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1. Obiective An 2019
Proiectul MedGUIDE a adresat principalele probleme identificate in gestionarea polifarmaciei la persoanele ce suferă de dementa: dificultăți in identificarea si diferențierea
efectelor secundare ale medicamentelor de simptomele bolii, evaluarea si ajustarea
dozajului acestor medicamente precum si dificultăți in aderenta la tratamentului
medicamentos. Toate aceste probleme au un impact negativ asupra calității vieții.
Proiectul MedGUIDE a definit următoarele obiective principale:
•

•

•

Determinarea in mod obiectiv si complet a stării si nevoilor curente ale persoanelor
ce suferă de demență, prin combinarea datelor furnizate de pacient, cu cele oferite
de îngrijitori formali sau informali si cu cele achiziționate cu ajutorul dispozitivelor
inteligente.
Determinarea modului de utilizare efectiva a medicamentelor, a efectelor
secundare și a aderenței persoanelor in vârsta la planurile de medicație prescrise
de medici.
Oferirea de sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de îngrijire și a aderentei la
medicație prin construirea de planuri de gestionare personalizate care pot fi puse
in practica de către îngrijitori pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu
dementa.

Etapa finala de execuție a proiectului (Etapa III) „Integrarea sistemului MedGUIDE si
validarea in cazuri de testare pilot” se întinde pe 12 luni din ianuarie 2019 pana in
decembrie 2019 si a avut următoarele obiective ce acoperă activitățile aferente etapei din
planul de realizare al proiectului:
•
•

Dezvoltarea versiunii finale a platformei de servicii suport integrata MedGUIDE;
Validarea si evaluarea in piloți, rafinarea sistemului si implementarea de acțiuni
corective.
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2. Rezumatul Etapei
In etapa finala de desfășurare a proiectului am desfășurat activități de cercetare pentru a
extinde si a îmbunătăți platforma integrata de servicii MedGUIDE luând totodată in
considerare feedback-ul obținut in urma evaluării inițiale făcută de către utilizatorii ținta a
serviciilor (Secțiunea 3.1). MedGUIDE integrează o suita de servicii si componente
inovative care interacționează pentru a implementa funcționalistele si cazurile de utilizare
definite. Astfel: (i) Serviciul de Monitorizare colectează date de la senzorii instalați in casele
persoanelor in vârsta le stochează intr-o baza de date de unde sunt diseminate celorlalte
servicii prin intermediul unui API REST (ii) Serviciul Suport pentru Persoanele cu Dementa
si Îngrijitori oferă acces la informații relevante de management a dementei (iii) Baza de
Cunoștințe pentru Poli-farmacie implementata folosind o ontologie pentru stocarea
cunoștințelor referitoare la medicamente si efecte secundare, (iv) Serviciului de Analiza
Seturi de Date Mari pentru depistarea activităților zilnice realizate de pacient si a acelor
deviații de la rutina zilnica ce pot reprezenta manifestări ale efectelor secundare a
medicamentelor si (v) Serviciul de Administrare a Poli-farmaciei care permite medicilor sa
vizualizeze profilul pacientului inclusiv medicamentele luate de acesta, activitățile zilnice
efectuate de pacient, abaterile de la nivelul de referința ale acestor activități (de la rutina
zilnica) si eventualele posibile cauze ce pot fi corelate cu efectele secundare ale medicației.
Uneltele administrative au fost dezvoltate si integrate in cadrul serviciului oferind asistenta
pentru definirea nivelelor de referința, a rutinei zilnice a unui pacient si a planurilor de
medicamente ale unui pacient.
Tot in cadrul acestei etape am validat si am evaluat platforma MedGUIDE in piloți
(Secțiunea 3.2) iar feedback-ul obținut a fost utilizat pentru îmbunătățirea implementării
software a proiectului. Pentru a putea fi utilizata in piloți reprezentarea ontologica a Bazei
de Cunoștințe pentru Poli-farmacie a fost îmbunătățita pe baza sugestiilor oferite de
specialiștii implicați in proiect, precum si pe baza feedback-ului utilizatorilor prin crearea
de noi clase si instanțe (Secțiunea 3.2.1). Principalul caz de utilizare si testare in piloți este
descris in secțiunea 3.2.2 si urmărește pașii de utilizare a platformei MedGUIDE de către
un medic, pentru a gestiona in mod eficient starea pacienților cu dementa aflați in
responsabilitatea acestuia.
In cadrul Etapei III Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost responsabila de
elaborarea a trei livrabile din Pachetul de Lucru 2 (WP2) „Technology & Services
Development” pe care îl coordonează conformului planului de implementare al proiectului:
•
•
•

