Dental 3D Printing Guide: All You Need to Know. 
Retrieved on January 2021 from (Ghidul imprimării 3D în 
medicina dentară a anului 2020, accesat în ianuarie 2021 
de pe): https://all3dp.com/2/dental-3d-printing-guide/  

 Griffiths, L., Dental 3D printing: "We use it for pretty 
much every product in the lab”, 2020. Retrieved on 
January 2021 from (Imprimarea 3D în medicina dentară: 
”O folosim pentru aproape orice produs din laborator”, 
2020. Accesat în ianuarie 2021 de pe):  
https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-
3d-printing-news/3d-printing-in-dentistry-every-
product-in-lab/  

  

4.5. Inteligența artificială 

Jocuri conversaționale ca metodă de simulare a procesului de predare-învățare   
 
Cuvinte-cheie: IA, sănătate, gamificare, simulare, sănătate publică 
 

Gamificarea înseamnă aplicarea elementelor și principiilor din jocuri în contexte care nu au 
legătură cu jocurile. Folosirea gamificării și creșterea competitivității nu doar că fac 
procesul de predare-învățare mai dinamic, ci și cresc substanțial angajamentul studentului. 
Gamificarea ajută la schimbarea percepțiilor și atitudinilor și dezvoltă aptitudini printr-o 
abordare practică, aplicată și completă a învățării. Deterding, Dixon, Khaled & Nacke au 
stabilit această definiție în 2011.  
Deși adoptarea Inteligenței artificiale în industria sănătății a avut loc recent, IA în gaming 
nu este o realizare recentă. Cu toate acestea, tehnologiile conversaționale cu IA intră în 
aceste aplicații, iar inteligența vocală pe bază de IA schimbă modul în care sunt jucate 

https://www.detax.de/
https://www.asiga.com/media/public/files/Asiga_Aupperlen-EN-1803-low.pdf
https://www.asiga.com/media/public/files/Asiga_Aupperlen-EN-1803-low.pdf
https://all3dp.com/2/dental-3d-printing-guide/
https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/3d-printing-in-dentistry-every-product-in-lab/
https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/3d-printing-in-dentistry-every-product-in-lab/
https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/3d-printing-in-dentistry-every-product-in-lab/


Aplicațiile Industriei 4.0 în sănătate 

76 

jocurile, oferindu-i o experiență mai reală.   
 
 
Proiectarea unui joc nu este ușoară, și poate fi o zonă foarte dificilă dacă trebuie să fie asociată 
cu un aspect foarte serios cum e sănătatea. Gamificarea trebuie să ofere motivație, recompense 
și să întărească angajamentul.  
 
De exemplu, Mango Health dorește să inspire și să dea 
posibilitatea pacienților cu boli cronice să ducă vieți mai 
sănătoase. Este o platformă digitală care ajută pacienții să 
gestioneze boli complexe și medicamentele asociate cu 
tratamentul lor. 
 
Didget Blood Glucose Meter este o altă aplicație care se 
poate conecta la un sistem de jocuri Nintendo DS pentru a 
recompensa copiii pentru testarea consecventă. Copiii obțin 
puncte bonus pentru a debloca jocuri sau pentru a accesa 
nivele. În plus, crește capacitatea copiilor de a-și gestiona 
diabetul. O soluție gamificată similară este mySugr, care 
permite gestionarea diabetului într-un mod amuzant, atât 
pentru copii, cât și pentru adulți.  
 
 
Gamificarea este aplicabilă și în fizioterapie și recuperare. Aceste aplicații fac recuperarea mai 
ușoară, deoarece oamenii pot să facă stretching într-un mod jucăuș și să își distragă atenția de 
la durere. Cu U of M app, pacienții pot crea un personaj personalizat și trec printr-o serie de 
provocări. O altă aplicație referitoare la recuperare este Reflexion Health, care folosește un 
sistem de feedback video pentru a corecta mișcările pacienților care practică fizioterapie pe 
bază de exerciții. https://www.youtube.com/watch?v=mv3emE8gkOQ&feature=emb_title 
 
 
 
 

         
 
Inteligența artificială conversațională reală este un asistent vocal care se poate angaja în dialog 
ca un om, captând context și oferind răspunsuri inteligente. Aceste modele de IA pot fi foarte 
complexe. 
Căsuțele de chat sunt asistenți personali digitali care pot ajuta doctorii, asistentele, pacienții sau 
familiile acestora în situații precum o mai bună organizare a traseului pacientului, gestionarea 
medicamentelor, situații de urgență, prim ajutor... 

mailto:https://www.mangohealth.com/
mailto:https://www.news-medical.net/DIDGET-Blood-Glucose-Meter-Plugs-into-Nintendo-DS-from-Bayer
mailto:https://www.mysugr.com/en/
mailto:https://www.imedicalapps.com/2016/05/sci-hard-gaming-spinal-cord-injuries/
mailto:http://reflexionhealth.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mv3emE8gkOQ&feature=emb_title
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Căsuțele de chat pentru sectorul sănătății sunt considerate a fi primul punct de contact pentru 
îngrijiri primare în viitor. Pacienții nu vor intra în contact cu medici sau asistente pentru fiecare 
din întrebările lor referitoare la starea de sănătate, ci vor apela întâi la căsuțele de chat. Dacă 
micul ajutor medical nu poate răspunde confortabil la chestiunile adresate, acesta va transfera 
cazul unui doctor din viața reală. Există multe căsuțe de chat pentru sectorul sănătății care 
funcționează deja: Florence este un exemplu.  
https://www.youtube.com/watch?v=Y8xxglM083s&t=13s 
Florence poate reaminti pacienților să își ia pastilele, ceea ce ar putea fi o mână de ajutor pentru 
pacienții în vârstă. Poate urmări starea de sănătate a utilizatorului, cum ar fi greutatea 
corporală, starea sau perioada, ajutându-i deci să își atingă obiectivele. 
 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul personalului 
medical, al autorităților și publicului general. 

Resurse folosite: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1902/1902.09022.pdf 

https://andhealth.com.au/wp-
content/uploads/2019/07/Gamification-for-health-and-
wellbeing-A-systematic-review-ofthe-literature.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616181
/ 

 
 

Lecturi suplimentare: 

 
 Artificial Intelligence in HealthCare (Inteligența 

artificială în sănătate), Adam Bohr, Kaveh Memarzadeh, 
Academic Press, iunie 2020 

 Gamification and Health Literacy (Gamificare și educație 
în sănătate), Badia Faddoul, Spitalul ”Johns Hopkins”, 
SUA, 2016 

 

 

mailto:https://www.getflorence.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8xxglM083s&t=13s
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1902/1902.09022.pdf
https://andhealth.com.au/wp-content/uploads/2019/07/Gamification-for-health-and-wellbeing-A-systematic-review-ofthe-literature.pdf
https://andhealth.com.au/wp-content/uploads/2019/07/Gamification-for-health-and-wellbeing-A-systematic-review-ofthe-literature.pdf
https://andhealth.com.au/wp-content/uploads/2019/07/Gamification-for-health-and-wellbeing-A-systematic-review-ofthe-literature.pdf
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4.6. Realitatea augmentată 

 
Aplicarea realității augmentate în metodele de predare-învățare în sectorul sănătății  
 
Cuvinte-cheie: RA, sănătate, instituții medicale, sănătate publică, simulare 

Realitate augmentată este folosirea ecranelor, camerelor și senzorilor pentru a afișa 
informații digitale în lumea reală. Ne permite să aducem cele mai utile și importante 
informații din sfera digitală în percepția noastră referitoare la mediul din jurul nostru. În 
ultimii ani, progresul din sfera tehnologiei camerelor și senzorilor și a cercetărilor privind 
software-ul axat pe realitate augmentată au făcut posibilă punerea sa în practică. 

