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Acest material apare în cadrul Proiectului ”Asigurarea informării corecte și combaterea
dezinformării în pandemia COVID-19”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul
Sănătate Publică. Informațiile prezentate în acest material nu sunt împărtășite neapărat de
Fundația Soros-Moldova.
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Un editorial publicat în prestigioasa revista THE LANCET1 ridica întrebarea daca
implementarea precipitata si adesea fortata a instrumentelor si sistemelor de Inteligenta
Artificiala (IA) este întotdeauna favorabila pacientilor suferinzi de boala COVID-19.
Editorialul releva ca la finele anului 2020, dupa o perioada extrem de saturata cu noi
studii, date, stiri, directive precum si dezinformari, mituri si informatii false, un singur
lucru a devenit absolut sigur: pandemia COVID-19 a avut un efect ireversibil asupra
întregii lumi. Aceasta pandemie a afectat toate domeniile si sferele vietii umane la toate
nivelele posibile, chiar si cele digitale. Lipsa datelor si nevoia extrema de a gasi solutii a
obligat furnizorii de servicii medicale si guvernele de pe tot globul pamantesc sa
accelereze dezvoltarea instrumentelor care utilizeaza Inteligenta Artificiala pentru a le
putea aplica în medicina, uneori chiar si fara o evaluare preliminara a eficientei si
sigurantei acestora.2 Un algoritm de IA care nu fusese anterior testat, a primit o aprobare
de urgenta din partea Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente.3
Reglementarea laxa a algoritmilor utilizati în lupta cu boala COVID-19 a generat
motive serioase de îngrijorare în randurile cercetatorilor medicali. Un studiu sistematic
publicat în revista BMJ4 a subliniat faptul ca modelele de IA utilizate pentru COVID-19
sunt raportate în mod incomplet si sunt formulate în baza unor seturi de date prea
restranse sau de calitate joasa si cu rate înalte de eroare. Coautorul studiului publicat în
BMJ, Profesorul de Statistica Medicala de la Universitatea Oxford, Gary Collins a comentat
urmatoarele pentru revista digitala Lancet: ,,Raportarea transparenta si integrala a
tuturor detaliilor cheie în dezvoltarea si evaluarea modelelor de predictie pentru COVID19 este de importanta vitala. Raportarea incompleta a unor detalii importante genereaza
nu doar risipirea resurselor de cercetare, mai important este ca în consecinta se poate
utiliza un model de IA dezvoltat si evaluat în mod insuficient, care ar putea cauza mai
multe daune decat beneficii în luarea deciziilor clinice.”
Pentru a sprijini raportarea transparenta si reproductibila, codul sursa si seturile
de date dezidentificate pentru algoritmele IA pentru COVID-19 trebuie sa fie deschise si
accesibile comunitatii stiintifice. Un astfel de studiu, publicat în revista digitala Lancet, 5
raporteaza despre un nou test de screening COVID-19, bazat pe tehnologia de IA,
supranumit CURIAL AI, care utilizeaza datele clinice colectate în mod obisnuit de la
pacientii care se prezinta la spitale. Cu speranta ca Inteligenta Artificiala poate ajuta
sanatatea si siguranta pacientilor precum si a lucratorilor medicali, Andrew Soltan si
colegii sai afirma ca acest test de IA ar putea permite excluderea pacientilor care nu sufera
de boala COVID-19 si ar ajuta bolnavii cu aceasta infectie sa obtina tratamentul necesar
cat mai rapid posibil. Acesta a fost unul din cele mai mari studii de IA pana în prezent,
care a utilizat date clinice de la peste 100 000 de cazuri în Marea Britanie. Datele
preliminare legate de testul de screening IA au aratat rezultate exacte si mai rapide în
comparatie cu standardele de aur ale testelor PCR.
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Insa, asemenea altor modele de IA COVID-19, CURIAL AI necesita a fi aprobat si
evaluat pentru populatii diverse ca amplasare geografica si structura etnica, urmarinduse eficienta acestuia în aplicare reala. Andrew Soltan a subliniat urmatoarele: ”Nu stim
înca daca modelul IA ar putea fi generalizat pentru cohorte de pacienti din diferite tari,
unde pacientii s-ar putea prezenta la spital cu un spectru diferit de probleme medicale.”
In cazul în care modele preliminare, asa precum CURIAL AI, s-au demonstrat ca
fiind eficiente în diagnosticarea precisa pentru populatii masive, acestea se pot prezenta
de valoare clinica reala pentru sistemele de sanatate? In noiembrie, proiectul X 6, un
subsidiar al conglomeratului multinational Alphabet, a anuntat ca, desi acestia au fost
capabili sa dezvolte un model de Inteligenta Artificiala care identifica date
electroencefalografice caracteristice ce se pot utiliza în diagnosticarea depresiei si
anxietatii, expertii nu s-au aratat convinsi despre valoarea clinica a acestui suport de
diagnosticare. Modul în care instrumentele de IA pentru diagnosticarea bolilor si
afectiunilor pot îmbunatati serviciile medicale nu este întotdeauna bine constientizat de
creatorii modelului de IA. Iata de ce modelele de IA pentru COVID-19 trebuie sa fie
dezvoltate în cadrul unei colaborari directe cu lucratorii medicali, pentru a argumenta
cum rezultatele furnizate de aceste modele pot fi utilizate si aplicate în tratamentul
pacientilor.
Odata cu apropierea sezonului gripal, instrumentele IA, asa precum CURIAL AI, se
vor confrunta cu o sarcina din ce în ce mai dificila - diferentierea între 2 infectii
respiratorii cu simptome similare. Daca se va concluziona ca instrumentele de IA nu pot
diferentia o pneumonie simptomatica de alta, utilizarea prematura a acestor tehnologii ar
putea creste cazurile de diagnosticare gresita si ar pune în pericol tratamentul clinic al
pacientilor. Daca se va admite ca erorile de acest tip sa se reproduca la scara larga, s-ar
putea diminua utilizarea în viitor a tehnologiilor ce pot realmente salva vieti si ar
compromite încrederea lucratorilor medicali si a pacientilor în Inteligenta Artificiala.
Pentru a evalua acuratetea reala a instrumentelor de IA pentru depistarea COVID-19,
testele clinice sunt esentiale pentru a stabili modul în care IA poate sprijini si ajuta
pacientii bolnavi de COVID- 19. Inteligenta Artificiala ar putea fi un instrument extrem de
important în lupta cu pandemia COVID-19 care va continua si în anul urmator, însa se
impune o evaluare si testare precisa si detaliata a oportunitatilor oferite de aceasta.
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