D2.13 Big Data Assessment Service final release
D2.14 Dementia Care and Polypharmacy Management Service final release
D2.15 Final polypharmacy management knowledge base

Livrabilele au fost
Management Unit.

transmise la timp către autoritatea de management AAL Central
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3. Descrierea Științifica si Tehnica
Această secțiune detaliază realizările științifice și tehnice ale proiectului în conformitate cu
obiectivele și activitățile asociate etapei finale definite in planul de realizare al proiectului.
Fiecare sub-secțiune corespunde unei activități sau obiectiv din planul de realizare.

3.1. Versiunea finala a platformei integrate MedGUIDE
Aceasta secțiune prezinta implementarea versiunii finale a platformei de servicii integrate
MedGUIDE, împreuna cu modificări aduse in aceasta faza pe baza feedback-ului oferit de
grupurile ținta de utilizatorii in urma procesului de testare si evaluare. Figura 1 prezinta
platforma MedGUIDE, ilustrând serviciile suport implementate si principalele componente
ale acestora, dar si modul in care acestea interacționează.

Figura 1. Platforma de servicii MedGUIDE

Principalele funcționalități ale Serviciului Monitorizare sunt: (1) colectarea datelor de la
senzori instalați in casele persoanelor in vârsta, care monitorizează activitățile lor de zi cu
zi si a modului in care își iau medicamentele si (2) salvarea acestor date in baza de date
de unde vor fi preluate de celelalte servicii ale platformei utilizând un API REST1 definit.
API-ul REST pentru accesul Bazei de Date MedGUIDE facilitează interacțiunea cu
modelul de date MedGUIDE si oferă următoarele funcționalități:
-

1

Managementul utilizatorilor: înregistrarea de utilizatori noi (pacienți, îngrijitori,
medici, etc.), autentificarea acestora si gestionarea pacienților;
Managementul datelor de la senzori: prelucrarea datelor primite de la senzori, ce
descriu activitățile zilnice efectuate de către pacienții precum si modul in care își
iau medicamentele.

https://restfulapi.net/
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-

Managementul medicamentelor: managementul prescripțiilor si a planurilor de
medicamente, gestionarea consumului de medicamente;

API-ul REST stochează si preia datele dintr-o baza de date Cassandra2 si MySQL3 care
conține tabelele descrise in Tabelul 1. Figura 2 ilustrează diagrama bazei de date
MedGUIDE, arătând tabelele si relațiile dintre ele.
Tabel 1: Tabelele bazei de date MedGUIDE
Numele tabelului
installationid_clientid
sensor_monitored_activities
monitored_activities
baselines