Domeniile medical și al sănătății vor fi printre primele care vor îmbrățișa realitatea 
augmentată. În plus, în zilele noastre, sunt multe asistente și mulți doctori care 
interacționează cu aplicațiile cu RA în viețile lor de zi cu zi la serviciu. 

 

Educația este o aplicare evidentă și importantă a realității augmentate în sectorul sănătății. 
Aplicațiile cu RA oferă studenților posibilitatea de a vizualiza și interacționa cu reprezentarea 
tridimensională a corpurilor.  
 
Aplicațiile cu realitate augmentată pot îmbunătăți serviciile de îngrijire și relația dintre doctori, 
asistente și pacienți. Apar noi oportunități cum ar fi chirurgia augmentată, diagnosticul augmentat 
și practica augmentată. 
Pentru a începe cu chirurgia augmentată, chirurgii pot obține acces la informațiile despre pacienți 
în timp real, care să salveze vieți, introducând datele IRM și scanările CT în căștile lor cu RA, 
suprapunând anatomia pacientului peste corp înainte de a merge la operație. Există deja aplicații 
care se ocupă cu asta. De exemplu, Echopixel, care permite vizualizarea anatomiei specifice a 
pacientului într-un spațiu 3D deschis. De asemenea, permite medicilor să ajute la planificarea 
operațiilor complexe, în educația medicală sau diagnostic. Un alt exemplu este Vipaar, care 
permite chirurgilor să își proiecteze mâinile la distanță pe ecranul unui chirurg din sală care 
poartă tehnologie RA și să îl ghideze în timpul procedurii. 
Pentru a continua cu diagnosticul augmentat, devine mai ușor pentru pacienți să își exprime mai 
bine simptomele către medicii lor. Prin urmare, este mai ușor pentru medici să stabilească 
simptomele pacienților și să le pună un diagnostic corect. O aplicație care se ocupă cu asta este 
Accuvein, care este un dispozitiv de iluminare a venelor, care permite specialiștilor din sectorul 
sănătății să vadă o hartă a venelor periferice de pe suprafața pielii, cu scopul de a îmbunătăți 
venipuncția.   
 
Ultima se referă la practica augmentată, care permite instituțiilor medicale să implementeze RA în 
planul lor de învățământ pentru a le oferi studenților experiențe de învățare practică valoroase. 
Prin urmare, este mai ușor să simulăm pacienții și întâlnirile chirurgicale pentru studenți și poate 
permite studenților de la medicină să vizualizeze și să pună în practică teorii în timpul formării 
lor. Există deja unele aplicații care ajută la dobândirea acestui obiectiv, cum ar fi Immersive touch, 
echipată cu o suită de caracteristici revoluționare menite să permită clinicienilor să vizualizeze 
rapid și să se implice în anatomia specifică pacientului în realitatea virtuală 3D. 

 

https://echopixeltech.com/
https://helplightning.com/
https://www.accuvein.com/
https://www.immersivetouch.com/
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     Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul 
personalului medical, al autorităților și publicului larg.  

 

Resurse folosite: 

https://www.imaginovation.net/blog/ar-in-
healthcare-use-cases/ 

https://healthmanagement.org/c/healthmanagement
/issuearticle/the-future-of-augmented-reality-in-
healthcare 

https://medicalfuturist.com/top-9-augmented-
reality-companies-healthcare/ 

 

Lecturi suplimentare: 
● Virtual, augmented reality and serious games for 

healthcare 1 (Realitatea virtuală și augmentată și 
jocuri serioase pentru sănătate 1), Minhua Ma, Lakhmi 
C. Jain și Paul Anderson, Springer, aprilie 2014 

● Emerging Technologies for Health and Medicine: 
Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial 
Intelligence, Internet of Things, Robotics, Industry 4.0 
(Tehnologii emergente pentru sănătate și medicină: 
realitatea virtuală, realitatea augmentată, inteligența 
artificială, Internetul lucrurilor, robotica, Industria 4.0), 
Dac-Nhuong Le, Chung Van Le, Jolanda G. Tromp și Gia 
Nhu Nguyen 

 

https://www.imaginovation.net/blog/ar-in-healthcare-use-cases/
https://www.imaginovation.net/blog/ar-in-healthcare-use-cases/
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/the-future-of-augmented-reality-in-healthcare
https://medicalfuturist.com/top-9-augmented-reality-companies-healthcare/
https://medicalfuturist.com/top-9-augmented-reality-companies-healthcare/
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4.7. Inteligența artificială în sănătate 

 Aplicarea inteligenței artificiale în prevenirea infecțiilor  
 
Cuvinte-cheie: inteligență artificială, prevenirea și controlul infecțiilor, sănătate, igiena mâinilor, 
epidemiologie, învățare automată 
 
Igiena mâinilor este o componentă fundamentală a unui program de prevenire și control al 
infecțiilor, iar aplicațiile cu IA pentru educația și auditul privind igiena mâinilor oferă 
oportunități de a îmbunătăți respectarea și optimizarea proceselor de prevenire și control 
al infecțiilor. Sistemul SureWash este un chioșc interactiv disponibil pe piață care folosește 
realitate augmentată pe bază de cameră și învățare gamificată pentru a forma și evalua 
tehnica de igienizare a mâinilor, ducând la îmbunătățiri privind conformarea.        
 
 
Chioșcul este mobil și când este lăsat într-o zonă poate fi folosit independent de personalul 
medical în momentul în care doresc, pentru a obține feedback imediat și individualizat privind 
performanța. Mai recent, sistemul a fost dezvoltat într-o aplicație pentru smartphone cu 
funcționalitate similară. Un pilot al unui cadru digital integrat pentru igiena mâinilor, care a 
inclus sistemul SureWash împreună cu un instrument de audit al igienei mâinilor și un sistem 
de monitorizare a activității au demonstrat fezabilitatea folosirii IA fără a afecta fluxul 
activității clinice. Metrica integrată privind ”statusul riscului” în baza datelor live a fost 
prezentată către personal prin imagini într-o varietate de formate și a inclus acțiunile 
necesare pentru a îmbunătăți punctajul. Extinderea acestui set de date pentru a include date 
de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale ar putea fi incorporate într-o 
aplicație cu IA pentru a prezice viitoarele izbucniri și pentru a sugera intervenții pentru 
prevenirea și controlul infecțiilor. Într-un ambulatoriu, când învățarea automată cu feedback a 
fost asociată cu îmbunătățirea igienei mâinilor personalului înainte de contactul cu primul 
pacient, s-au observat preocupările privind acuratețea, sustenabilitatea pe termen lung și 
oboseala utilizatorului de la notificările repetate.    

