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OBIECTIVE 
Un Sistem (bio)informatic abordeaza o strategie de monitorizare prin urmărirea 
parametrilor identificaţi la nivel individual, sau la nivel de grup, pe intervale de timp 

corelate cu evoluţia clinică (ameliorări sau agravări). 

• La nivel de individ: 

- anamneza detaliată cu privire la semne, simptome supărătoare şi prioritare, gradul de 

oboseală, randamentul profesional, calitatea vieţii; 

- teste biochimice, imunologice, imagistice; 

 

• La nivel de grup: 

- se pune accentul pe factori de risc perturbatori ai imunităţii (poluare, factori toxici, 

profesionali, calamităţi, etc.) 

 

• La nivel biologic sau la nivel holistic:  

- parametrii specifici  

 

• La nivel holistic (pe model bio-psiho-social): 

- identificarea momentului existenţial (biografia patologică, profilul psihoafectiv cu accent 

pe indicele de anxietate şi depresie) în corelaţie cu factorii ambientali. 
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Statistica inferenţială (inductivă) : 
reprezinta partea de analiză a 
datelor si permite extrapolarea 
unei concluzii trase pe baza 
eşantionului ales spre populaţia 
ţintă pentru care a fost efectuat 
studiul.  

 

Scopul analizei statistice este de a 
evidenţia efectul unui factor de 
risc prin datele obţinute din 
eşantionul studiat spre populaţia 
ţintă. Aceasta implică testarea 
ipotezelor statistice - testarea 
semnificaţiei statistice.  

 

Testele statistice ne ajută să apreciem 
în ce măsură rezultatele sunt 
întâmplătoare şi mai ales în ce 
măsură şi dacă se pot aplica 
populaţiei generale. 
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Colectarea datelor este accesibila din 

site-ul web, dar functiile menu-

ului pentru acestea se vor 

debloca numai dupa autentificare. 

URL : http://renart.itc.ro 

 

Datele masuratorilor efectuate pe 

perioada de studiu sunt 

inregistrate in fisele individuale 

ale fiecarui pacient ;centralizarea 

datelor in baza de date a folosind 

site-ul . 

 

La inrolarea in studiu, pentru fiecare 

pacient se colecteaza  multiple 

informatii 

STUDIU DE CAZ: 

http://renart.itc.ro/


Scoring de diagnostic( o serie de estimări de probabilităţi ale unor diagnostice prezumtive date de o 
mulţime de simptome şi corelate cu întregul tablou clinic al unui individ (anamneză, boli cronice şi 
rezultate analize)). Aceste estimări de probabilităţi exprimă efectiv probabilitatea ca pacientul să 
aibă o anumită boală sau o alta. 

Ex: Scoring  

• viroză respiratorie  : probabilitate =75,23% 

• gripă:                       :  probabilitate =24.77 

                       total:                                          100.00% 

Interpretare : In proporţie de 75.23% pacientul poate să aibă viroză respiratorie şi în proporţie de 
24.77% pacientul poate avea  gripă.  

 

      STUDIU DE CAZ: 
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Modelul funcţional al sistemului bio-

informatic de monitorizare imuno-

metabolică a fost proiectat sub forma 

unui sistem de diagnosticare a 

pacientului, pe baza unor 

simptomatologii, boli cronice şi a 

rezultatelor analizelor, însoţite de 

anamneza completă a pacientului. 
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Scoringul de diagnostic  

– studiu de caz-  

Calcularea efectivă a scoringului de diagnostic, după completarea în prealabil a fişei complete a pacientului şi 
salvarea ei în baza de date ( anamneză, simptome, boli cronice şi rezultate analize) se face în secţiunea 

din meniul secundar Scoring Diagnostic  

Interpretare :    Calculul scoringului de diagnostic reprezintă 

estimarea unor probabilităţi în privinţa ipotezelor probabile din 

Teorema lui Bayes. Cu cât probabilitatea este mai mare, cu 

atât este mai veridică boala suspectată  conform tabloului 

clinic conturat. 

Diagnostice prezumtive: bolile suspectate - atunci când 

avem probe şi de Boli cronice şi de Analize , 

Diagnosticul prezumtiv poate fi o mulţime mai mare sau 

mai mică de boli decât Diagnosticul final obţinut în urma 

calculării scoringului. 

Boli cronice:  nimic 

Analize : nimic 

Rezultat scoring  (Diagnostic final): probabilitatea cea 

mai mare este cea de 24% pentru afecţiunea: toxiinfecţii 

alimentare 
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Rezultate & Concluzii 

Rezultatele se concretizeaza sub forma unui sistem de diagnosticare a pacientului, 

pe baza unor simptomatologii, boli cronice şi a rezultatelor analizelor, însoţite de 

anamneza completă a pacientului si are următoarele caracteristici:  

– sunt construite în general pentru focalizarea task-urilor cu gama limitată de 

aplicabilitate; 

– există o separare explicită între cunoştinţele şi metodele de raţionare utilizate în 

vederea obţinerii unor concluzii pe baza cunoştinţelor;– sunt capabile să explice propriile 

acţiuni şi linii de judecată.  

 

 

Modelul este un program care utilizează cunoaştere şi proceduri de inferenţă 

pentru a rezolva probleme suficient de dificile si necesita în mod normal intervenţia unui 

expert uman (doctor) în vederea găsirea soluţiei. 
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