users
persons
patients

patient_caregivers
drugs

medication_plans
drug_prescription_plans
drug_prescriptions

monitored_intakes
intake_moments
labeling_conventions

features
deviated_labeled_days

2

http://cassandra.apache.org/

3

https://www.mysql.com/

Descriere
Menține asocierile dintre senzorii instalați si persoanele
monitorizate
Stochează informațiile in formatul furnizat de senzori, cu privire
la activitățile zilnice ale pacienților
Stochează activitățile zilnice ale pacienților cu dementa
Stochează pragurile activităților zilnice referitoare la durata si
frecventa totala a activității într-o zi si tipul de activitate (rutina
zilnica)
Stochează datele de autentificare ale utilizatorului in platforma
MedGUIDE.
Stochează informații despre utilizatorii înregistrați in platforma
MedGUIDE.
Conține informații despre pacienți (de exemplu, id, data
adăugării pacientului in baza de date, data ultimei accesări a
platformei etc.)
Stochează asocierile dintre pacienți si îngrijitorii lor
Conține informații generale despre medicamentele utilizate
pentru tratarea dementei, a căror descriere e importata din
baza de cunoștințe de gestionare a poli-farmaciei.
Conține planurile medicale ale fiecărui pacient
Conține informații cu privire la planurile de medicație ale
pacienților
Conține informațiile referitoare la fiecare medicament prescris,
pentru fiecare pacient (de exemplu, perioada de administrare,
doza etc)
Stochează consumul de medicamente al pacienților conform
monitorizării utilizând pilbox-uri
Stochează momentul timp in care fiecare medicament al
fiecărui pacient a fost administrat
Stochează adnotările efectuate ca urmare a combinării mai
multor medicamente si efectele lor secundare. Fiecare astfel de
asociere are o eticheta atribuita
Stochează caracteristicile utilizate pentru detectarea deviațiilor
si clasificarea interacțiunii mai multor medicamente
Stochează zilele depistate ca având deviații de la rutina,
împreuna cu interacțiunea medicamentelor ce a cauzat deviația
înregistrată
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Figura 2. Diagrama finala a bazei de date MedGUIDE

Structura bazei de date Cassandra folosită pentru a persista datele de la senzori este
prezentata in Tabelul 2.
Tabelul 2: Tabelele bazei de date Cassandra
Tabel
sensor_activities_json

medido_notifications

Descriere
Stochează mesajele de la senzori si conține activitățile din viața
de zi cu zi pentru fiecare pacient. Următorul format este folosit:
•
period – (timestamp) data si ora corespunzătoare
momentului de timp când informația a fost colectata de un
senzor.
•
json_format – (text) stochează datele primite de la senzori in
format JSON
Stochează notificările primite de la pillbox-ul inteligent (Medido)
organizate după următorul format:
•
id – (UUID) identificatorul notificării
•
period – (timestamp) data si ora corespunzătoare
momentului de timp când notificarea a fost transmisa.
•
json_format – (text) stochează datele pentru o notificare in
format JSON