 

 
Demonstrație sistem SureWash. Accesat pe 01 aprilie 2021 [screenshot video] de pe: 

https://youtu.be/Kn51AZ_Pjfc?t=78  
 

 

https://youtu.be/Kn51AZ_Pjfc?t=78
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 Aplicarea inteligenței artificiale în prevenirea infecțiilor  
 

 
SureWash ELITE 

https://surewash.com/surew
ash-elite-hand-hygiene-

training/ 
 

 
SureWash GO 

https://surewash.com/surew
ash-go-hand-hygiene-

training/ 
 

 
Aplicația SureWash pentru 

igiena mâinilor  
https://surewash.com/surew

ash-app-practice-hand-
hygiene/ 

 

 
Raport privind procesul de 

învățare 

 
Compania SureWash oferă trei produse pentru formare și 
raportarea soluțiilor privind igiena mâinilor pe bază de IA: 
 
SureWash ELITE 
Un chioșc de formare care folosește realitatea augmentată 
pentru a oferi formare privind igiena mâinilor pe bază de 
competențe și controlul infecțiilor. Chioșcul ELITE este un 
sistem de formare compact care poate fi transferat cu ușurință 
într-o unitate. Oferă formare și monitorizare a igienei mâinilor 
pentru întreg personalul medical, pacienți și vizitatori. Se 
folosește o cameră video live pentru a măsura mișcările mâinii 
și oferă feedback în timp real pentru a asigura respectarea 
tehnicii pentru igienizarea mâinilor. Ca rezultat, acesta ajută 
utilizatorii să afle despre tehnica în șase pași a Organizației 
Mondiale a Sănătății și să își construiască memoria musculară. 
Prin urmare, sistemul SureWash ne ajută să asigurăm 
siguranța personalului, reducând riscul de infecții și 
îmbunătățind rezultatele pacienților. 
 
SureWash GO 
Un sistem portabil care oferă formare pentru igiena mâinilor 
pe bază de competențe și controlul infecțiilor.  
SureWash GO este un sistem de formare portabil pentru igiena 
mâinilor care încurajează auto-învățarea în rândul angajaților. 
Acesta folosește o cameră video live pentru a măsura mișcările 
mâinii conform tehnicii în șase pași a Organizației Mondiale a 
Sănătății și oferă feedback în timp real pentru a ajuta 
utilizatorul. Tehnologia SureWash de formare privind igiena 
mâinilor face tehnica mai ușor de memorat, făcând învățarea 
amuzantă, interactivă și convenabilă.  
 
Aplicația SureWash pentru igiena mâinilor 
O aplicație de învățare pentru mobil (Ios și Android) care vă 
ajută să învățați și să memorați tehnica de spălare a mâinilor 
conform metodei OMS.   
Sistemul de învățare al aplicației SureWash pentru mobil 
combină învățarea electronică, gamificarea și tehnologia 
brevetată de recunoaștere a gesturilor. Prin urmare, ajută la 
învățarea și memorarea tehnicii de spălare a mâinilor conform 
OMS prin scurte sesiuni de formare. Aceasta folosește camera 
telefonului pentru a măsura mișcările mâinilor și pentru a 
oferi feedback în timp real, pentru a-l ajuta pe utilizator în 
cadrul de învățare al ”practicii deliberate”. Un studiu al 
Universității Caledoniene Glasgow a folosit aplicația pentru a 
transmite că practicile scurte, zilnice de igienizare a mâinilor 
ajută la dobândirea competenței. Este recomandat cu căldură 
pentru formarea personalului non-clinic, precum și a 
pacienților și vizitatorilor. Totuși, SureWash permite acum 
universităților să integreze formarea noastră privind 
igienizarea mâinilor în sistemul dumneavoastră de 
management al învățării, perfect pentru a forma la distanță 
studenții de la asistență medicală.      

https://surewash.com/surewash-elite-hand-hygiene-training/
https://surewash.com/surewash-elite-hand-hygiene-training/
https://surewash.com/surewash-elite-hand-hygiene-training/
https://surewash.com/surewash-app-practice-hand-hygiene/
https://surewash.com/surewash-app-practice-hand-hygiene/
https://surewash.com/surewash-app-practice-hand-hygiene/
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https://surewash.com/sample
-reports/ 

 
 
Raportarea SureWash  
Suita de raportări de pe SureWash.Net este o înregistrare a 
formării verificate, foarte sigură, pentru uz intern și autorități 
de reglementare. Oferă administratorilor posibilitatea de a:  
- Accesa și urmări cu ușurință datele de formare ale 

personalului 
- Identifica curba de învățare spre dobândirea 

competențelor 
- Automatiza și colecta date între organizații 
- Realiza quizz-uri și lecții pentru a se adresa golurilor de 

învățare 
- Rapoarte verificate până la nivel individual  

SureWash permite colectarea datelor de la diferite dispozitive 
și creează rapoarte pentru fiecare utilizator individual. 
 
 

Audiența-țintă a aplicației: 
Studenți de la medicină, asistenți medicali. 

 
Resurse folosite: 

https://www.mddionline.com/artificial-intelligence/ai-
based-solution-monitors-hand-hygiene-behavior 

https://aicare.stanford.edu/projects/hand_hygiene/ 

https://www.healtheuropa.eu/surewash-interactive-hand-
hygiene-training/100708/ 

https://www.medgadget.com/2017/11/surewash-uses-
computer-vision-teach-proper-hand-washing-
techniques.html 

https://surewash.com/ 

Fitzpatrick, F., Doherty, A. & Lacey, G. Using Artificial 
Intelligence in Infection Prevention (Folosirea inteligenței 
artificiale pentru prevenirea infecțiilor). Curr Treat Options 
Infect Dis 12, 135–144 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s40506-020-00216-7 

Amit Singh, Albert Haque, Alexandre Alahi, Serena Yeung, 
Michelle Guo, Jill R Glassman, William Beninati, Terry 
Platchek, Li Fei-Fei, Arnold Milstein, Automatic detection of 
hand hygiene using computer vision technology 
(Detectarea automată a igienei mâinilor folosind tehnologia 
de vizualizare prin calculator), Journal of the American 
Medical Informatics Association, Volume 27, Issue 8, 
August 2020 (Jurnalul Asociației Americane de Informatică 
Medicală, volumul 27, Art. 8, august 2020), Paginile 1316–
1320, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa115 

 

https://www.mddionline.com/artificial-intelligence/ai-based-solution-monitors-hand-hygiene-behavior
https://www.mddionline.com/artificial-intelligence/ai-based-solution-monitors-hand-hygiene-behavior
https://www.healtheuropa.eu/surewash-interactive-hand-hygiene-training/100708/
https://www.healtheuropa.eu/surewash-interactive-hand-hygiene-training/100708/
https://surewash.com/
https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa115
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4.8. Realitatea virtuală în sănătate 

 Aplicarea realității virtuale în sectorul sănătății  
 
Cuvinte-cheie: realitate virtuală, sănătate, controlul durerii, disconfortul cauzat de efectele 
secundare ale chimioterapiei  
 
Psihologii au constatat că realitatea virtuală (RV) este bună pentru tratarea tulburării de 
stres post-traumatic. Iar medicii specializați în neurochirurgie vasculară, specialiștii în 
dureri, chirurgii și alți specialiști din domeniul medical au constatat că RV poate fi folosită 
în domeniul lor. În unele cazuri, RV implică căștile familiare; în altele, ochelarii 3D și 
ecranele video speciale oferă o experiență similară RV.  
 
Dacă medicii își pun costumul de RV, la fel fac și pacienții. Aceștia folosesc căști pentru a se 
cufunda într-o lume virtuală liniștită care le distrage atenția de la disconfortul cauzat de 
problemele medicale și tratamente. 
Deoarece anestezia și sedarea pot fi riscante pentru unii pacienți, inclusiv cei care sunt 
plăpânzi sau la o vârstă foarte înaintată, unele spitale oferă acestor pacienți căști RV ca 
modalitate de a ajuta la controlarea durerii în timpul procedurilor minim invazive. Încă este 
experimentală în acest punct, dar rezultatele de până acum au avut succes.  
În mod similar, s-a arătat că RV reduce anxietatea la pacienții cu cancer care sunt supuși 
chimioterapiei. RV face ca injecțiile sau alte proceduri dureroase sau care ar putea fi 
înfricoșătoare să fie mai puțin neplăcute pentru copii. 
 

 
Un pacient din spital care folosește tratamentul cu realitate virtuală pentru durere. Sursă: 

Formlabs (2021) [Imagine] Accesat pe 01 aprilie 2021 de pe: 
https://gdb.voanews.com/4CDE95AF-6F31-4EF1-A7CB-ACDAC5E9026E_w650_r0_s.jpg 

 
 
 
 

 
 

https://gdb.voanews.com/4CDE95AF-6F31-4EF1-A7CB-ACDAC5E9026E_w650_r0_s.jpg


Aplicațiile Industriei 4.0 în sănătate 

84 

 Aplicarea realității virtuale în îngrijirile medicale  
 

 
SnowWorld este folosită pentru a 

distrage atenția de la durere a unui 
pacient cu arsuri. Accesat de pe: 

www.nbcnews.com/mach/science/3
-ways-virtual-reality-transforming-

medical-care-ncna794871 

 
Un pacient ars din secția de pediatrie 
folosește realitatea virtuală pentru a 

fi distras de la durere în timpul 
exercițiilor de terapie fizică la 

Spitalul de copii 
Shriners din Galveston, Texas. 

Hunter Hoffman. Accesat de pe: 
www.nbcnews.com/mach/science/3
-ways-virtual-reality-transforming-

medical-care-ncna794871 

 
Sergent Oscar Liberato, un tanchist 

de 23 ani din Ferndale, Wash., 
folosește ochelarii și mouse-ul ca 

parte a jocului video integrativ 
SnowWorld. Sergentul a fost lezat cu 

doi ani în urmă în timp ce era în 
unitatea sa din Irak, când un 

dispozitiv exploziv improvizat a fost 
detonat.  

 (Photo Credit: Armata Statelor 
Unite). Accesat de pe: 

www.army.mil/article/34030/virtua
l_reality_helps_soldiers_deal_with_re

al_world_burn_pain 

 

 
Pacienții cu arsuri pot fi unii din cei mai importanți 
beneficiari ai tehnologiei RV. De la curățarea zilnică și 
bandajarea arsurilor până la grefe de piele, pacienții cu 
arsuri severe experimentează ”unele din cele mai 
dureroase proceduri din medicină”, a afirmat dr. Hunter 
Hoffman, un om de știință de la Universitatea din 
Washington, cu expertiză în utilizarea RV pentru reducerea 
durerii. ”Medicamentele pentru dureri ajută, dar adeseori 
nu sunt destul de puternice.” 
Pentru acești pacienți, Hoffman a participat la crearea 
jocului RV ”SnowWorld,” care prezintă imagini proiectate 
specific pentru a distrage de la durere pacienții care au 
suferit arsuri. Pacienții care joacă jocul în timpul 
tratamentului raportează cu până la 50 procente mai 
puțină durere decât pacienții similari care nu au jucat jocul, 
conform cercetărilor preliminare. Alte cercetări sugerează 
că pacienții care joacă jocul chiar prezintă schimbări ale 
creierului care indică faptul că simt mai puțină durere. 
SnowWorld este evaluat acum în studii clinice în patru 
locații din Statele Unite și în două locații internaționale. 
RV nu ar trebui să fie considerată un înlocuitor pentru 
medicamentele împotriva durerii, a spus Hoffman, 
adăugând că îmbinarea medicamentelor cu RV ar putea 
avea efecte deosebite. 
 
Într-un studiu efectuat pe 244 copii de la locațiile Clinicii 
Sansum din Santa Barbara și Lompoc, Califormia, 
aproximativ jumătate dintre copii au primit ochelari cu 
realitate virtuală pentru a vedea scene cu oceanul în timp 
ce primeau vaccinul sezonier împotriva gripei. Părinții și 
clinicienii ambelor grupuri au fost interogați după și au 
raportat că grupul cu RV a simțit mai puțină durere și 
teamă decât cei care au reușit fără.  
 
Militarii care au arsuri de pe câmpul de luptă pot suferi de 
unele din cele mai intense și prelungite tipuri de durere 
imaginabile. Pacienții au nevoie de îngrijiri zilnice pentru a 
curăța rana și de fizioterapie zilnică pentru a întinde pielea 
proaspăt vindecată. În ciuda folosirii analgezicelor 
puternice, majoritatea pacienților cu arsuri raportează 
dureri severe până la groaznice în timpul îngrijirii rănilor. 
Chiar și faptul că știu că urmează durerea de la tratarea 
rănilor, poate aduce un nivel ridicat de anxietate și stres 
pentru acei pacienți, conform Maj. (Dr.) Peter DeSocio, un 
anesteziolog al secției pentru arși din cadrul Centrului 
Medical Brooke Army. 

 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt în principal pentru uzul 
specialiștilor din sectorul sănătății, dar și a specialiștilor în 

http://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-reality-transforming-medical-care-ncna794871
http://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-reality-transforming-medical-care-ncna794871
http://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-reality-transforming-medical-care-ncna794871
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anestezie parțială.  

 
Resurse folosite: 

https://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-
reality-transforming-medical-care-ncna794871 

https://www.northshore.org/healthy-you/from-googles-
to-giggles/ 

https://medicalfuturist.com/how-does-medical-virtual-
reality-make-healthcare-more-pleasant/ 

https://www.mobihealthnews.com/content/pilot-study-
shows-vr-goggles-reduce-fear-pain-children-during-
vaccination 

https://www.chla.org/virtual-reality-pediatrics 

https://www.army.mil/article/34030/virtual_reality_helps
_soldiers_deal_with_real_world_burn_pain 

https://www.practicalpainmanagement.com/patient/virtu
al-reality-for-pain-depression 

Hunter G. Hoffman, Walter J. MeyerIII, Maribel Ramirez, 
Linda Roberts, Eric J. Seibel, Barbara Atzori, Sam R. Sharar, 
and David R. Patterson.Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking (Ciber-psihologie, comportament și social 
networking). Jun 2014.397-401. 
http://doi.org/10.1089/cyber.2014.0058 Publicat în 
Volumul: 17 Art. 6: 3 iunie 2014 

Hoffman, Hunter G. PhD*; Patterson, David R. PhD†; Seibel, 
Eric PhD*; Soltani, Maryam MEd†; Jewett-Leahy, Laura 
BA†; Sharar, Sam R. MD‡ Virtual Reality Pain Control 
During Burn Wound Debridement in the Hydrotank 
(Controlul durerii prin realitate virtuală în timpul debridării 
rănilor cauzate de arsuri în hidrotanc), The Clinical Journal 
of Pain (Jurnalul clinic al durerii): Mai 2008 - Volumul 24 – 
Art. 4 - p 299-304 

doi: 10.1097/AJP.0b013e318164d2cc 

Morris, Linzette Deidré BSc, PT*; Louw, Quinette Abegail 
PhD*; Grimmer-Somers, Karen PhD† The Effectiveness of 
Virtual Reality on Reducing Pain and Anxiety in Burn Injury 
Patients (Eficiența realității virtuale în reducerea durerii și 
anxietății la pacienții care au suferit arsuri), The Clinical 
Journal of Pain (Jurnalul clinic al durerii): Noiembrie 2009 - 
Volumul 25 – Art. 9 - p 815-826 

doi: 10.1097/AJP.0b013e3181aaa909 

Mahrer, N.E., Gold, J.I. The use of virtual reality for pain 
control: A review (Folosirea realității virtuale pentru 
controlul durerii: O analiză). Current Science Inc 13, 100–
109 (2009). https://doi.org/10.1007/s11916-009-0019-8 