Funcționalitățile principale ale Serviciului de Analiza a Seturilor de Date Mari sunt:
(1) sa actualizeze periodic valorile de referința ale activităților zilnice si tipul acestor
activități pentru fiecare pacient (rutina lui zilnica) pe baza datelor achiziționate de la
senzori; (2) sa detecteze deviațiile de la nivelul referința si abaterile de la rutina zilnica, si
(3) sa determine posibila cauza a abaterii si sa o coreleze cu posibila interacțiune a mai
multor medicamente si efectele secundare asociate cu acestea. Acest serviciu
interacționează cu API-ul REST de acces la date pentru a extrage datele furnizate de
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senzori ce descriu activitatea zilnica ale unui pacient si medicamentele pe care le-a luat.
Serviciul menține in baza de date atât zilele care conțin deviații fata de referința, cat si
cauza acestora.
Serviciul Suport pentru Persoanele cu Dementa si Îngrijitori își propune sa le ofere
acestora acces la platforma MedGUIDE. Prin intermediul, persoanele in vârsta pot primi
memento-uri legate de modul in care trebuie sa își ia medicamentele, își pot raporta
dispoziția curenta si orice semn de disconfort. De asemenea, pot avea acces la o platforma
de e-learning care oferă informații cu privire la managementul dementei. Îngrijitorii
pacientului pot vizualiza: (1) activitățile din zilnice ale pacientului, (2) daca persoana in
vârsta a respectat tratamentul medicamentos, (3) auto-rapoarte referitoare la dispoziție
si disconfort, (4) calendare si (5) mesaje schimbate.
Baza de Cunoștințe pentru Poli-Farmacie (PMKB) este implementata folosind o
ontologie pentru stocarea cunoștințelor domeniului in ceea ce privește medicamentele,
interacțiunile mai multor medicamente si efectele secundare asociate. In plus, baza de
cunoștințe stochează si impactul efectelor secundare a medicamentelor asupra activităților
zilnice a pacienților. De asemenea, ea integrează traducerile tuturor termenilor in engleza,
greaca, olandeza si norvegiana. Pentru prelucrarea cunoștințelor din ontologie, s-a definit
un API de procesare ontologica, care oferă suport pentru: (i) preluarea listei de
medicamente si a interacțiunii acestora, modelate in baza de cunoștințe, (ii) regăsirea
efectelor secundare ale medicamentelor dar si pentru (iii) generarea convențiilor de
adnotare a deviațiilor zilnice care vor fi persistate in baza de date MedGUIDE si utilizate
de serviciul de analiza seturi de date mari pentru a determina noi corelații.
Serviciul de Administrare a Poli-Farmaciei (DCPMS) permite medicilor sa (1)
vizualizeze profilul pacientului inclusiv medicamentele luate de acesta, (2) sa vizualizeze
activitățile zilnice efectuate de pacient, precum si nivelul de referința pentru acestea, (3)
sa vizualizeze abaterile de la nivelele de referința, (4) sa vizualizeze cauzele acestor
abateri, sugerate de sistem si (5) sa coreleze aceste abateri cu efectele secundare ale
medicației (medicamente individuale sau interacțiune a mai multor medicamente).
Serviciul interacționează cu: (1) API-ul REST de acces la baza de date, pentru a prelua
informațiile despre profilul pacientului (de exemplu numele, medicamentele luate etc),
activitățile zilnice monitorizate si nivele de referința al activităților, si (2) Serviciul de
Analiza a Seturilor de Date Mari, pentru a verifica daca o anumita zi conține deviații majore
de la nivelul de referința al pacientului sau nu. In cazul in care se constata abateri mari,
serviciul oferă, daca este posibil, o potențiala cauza a deviației in corelație cu interacțiunea
intre medicamente si efectele secundare asociate. Unelte administrative au fost
dezvoltate si integrate ca parte a acestui serviciu, cu scopul de a oferi asistenta pentru
crearea nivelelor de referința si a planurilor de medicamente ale pacienților, dar si pentru
asocierea senzorilor instalați cu un anumit pacient. Acestea persistă si încarcă date in/din
baza de date MedGUIDE.
In continuare, vom prezenta îmbunătățirile aduse la implementarea serviciului DCPMS,
pe baza feedback-ului oferit de utilizatori ținta in procesul de evaluare. Tabelul 3 prezinta
noi cerințe funcționale implementate in cadrul DCPMS in etapa finala a proiectului.
Tabel 3: Noi cerințele funcționale implementate
ID
1

Nume
Funcționalitate
Autentificare

de

Descriere
DCPMS si instrumentele asociate de gestionare a pacienților
trebuie accesate printr-o pagina de autentificare. Fiecare
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2

Lista
cu
numele
pacienților prioritizati in
funcție
de
nivelul
deviației

3

Buton
Adnotare”

4

Medicamente la nevoie

5

Medicamente care
sunt luate zilnic

6

Administrarea
de referința

“Schimbare

nu

nivelului

utilizator, in funcție de rolul sau, va avea acces la un set / subset de funcționalități ale DCPMS.
După conectarea la DCPMS, utilizatorul ar trebui sa poată vedea
o lista cu numele pacienților asociați, fiecare fiind colorat
urmând următoarea convenție:
•
Roșu – in cazul in care deviația din ziua precedenta
depășește 30%
•
Galben – in cazul in care deviația din ziua precedenta
e intre 20% si 30%
•
Verde – in cazul in care deviația din ziua precedenta e
sub 20%
Adăugarea unui buton pentru “ Schimbare Adnotare” care sa
permită modificarea unei adnotări anterioare salvata pentru o
deviatie inregistrata.

Serviciul trebuie sa ofere funcționalități pentru administrarea
medicamentelor luate la nevoie.
Serviciul trebuie sa ofere funcționalități pentru administrarea
medicamentelor care sunt luate in zile diferite sau la intervale
de zile diferite.
Nivelele de referința trebuie afișate textual dar si ca elemente
grafice.

Structura interna a DCPMS finala este prezentata in Figura 3 (componentele evidențiate
corespund celor mai recente funcționalități / îmbunătățiri adăugate la DCPMS).

Figura 3. Structura finala a serviciului DCPMS

Arhitectura serviciului actualizat consta intr-un set de: (Tabelul 4) (i) componente utilizate
pentru implementarea front-end-ului (interfețele pentru utilizator), (ii) servicii de suport
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pentru interacțiunea cu celelalte servicii MedGUIDE si (iii) modele date reprezentând tipuri
de date specifice care sunt utilizate de componente si servicii, precum persoane, utilizatori,
rețete, abateri, sugestii, medicamente, efecte secundare, etc.
Tabelul 4: Componentele DCPMS
Nume
Componenta de
Autentificare

Descriere
Folosita de utilizatori pentru a se autentifica in
sistem.

Componenta
Prioritizare
Pacienți

Afișează lista pacienților asociați unui utilizator;
un pacient este colorat in funcție de nivelul
deviației înregistrat fata de ziua precedenta.
Utilizatorii pot naviga la instrumentele de
administrare a pacienților / componenta de polifarmacie.
Afișează (i) profilul unui pacient, (ii) un calendar
pentru selectarea datei de interes, (iii) activitățile
desfășurate de un pacient, in data selectata din
calendar, dar si nivelurile de referința asociate,
(iv) activitățile zilnice desfășurate in timp, (v)
abaterile (cu ajutorul Componentei de Deviații) de
la nivelul de referința al activităților pentru
pacient in data selectata din calendar si (vi)
potențialele cauze ale abaterilor legate de
medicație (cu ajutorul Componentei de Sugestii).
Afișează abaterile activităților desfășurate de
pacient in data selectata din calendar, in valoare
procentuala, dar si sub forma de diagrame.
Sugerează cauze ale deviațiilor înregistrate in
activitățile zilnice a unui pacient si permite
medicilor sa valideze/sa selecteze cauza
abaterilor.
Afișează informații suplimentare cu privire la orice
eroare care ar putea apărea in cadrul platformei.

Componenta de
Poli-farmacie

Componenta de
Deviații
Componenta
de Sugestii

Componenta de
Tratare Erori
Serviciul Polifarmacie

4

Rapoarte
activități

Trimite request-uri4 HTTP către alte servicii
MedGUIDE pentru a (i) prelua informații specifice
pacientului (de exemplu, valori de referința a
activităților, activitățile zilnice efectuate, abateri
de la activitățile zilnice, potențiale cauze ale
abaterilor etc.), (ii) informații legate de
interacțiunea medicamentelor si (iii) salvează
cauzele sugerate pentru deviații după validarea
medicilor.
Afișează nivelele de referința ca si grafice
evidențiind abaterile de la acestea.

Planul de
medicație

Permite afișarea medicamentelor la nevoie sau la
interval de zile pe lângă cele luate zilnic.

https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html
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Îmbunătățiri
Funcționalitate
adăugată
la
finala.
Funcționalitate
adăugată
la
finala.

noua,
versiunea
noua,
versiunea

-

Modificarea adnotărilor
posibile si adăugarea
butonului “Schimbare
adnotare”.
O noua funcționalitate
adăugată la versiunea
finala.
Funcționalități
noi
de
prelucrare
a
erorilor.
Funcționalitate
noua
pentru obținerea listei de
pacienți asociați medicului
autentificat.