Hoffman, Hunter G. Ph.D.*; Patterson, David R. Ph.D.†; 
Carrougher, Gretchen J. M.N.†; Sharar, Sam R. M.D.‡ 
Effectiveness of Virtual Reality–Based Pain Control With 
Multiple Treatments (Eficiența controlului durerii pe bază 

https://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-reality-transforming-medical-care-ncna794871
https://www.nbcnews.com/mach/science/3-ways-virtual-reality-transforming-medical-care-ncna794871
https://www.northshore.org/healthy-you/from-googles-to-giggles/
https://www.northshore.org/healthy-you/from-googles-to-giggles/
https://medicalfuturist.com/how-does-medical-virtual-reality-make-healthcare-more-pleasant/
https://medicalfuturist.com/how-does-medical-virtual-reality-make-healthcare-more-pleasant/
https://www.mobihealthnews.com/content/pilot-study-shows-vr-goggles-reduce-fear-pain-children-during-vaccination
https://www.mobihealthnews.com/content/pilot-study-shows-vr-goggles-reduce-fear-pain-children-during-vaccination
https://www.mobihealthnews.com/content/pilot-study-shows-vr-goggles-reduce-fear-pain-children-during-vaccination
https://www.chla.org/virtual-reality-pediatrics
https://www.army.mil/article/34030/virtual_reality_helps_soldiers_deal_with_real_world_burn_pain
https://www.army.mil/article/34030/virtual_reality_helps_soldiers_deal_with_real_world_burn_pain
https://doi.org/10.1007/s11916-009-0019-8
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de realitate virtuală cu tratamente multiple), The Clinical 
Journal of Pain: Septembrie 2001 - Volumul 17 – Art. 3 - p 
229-235 

Hunter G. Hoffman, Jason N. Doctor, David R. Patterson, 
Gretchen J. Carrougher, Thomas A. Furness III, Virtual 
reality as an adjunctive pain control during burn wound 
care in adolescent patients (Realitatea virtuală ca 
modalitate auxiliară de control al rănilor cauzate de arsuri 
la pacienții adolescenți), Pain (Durerea), Volumul 85, Art. 1–
2, 2000, Paginile 305-309, ISSN 0304-3959, 
https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00275-4. 

Hunter G. Hoffman, David R. Patterson, Maryam Soltani, 
Aubriana Teeley, William Miller, and Sam R. Sharar. 
CyberPsychology & Behavior (Ciber-psihologie și 
comportament). Feb 2009. 47-49. 
http://doi.org/10.1089/cpb.2008.0056 Publicat în 
Volumul: 12 Art 1: 10 februarie 2009 

Garcia LM, Birckhead BJ, Krishnamurthy P, Sackman J, 
Mackey IG, Louis RG, Salmasi V, Maddox T, Darnall BD An 8-
Week Self-Administered At-Home Behavioral Skills-Based 
Virtual Reality Program for Chronic Low Back Pain: 
Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial 
Conducted During COVID-19 (Un program de 8 săptămâni 
de realitate virtuală bazat pe aptitudini comportamentale 
auto-administrate la domiciliu pentru dureri cronice ale 
părții de jos a spatelui: studiu dublu orb, randomizat, 
controlat placebo, realizat în timpul pandemiei cu COVID-
19). J Med Internet Res 2021;23(2):e26292 doi: 
10.2196/26292 PMID: 33484240 PMCID: 7939946 

Darnall BD, Krishnamurthy P, Tsuei J, Minor JD Self-
Administered Skills-Based Virtual Reality Intervention for 
Chronic Pain: Randomized Controlled Pilot Study 
(Intervenție cu realitate virtuală bazată pe aptitudini 
administrate pentru durerea cronică: studiu pilot controlat), 
JMIR Form Res 2020;4(7):e17293 doi: 10.2196/17293 
PMID: 32374272 PMCID: 7381022 

Spiegel B, Fuller G, Lopez M, Dupuy T, Noah B, Howard A, et 
al. (2019) Virtual reality for management of pain in 
hospitalized patients: A randomized comparative 
effectiveness trial (Realitatea virtuală pentru 
managementul durerii pacienților internați: un studiu 
randomizat cu eficiență comparativă). PLoS ONE 14(8): 
e0219115. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219115 

Gold, J. I., & Mahrer, N. E. (2018). Is Virtual Reality Ready 
for Prime Time in the Medical Space? A Randomized 
Control Trial of Pediatric Virtual Reality for Acute 
Procedural Pain Management (Realitatea virtuală este 
pregătită pentru mare audiență în spațiul medical? Un 
studiu randomizat de control al realității virtuale pediatrice 
pentru managementul procedural al durerii acute). Journal 
of pediatric psychology (Jurnalul de psihologie pediatrică), 

https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00275-4
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219115
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43(3), 266–275. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsx129 

 
Lecturi suplimentare: 

Compania dezvoltă produse pentru terapie prin RV: 
https://appliedvr.io/ 
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4.9. Internetul lucrurilor în îngrijirea sistemului respirator 

 Aplicarea Internetului lucrurilor în monitorizarea sistemului respirator   
 
Cuvinte-cheie: Internetul lucrurilor, sănătatea sistemului respirator, terapie respiratorie 
conectată, aplicație pentru pacient, platformă de îngrijire virtuală  

 

Internetul lucrurilor (IoT) descrie modul în care tehnologia este actualmente incorporată 
în multiple piețe, inclusiv în sănătate, și dezvoltă modul în care se fac afacerile. IoT în 
sănătate facilitează sarcinile importante pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților, și de 
asemenea preiau o parte din grijile specialiștilor din sectorul sănătății. Sarcinile precum 
monitorizarea la distanță a pacientului, observarea progresului tratamentului și 
vaccinurile, toate sunt înzestrări ale dispozitivelor medicale cu IoT integrat. În contextul 
actual al COVID-19, IoT a făcut o mutare strategică pentru a revoluționa îngrijirea pentru 
mai bine de 100 milioane pacienți cu boli crunice respiratorii și pentru a oferi prima 
platformă de îngrijiri virtuale din indsutrie pentru boala respiratorie.  

 
Boala respiratorie este o problemă majoră și în continuă dezvoltare peste tot în lume. Aceasta 
include persoanele cu astm, BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), virusurile 
respiratorii precum COVID-19, pneumonia și fibroza chistică. Aceste persoane au o rată a 
mortalității uluitoare, de 50 decese per 100.000 persoane. Cea mai mare parte din această 
rată a mortalității este cauzată de diagnosticul întârziat, tratamentul întârziat, aderența slabă 
și spitalizarea inutilă. Acești factori au și costuri anuale importante pentru majoritatea 
sistemelor de sănătate.     
Pandemia cu COVID-19 continuă să îi afecteze pe cei care au sistemul respirator compromis, 
deoarece sunt o populație considerată a fi cu risc. Este crucial să aibă acces la medicamente și 
să poată să își trateze bolile respiratorii acasă, înainte să se intensifice.  