Funcționalitate
adăugată
la
finala.
Funcționalitate
adăugată
la
finala.

noua
versiunea
noua
versiunea

Componenta de Autentificare este implementata in Angular5, având asociate un fișier
HTML6, un fișier TypeScript7 si un fișier CSS8. Fișierul HTML conține 2 componente de
intrare, in care vor fi introduse numele de utilizator si parola acestuia, dar si un buton
pentru validarea datelor utilizatorului. O data ce utilizatorul apasă acest buton, se apelează
o metoda de log-in, implementata in fișierul de tip TypeScript, asociat componentei de
autentificare. In continuare, aceasta face un apel HTTP GET către API-ul REST de acces la
date, pentru a valida datele utilizatorului. Fișierul HTML conține, de asemenea,
caracteristici de internaționalizare pentru traducerea etichetelor, a textului butoanelor, dar
si a mesajelor (afișate in limba selectata). De exemplu, textul afișat pe componenta de
intrare
pentru
inserarea
unui
nume
de
utilizator
este
obținut
ca
si
"{{'Username'|translate}}" , unde ‘Username’ este un ID legat de o traducere definita
intr-un fișier JSON9 , care conține traduceri intr-o anumita limba. Fișierul Typescript al
componentei de autentificare conține 3 secțiuni, si anume: (1) secțiunea de import in care
sunt importate alte componente Angular, necesare in autentificare, (2) încărcarea
componentei de autentificare cu un selector (app-login), un șablon (login.component.html)
si un stil asociat si (3) implementarea efectiva a componentei in TypeScript. Utilizatori de
diferite tipuri pot accesa DCPMS prin componenta de autentificare, după cum se vede in
tabelul de mai jos.
Tabelul 5: Roluri stabilite in sistem

Rol
Cercetător
Îngrijitor informal
Medic
Îngrijitor formal

Funcționalități la care are acces
Acces complet la componenta de poli-farmacie si la instrumentele
de administrare a pacienților, pentru toți pacienții din tara lui
Unelte administrative pentru managementul pacienții asociați
lui/ei
Componenta de Poli-farmacie pentru managementul pacienții
asociați
Unelte administrative pentru managementul planului de
medicație, si introducerea nivelelor de referința a activităților
zilnice pentru fiecare pacient asociat.

Componenta Prioritizare Pacienți prezinta lista prioritizata a pacienților asociați
utilizatorului autentificat, colorata in funcție de nivelul de abateri in activitățile desfășurate
de aceștia, in ziua precedenta. In funcție de rolul utilizatorului autentificat, componenta
afișează opțiuni pentru redirecționarea utilizatorului. Asemenea Componentei de
Autentificare, fișierul TypeScript conține 3 secțiuni, si anume (1) secțiunea de import in
care sunt importate alte elemente Angular, (2) declarația componentei cu un selector (de
exemplu app-patients), un șablon (patients.component.html) si un stil asociat si (3)
implementarea efectiva a componentei in TypeScript. Pentru a obține lista pacienților
asociați utilizatorului autentificat, componenta folosește metoda implementata in Serviciul
de Poli-farmacie, pentru a trimite o solicitare GET HTTP la adresa compusa prin

5
6
7
8
9

https://angular.io/
https://www.w3schools.com/html/
https://www.typescriptlang.org/
https://www.w3schools.com/css/
https://www.json.org/
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concatenarea
a
doua
elemente:
MONITORING_SERVICE_API
si
“bigdata/get_patients_with_deviations_by_doctor_ by_day/{doctor_id}/{date}”, unde:
• MONITORING_SERVICE_API reprezintă adresa la care se regăsește API-ul REST de
acces la baza de date MedGUIDE;
• “bigdata/get_patients_with_deviations_by_doctor_by_day/” identifica resursa de
pe server sub forma unei resurse REST, care va procesa in final cererea;
• “doctorId” reprezintă IDul utilizatorului autentificat;
• “date” reprezintă data pentru care se face cererea.
Componenta de tratare a erorilor a fost adăugată la DCPMS pentru a gestiona in mod
corespunzător erorile care pot apărea la efectuarea cererilor către serviciile platformei
MedGUIDE. Aceasta afișează informații suplimentare cu privire la orice eroare care ar
putea apărea in cadrul platformei.

3.2. Evaluarea platformei MedGUIDE in piloți
3.2.1.

Implementarea bazei de cunoștințe

Baza de cunoștințe pentru poli-farmacie (PMKB) a fost implementata ca si o ontologie.
Pentru validarea in piloți ontologia a fost îmbunătățita pe baza sugestiilor oferite de
specialiștii implicați in proiect, a feedback-ului utilizatorilor precum si pe baza planurilor
de medicație recomandate pacienților parte a piloților. In cele ce urmează, vom prezenta
noile clase si instanțe definite.
Am extins arborele taxonomic al medicamentelor (Drug) din Ontologia PKMB cu sub-clase
noi, după cum urmează (a se vedea Figura 4 pentru un extras din versiunea finala):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Clasa Heterodimeric protein hormones– categorie de medicamente utilizate pentru
inhibarea sau activarea secreției de DSH hipofizara
Clasa Cytostatic – categorie de medicamente distrugerea celulelor canceroase;
Clasa Anti-gout –categorie de medicamente prescrise in cazul gutei;
Clasa Antimetabolite– categorie de medicamente folosite pentru tratarea
cancerului;
Clasa Antineoplastics – categorie de medicamente folosite pentru tratarea
cancerului;
Clasa Antihistamine – categorie de medicamente folosite pentru alergii;
Clasa Antifungal –categorie de medicamente utilizate pentru tratarea agenților
antibacterieni si antifungici;
Clasa Fever_reducer – categorie de medicamente folosite pentru febra;
Clasa Pain_reliever – categorie de medicamente folosite pentru reducerea
diferitelor tipuri de dureri;
Clasa Opioid – categorie de medicamente care se recomanda pentru a reduce
durerea la o durere majora sau o intervenție chirurgicala;
Clasa Calcium channel blockers – categorie de medicamente care sunt utilizate
pentru a reduce tensiunea arteriala in cazul pacienților cu hipertensiune arteriala;
Clasa Blocking platelets – categorie de medicamente prescrise in cazul pacienților
care suferă de boala coronariana, boala vasculara periferica si boli cerebrovasculare;
Clasa Anticoagulant – medicamente pentru reducerea coagulării sângelui;
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Figura 4. Ontologia PKMB – Sub-clasele conceptului Drug
•
•
•
•
•
•
•

Clasa Diuretic – categorie de medicamente folosite pentru a reduce apa din
organism;
Clasa Antihypertensive – categorie de medicamente pentru pacienții cu
hipertensiune;
Clasa Beta-blocker – categorie de medicamente prescrise după un infarct, sau
pentru a trata aritmia;
Clasa Anti-diabetic – medicamente prescrise pentru pacienții cu diabet;
Clasa Proton pump inhibitor – medicamente prescrise pentru reducerea acidului
stomacal;
Clasa Laxatives – medicamente pentru tratarea constipației;
Clasa Supliment de tip Dietary– medicamente folosite ca supliment alimentar si
include vitamine, minerale, fibre, acizi grași si aminoacizi;

De asemenea, am extins ontologia PMKB cu noi instanțe, aparținând arborilor taxonomici
Drug, Drug_Drug_Interaction, dar si Adverse_Effects (vezi Figura 5 pentru un extract din
ontologia finala PKMB din software-ul Protégé10).