 
 

 
 

Sursa: AireHealth (2021) [Imagine] Accesat pe 25 februarie 2021 de pe: https://aire.health/ 
 

 
 

https://aire.health/
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 Aplicarea Internetului lucrurilor în monitorizarea sistemului respirator  

 

Noul nebulizator portabil pentru 
inhalatorul pentru astm. Accesat 

de pe: https://aire.health/ 

 

Nebulizator portabil și aplicația 
de mobil pentru îngrijirea 

sistemului respirator. Accesat de 
pe: https://aire.health/ 

 

 

Cum funcționează un nebulizator 
portabil. Accesat de pe: 

https://aire.health/ 

 

VitalBreath furnizat de AireHealth și Breath Research 
conectează împreună dispozitivele pentru livrarea 
medicamentelor și măsurătorile respiratorii, aprecierea 
sănătății plămânilor sprijinită de 35 biomarkeri validați 
clinic, aplicațiile centrate pe pacient și urmărirea aderenței 
terapiei.  

Urmărind simptomele, statusul, declinul, intervențiile și 
rezultatele, AireHealth poate construi seturi de date pentru 
etaloane clinice, poate să îmbunătățească detectarea 
timpurie a bolilor respiratorii și să reducă costurile 
ridicate. 

Cu o prevenție riguroasă a infecțiilor și produse validate 
clinic, compania permite o îngrijire mai proactivă și 
intervenții timpurii pentru diverse categorii de pacienți. 

Rezultatul este că pacienții nu doar că adoptă o abordare 
mai proactivă pentru gestionarea îngrijirii sistemului 
respirator, ci întâlnim și un răspuns mai rapid la 
exacerbări, mai puține urgențe și mai puține internări, ceea 
ce ajută la atingerea obiectivului lor de îmbunătățire a 
rezultatelor tratamentului și de a reduce costurile. 

Dispozitivul poate asista un pacient la domiciliu în patru 
stadii diferite ale sănătății: 
 Îngrijire proactivă a plămânilor, ajutând o persoană cu 

sistemul respirator compromis să își monitorizeze 
starea de sănătate actuală, 

 Dacă e nevoie de o a doua părere, oferă persoanei acces 
la servicii de tele-sănătate prin intermediul platformei 
noastre, 

 Un episod acut, în care persoana are nevoie de o 
intervenție dintr-o perspectivă clinică – poate chiar o 
vizită la spital, și 

 Îngrijire post-acută, când creștem intensitatea 
sprijinului pentru acest pacient după ce a trecut printr-o 
urgență. 

 
Implementarea reușită a VitalBreath este implementată 
deja în condițiile pandemiei cu COVID-19. 

 

Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul pacienților, 
medicilor primari din sectorul sănătății, specialiștilor în 
boli respiratorii.  

 

Resurse folosite: 

https://www.medgadget.com/2020/07/a-virtual-care-
platform-for-respiratory-illness-interview-with-stacie-
ruth-ceo-of-airehealth.html 

 2020 AireHealth acquires BreathResearch to flesh out its 
digital respiratory health platform (AireHealth 2020 

https://aire.health/
https://aire.health/
https://aire.health/
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Lecturi suplimentare: cumpără BreathResearch pentru a-și elabora platforma de 
sănătate digitală pentru sistemul respirator). Accesat în 
februarie 2021 
https://www.mobihealthnews.com/news/airehealth-
acquires-breathresearch-flesh-out-its-digital-respiratory-
health-platform  

4.10.  Îngrijirea cu ajutorul roboților 

Folosirea diferitor tipuri de roboți pentru a ajuta asistentele medicale să furnizeze 
servicii medicale 
 
Cuvinte-cheie: robotică, îngrijire, tele-prezență, ajutor pentru vârstnici, asistență pentru boli 
cronice  
 
Până în 2050, unul din patru oameni din lume va avea peste 65 ani. Sistemul național de 
sănătate va fi incapabil să facă față eventualelor creșteri ale bolilor cronice. Pentru a 
răspunde acestor provocări, serviciile autorităților locale și de sănătate trebuie să 
reconfigureze, să pună mai mare accent pe îngrijirea comunitară și pe utilizarea efectivă a 
tehnologiei. O tehnologie promițătoare este robotica. Robotica este știința și tehnologia 
roboților și proiectarea, fabricarea, aplicarea și dispunerea structurală a acestora. 
Robotica este legată de electronică, mecanică și software. Termenul de ”robotică” a fost 
inventat de Issac Asimov în 1941. Spre deosebire de oameni, roboții sunt mai ușor de format, 
mai ieftin de întreținut, mai ușor de realimentat și reparat și mai puțin predispuși plictiselii 
cauzate de sarcini repetitive. Aceștia i-ar putea ajuta pe vârstnici și pe cei cu boli cronice să 
rămână independenți, reducând necesitatea de a avea îngrijitori și cererea pentru aziluri 
pentru bătrâni. 
 
Robotul este un manipulator reprogramabil și multifuncțional proiectat să facă materiale, piese, 
instrumente sau dispozitive specializate prin diverse mișcări programate pentru efectuarea unei 
varietăți de sarcini. Aceștia pot fi folosiți pentru rezolvarea declinului cognitiv: să reamintească 
pacientului să bea, să ia medicamentele sau o programare, pentru a permite pacienților și 
îngrijitorilor să interacționeze și deci să reducă frecvența vizitelor personale pentru colectarea 
datelor și monitorizarea pacienților (urgențele precum insuficiența cardiacă și nivelul ridicat al 
glicemiei ar putea fi evitate), pentru a-i ajuta pe oameni cu sarcinile gospodărești (mulți renunță 
să trăiască independent din cauza artritei), pentru acuratețe: robotul instruit o dată poate 
efectua o sarcină fără să obosească și cu acuratețe, chiar și după ore întregi de funcționare.  
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Sursă: pri.org (2021) [Imagine] Accesată pe 25 februarie 2021 de pe: 
https://www.pri.org/stories/2020-04-08/tommy-robot-nurse-helps-italian-doctors-care-covid-

19-patients 
 
 
 

 
 Aplicarea Internetului lucrurilor în monitorizarea sistemului respirator 

 

 
 

RIBA. Accesat de pe: 
https://www.asiga.com/ 

 
Girrafplus. Accesat de pe: 

https://telepresencerobots.com/r
obots/giraff-telepresence 

 
Iată câțiva roboți-asistenți dezvoltați până în prezent: 
 

 RIBA (robotul pentru asistență corporală 
interactivă) este un robot-asistent. RIBA este 
primul robot care poate ridica sau pune jos o ființă 
umană din sau în pat sau scaunul cu rotile. RIBA își 
folosește brațul foarte puternic care e similar celui 
uman și prin noi metode de ghidare tactilă folosește 
senzori tactili de înaltă acuratețe. 

 GIRAFFPLUS este un robot umanoid care servește 
ca aspirator, și care susține o oglindă cu rol de 
video chat android care este de ajutor pentru 
timpul petrecut în familie sau vizitele medicului și 
monitorizarea măsurătorilor privind sănătatea, 
care poate măsura un număr-record de variabile-
cheie precum tensiunea arterială și temperatura. 
Giraff este un robot tele-prezent care se poate 
deplasa prin casă în timp ce se conectează online cu 
un îngrijitor sau un membru al familiei. 

 CODY este un asistent-robot care efectuează sarcini 
de igienă, cum ar fi spălarea pacientului. Pacienților 
li se acordă o mai mare confidențialitate și 
independență, iar asistentele și îngrijitorii care cred 
că băile la pat sunt stânjenitoare, respiră ușurați. 

 RONA – Sistemul cu asistent medical robotic este un 

https://www.pri.org/stories/2020-04-08/tommy-robot-nurse-helps-italian-doctors-care-covid-19-patients
https://www.pri.org/stories/2020-04-08/tommy-robot-nurse-helps-italian-doctors-care-covid-19-patients
https://www.asiga.com/
https://telepresencerobots.com/robots/giraff-telepresence
https://telepresencerobots.com/robots/giraff-telepresence
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RONA. Accesat de pe: 

https://ieeexplore.ieee.org/docum
ent/6869137 

sistem robotic care face muncă grea și este sigur 
pentru oameni, fiind util în orice mediu clinic. Este 
capabil să ajute la manevrele furnizorilor de servicii 
medicale și ridică pacienți care cântăresc până la 
200 kg. Avantajele acestuia sunt mobilitatea și 
manevrabilitatea, asistența electronică, siguranța 
pacientului, reducerea leziunilor angajaților, a 
compensării lucrătorilor, și a pensionării 
premature. 

 Tommy este un robot folosit pentru pacienții cu 
coronavirus din Italia, care poate măsura tensiunea 
arterială și nivelul de saturație a oxigenului pentru 
pacienții de la terapie intensivă – inclusiv cei care 
sunt conectați la un ventilator. Permite spitalului să 
limiteze numărul de contacte directe pe care 
personalul le are cu pacienții, reducând riscul de 
infectare. 

 

 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt pentru uzul pacienților, 
asistentelor medicale, îngrijitorilor. 

 
Resurse folosite: 

https://onlinenursing.duq.edu/blog/robotics-in-nursing/ 

 
Lecturi suplimentare: 

 Robotic in Nursing (Robotica în asistența medicală), 2020. 
Accesat în februarie 2021 
https://onlinenursing.duq.edu/blog/robotics-in-
nursing/ 

 Robo Nurse of the Future (Asistenta-robot din viitor), 
2020. Accesat în februarie 2021 de pe 
https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/04/robo
-nurse-of-the-future 

 

4.11. Senzorii portabili în sectorul sănătății 

 Monitorizarea la distanță a pacienților, 24/7  
 
Cuvinte-cheie: telemedicină, monitorizarea la distanță a pacienților, IoT, sisteme pe bază de cloud 
 
 
În zilele noastre, majoritatea oamenilor sunt conectați la internet într-un fel sau altul, fie 
prin telefon, tabletă sau calculator. Așa că are logică ca sectorul sănătății să profite de 
această realitate și să folosească tehnologia pentru a furniza servicii mai eficiente și mai 
sigure. Dispozitivele pentru servicii medicale la distanță și monitorizarea la distanță a 
pacienților se folosesc pentru a monitoriza pacienții fără a intra în contact fizic cu aceștia. 
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Tehnologiile moderne și dezvoltarea continuă a dispozitivelor portabile, precum senzorii 
pentru ritm cardiac, tensiune arterială și senzorii de mișcare fac mai ușoară monitorizarea unui 
pacient fără a fi prezent fizic.  
Aceste tehnologii sunt utile când pacienții locuiesc în locații îndepărtate și trebuie să fie 
verificați regulat. În mijlocul pandemiei cu COVID-19, utilitatea dispozitivelor medicale de 
monitorizare la distanță a pacienților a fost apreciată, deoarece aceasta a însemnat că pacienții 
care nu sunt într-o stare gravă dar necesită monitorizare, pot fi trimiși acasă și monitorizați 
prin intermediul tehnologiei de monitorizare la distanță a pacienților. Folosind tehnologiile de 
monitorizare la distanță, paturile din spital pot fi păstrate libere pentru persoanele cu stări mai 
severe. Purtând senzori medicali sub formă de banderolă, inel sau ceas, caracteristicile 
fiziologice cheie sunt înregistrate și încărcate în cloud. Algoritmii special proiectați ai platformei 
cu IA efectuează verificări privind profilul pacientului, pentru a prezice decompensarea. Dacă 
sistemul observă orice modificări anormale sau prezice o urgență medicală, clinicienii sunt 
informați imediat privind procedurile care vor fi luate. Deoarece programul folosește profilul 
medical specific al pacientului, IA va informa clinicianul și de tipul de medicamente și doza care 
trebuie administrate pacientului.      

 
 

Sursa: STAT (2020) [Imagine] Accesată pe 23 februarie 2021 de pe: 
https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-weigh-remote-patient-

monitoring-tools/ 
 
 
 
 Aplicarea dispozitivelor inteligente de monitorizare în sănătate 

 
RythmAnalytics® este un software 

folosit pentru a detecta aritmiile 
cardiace. Accesat de pe: 

https://www.biofourmis.com/solutions/ 
 

Biofourmis este o companie cu sediul în Singapore 
care folosește tehnologia inteligentă cu IA pentru 
monitorizarea și îngrijirea la distanță a pacienților. 
Senzorii purtați de pacient înregistrează constant 
parametrii vitali în funcție de boli precum aritmii 
cardiace, dureri cauzate de cancer, dureri 
postoperatorii și parametrii pacienților din secția de 
oncologie. Software-ul este proiectat să înregistreze 
parametrii specifici pentru fiecare boală specifică 
folosind înregistrările medicale ale pacientului, deci 
fiind complet personalizat. Soluțiile medicale oferite 
de Biofourmis includ următoarele: 

 RythmAnalytics® - un software pe bază de cloud, 
proiectat pentru persoanele cu boli cardiace. 

https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-weigh-remote-patient-monitoring-tools/
https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-weigh-remote-patient-monitoring-tools/
https://www.biofourmis.com/solutions/
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Senzor portabil de la Biofourmis. 

Accesat de pe: 
https://www.longevity.technology/biofou
rmis-creates-ai-digital-health-biomarkers-

that-can-prevent-heart-attacks/ 
 

 
Senzorul portabil Biofourmis 

transmite către aplicația mobilă și 
calculator. Accesat de pe: 

https://www.biofourmis.com/ 
 
 

 
 
 
 

Software-ul a folosit rețelele neuronale profunde 
pentru a atinge cea mai bună detectare cu putință. 

 BiovitalsHF® - un software de rețete pentru 
pacienții care suferă de probleme cardiace, care îi 
ghidează cu privire la medicamentele pentru 
insuficiența cardiacă.  

 Biovitals® Sentinel – este un sistem de 
monitorizare la distanță a pacienților care poate fi 
folosit pentru a monitoriza funcțiile vitale ale unui 
pacient, purtând banderola special proiectată. 

 Gaido™ - este un software proiectat pentru 
pacienții din secția de oncologie, pentru a detecta 
orice formă de deteriorare, fie pre-, fie post-
tratament. 

Avantajele pe care aceste tehnologii le aduc cu ele sunt 
multiple, sunt mai eficiente din punctul de vedere al 
costurilor pentru pacient, deoarece reduc numărul de 
vizite la spital și în același timp reduc solicitările din 
spitale, prin eliberarea paturilor datorită recuperării 
pacienților. Un alt avantaj este că oferă mai multă 
independență, libertate și pace pentru pacient. 

Audiența-țintă a 
aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt în principal pentru uzul medicilor. 

 
Resurse folosite: 

https://www.healthcareitnews.com/news/guide-connected-health-
device-and-remote-patient-monitoring-vendors 

https://www.biofourmis.com/ 

 
Lecturi 

suplimentare: 
 
 
 

 How is Industry 4.0 affecting healthcare (Cum afectează Industria 4.0 
sectorul sănătății).  
Accesat pe 15 februarie 2021 de pe 
https://medium.com/@Intetics/how-is-industry-4-0-affecting-
healthcare-aced9e2cb5a9 

 Hospitals turn to remote monitoring tools to free up beds for the 
sickest coronavirus patients (Spitalele trec la instrumente de 
monitorizare la distanță pentru a elibera paturi pentru pacienții cu 
coronavirus în stare mai gravă). Accesat pe 24 februarie 2021 de pe 
https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-
weigh-remote-patient-monitoring-tools/ 

 

https://www.healthcareitnews.com/news/guide-connected-health-device-and-remote-patient-monitoring-vendors
https://www.healthcareitnews.com/news/guide-connected-health-device-and-remote-patient-monitoring-vendors
https://medium.com/@Intetics/how-is-industry-4-0-affecting-healthcare-aced9e2cb5a9
https://medium.com/@Intetics/how-is-industry-4-0-affecting-healthcare-aced9e2cb5a9
https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-weigh-remote-patient-monitoring-tools/
https://www.statnews.com/2020/03/25/coronavirus-hospitals-weigh-remote-patient-monitoring-tools/
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4.12.  Căști cu RV pentru formare medicală 

 Folosirea căștilor cu RV pentru a forma medici și chirurgi 
 
Cuvinte-cheie: realitate augmentată, realitate virtuală, captivant, simulare 
 
 
Căștile cu realitate virutală se folosesc pentru a forma medici și chirurgi pentru a face 
operații și proceduri medicale. Studiile indică o creștere semnificativă a performanței când 
în timpul formării se folosește tehnologia RV, deoarece procedura devine mai 
comprehensivă, iar experiența - mai captivantă.  
 
 
Medicii și chirurgii aspiranți din medicina tradițională observă procedurile în timpul perioadei 
lor de formare. Chirurgii practicanți efectuează proceduri pe cadavre, dar aceasta are 
dezavantajele sale, deoarece cadavrele nu reacționează în același fel ca o persoană vie, și în plus, 
nu sunt întotdeauna accesibile. Folosind tehnologia modernă captivantă cu RV, studenții de la 
medicină pot acum să efectueze operații și proceduri purtând căștile cu RV. Această abordare a 
formării câștigă popularitate și a arătat o creștere continuă a performanței studenților de la 
medicină. Acest software ghidează studentul pe toată durata procedurii și de asemenea oferă 
informații avansate despre pașii critici, precum și reconstruirea anatomiei umane prin imagini 
generate pe computer la 360°. Studiile arată și că studenții care folosesc RV în timpul formării 
finalizează procedurile medicale într-o modalitate mai rapidă și mai corectă. Unele software-uri 
permit și reconstruirea exactă a unui anumit pacient în 3D. Aceasta se realizează folosind întâi 
un scanner CT sau IRM, deoarece acestea fac fotografii în serie ale pacientului, și se folosește 
apoi un alt software pentru a le pune împreună și pentru a forma o imagine 3D a pacientului. 
Acest lucru poate fi util mai ales pentru a face anumite măsurători înainte de operație și pentru 
o mai bună vizualizare a procedurii.    
 
 

 
 

Sursa: Visualise (2021) [Imagine] Accesată pe 23 februarie 2021 de pe: 
https://visualise.com/virtual-reality/virtual-reality-healthcare 

 
 

 

https://visualise.com/virtual-reality/virtual-reality-healthcare
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 Aplicarea tehnologiei RV pentru formare medicală 
 

 
Folosirea tehnologiei 

ImmersiveTouch® cu căști și 
brațe robotice. Accesat de pe: 

https://www.immersivetouch.co
m/immersivesim-training 

 
 

 
Căști și monitor cu RA 

ImmersiveTouch3™. Accesat de 
pe: 

https://www.immersivetouch.co
m/immersivesim-training 

 

 
Platforma ImmersiveSim™ VR. 

Accesat de pe: 
https://www.immersivetouch.co

m/immersivesim-training 
 
 

ImmersiveTouch® este o companie care creează tehnologii 
RV și RA specifice pentru formarea medicală. Platforma 
ImmersiveSim™ este un simulator pentru chirurgi și medici 
nu doar în timpul perioadei de formare, ci și pe durata 
exercitării profesiei. Platforma vine cu un stilou robotic pe 
care chirurgul/practicantul îl folosește în locul 
instrumentelor chirurgicale, la rândul lui brațul robotic 
oferă feedback tactil utilizatorului, mimând feedback-ul de 
la un corp uman. Există două produse principale care pot fi 
folosite pentru formare:  

 ImmersiveTouch3™ – acesta este un sistem cu realitate 
augmentată (RA) care este alcătuit din ochelari speciali 
care vor fi purtați de utilizator, un stilou pentru a 
efectua mișcările necesare în timpul operației și o 
platformă completă cu 2 ecrane (unul pentru student și 
unul pe cap) și pedale pentru a controla unghiul și 
frecvența dozelor de fluoroscopie și schimbarea 
instrumentelor chirurgicale.  

 ImmersiveSim™ - este o platformă cu realitate virtuală 
(RV) care folosește căști cu RV pentru a oferi o 
experiență complet captivantă, ca și cum utilizatorul ar 
fi în sala de operații. Utilizatorul folosește stiloul 
robotic fizic, care la rândul său este copiat pe software-
ul cu RV sub forma instrumentelor chirurgicale și a 
mișcărilor mâinii în timp real. Brațele robotice oferă 
feedback utilizatorului pentru o experiență mai 
captivantă și rezultate mai bune ale învățării.   

Aceste două platforme digitale sunt un bun valoros atât 
pentru chirurgii și medicii practicanți, cât și pentru cei care 
își exercită deja meseria, deoarece pot fi folosite pentru a 
reîmprospăta memoria cuiva privind anumite proceduri 
sau pentru a examina procedura chirurgicală specifică unui 
pacient. Folosind aceste tehnologii, medicii și chirurgii vor 
fi mai pregătiți înainte de a încerca o procedură medicală, 
deci sporind siguranța pacientului și rezultatele operației.   

 
Audiența-țintă a aplicației: 

Rezultatele studiului de caz sunt în principal pentru uzul 
doctorilor și chirurgilor, atât studenți, cât și profesioniști. 

 
Resurse folosite: 

https://www.immersivetouch.com/immersivesim-training 

https://visualise.com/virtual-reality/virtual-reality-
healthcare 

 
Lecturi suplimentare: 

 
 
 

 5 Ways Medical VR is already changing healthcare 
(5 modalități prin care RV medicală deja schimbă 
sectorul sănătății).  
Accesat pe 20 februarie 2021 de pe: 
https://medicalfuturist.com/5-ways-medical-vr-is-
changing-healthcare/ 

 Augmented Reality in healthcare will be 
revolutionary: 9 examples (Realitatea augmentată 

https://www.immersivetouch.com/immersivesim-training
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în sănătate va fi revoluționară: 9 exemple). Accesat 
pe 24 februarie 2021 de pe:  
https://medicalfuturist.com/augmented-reality-in-
healthcare-will-be-revolutionary/ 

 