10

https://protege.stanford.edu/
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a) Instante ale clasei
Drug

b) Instante ale clasei
Adverse_Effects

c) Instante ale clasei
Drug_Drug_Interaction

Figura 5. Exemple de instanțe definite in PMKB

In cazul arborelui taxonomic Drug, am adăugat noi instanțe: colecalciferol (Vitamin D3),
calcium (osteocare), sennosides (senna), atacand, hydreasyn, dispersible aspirin, denex,
food_supplements, hydroxyurea, omeprazol, metformine, metoprolol_retard, moxonidine,
spironolactone,
acenocoumarol,
esomeprazole,
macrogol,
novorapid,
levemir,
metformine, clopidogrel, verapamil, inhibin, fentanyl_pleister, paracetamol, miconazol,
pantoprazole_MSR, fero gradumet_mga, foliumzuur, felodipine_ret, losartan, desuric,
desloratadine, ketotifen, oogdruppel. Aceste noi instanțe reprezintă medicamente din
planul de medicatie al pacienților cu dementa implicați in evaluarea sistemului integrat
MedGUIDE. Pentru fiecare din aceste instanțe, am adăugat de asemenea si efectele
adverse specifice, precum si interacțiunile cu alte medicamente, utilizând cunoștințe de pe
https://www.drugs.com/.
Arborele taxonomic Adverse_Effects a fost extins cu următoarele instanțe:
lightheadedness, pulse_rate_changes, heart_rate_changes, movement_difficulties,
irregular_heartbeat, slow_heartbeat, lack_of_magnesium, excess_potasiu, tingling,
numbness_in_fingers,
numbness_and_muscle_weakness_of_the_hand,
decreased_movement_skills.
De asemenea, am definit următoarele instanțe pentru arborele taxonomic
Drug_Drug_Interaction: metoprolol/aspirin, aspirin/donepezil, sertraline/senna,
sertraline/donepezil,
metoprolol/metformine,
spironolactone/acenocoumarol,
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omeprazole/acenocoumarol, esomeprazole/clopidogrel,
carbasalaat calcium/novorapid, ketotifen/desloratadine

3.2.2.

carbasalaat

calcium/levemir,

Cazuri de utilizare si testare

In aceasta secțiune vom prezenta scenariul de utilizare a platformei in cazul unui medic,
folosit in piloți pentru evaluare. Pentru început, medicul trebuie sa se autentifice in sistem,
furnizându-si datele de autentificare (Figura 6).

Figura 6. Autentificarea in sistem
O data ce medicul se autentifica cu succes se afișează lista pacienților asociați. Fiecare
pacient este colorat in funcție de nivelul deviației de la referința înregistrata pentru
activitățile desfășurate in ziua precedenta (vezi Figura 7).
Suplimentar, medicul poate accesa instrumentele administrative, dând click pe pictograma
ce reprezintă un stetoscop din coloana poli-farmacie, pentru a vizualiza: (i) profilul
pacientului (Figura 8), (ii) activitățile desfășurate in ziua precedenta si cele definite ca
nivel de referința (vezi Figura 9), (iii) activitățile zilnice desfășurate de-a lungul timpului
(vezi Figura 10), (iv) un rezumat al abaterilor sub forma tabelara (vezi Figura 11) sau
grafica (vezi Figura 12), (v) cauzele potențiale ale abaterilor, in cazul in care sistemul a
fost capabil sa le detecteze si funcția de validare a acestora (vezi Figura 13) sau (vi)
componentele pentru adnotarea zilei cu o interacțiune intre medicamente si efectul
secundar combinat asociat(vezi Figura 14).

Figura 7. Lista pacienților asociați unui doctor
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Figura 8. Profilul pacientului

Figura 9. Activitățile desfășurate de pacient intr-o anumita zi si activitățile
corespunzătoare nivelului de referința
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Figura 10. Activitățile desfășurate de pacient de-a lungul timpului

Figura 11. Deviații in activitățile zilnice in raport cu nivelul de referința

Figura 12. Deviații in activitățile zilnice fata de nivelul de referința
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Figura 13. Validarea recomandărilor sistemului referitoare cauza abaterilor

Figura 14. Fluxul de adnotare a unei deviații
De asemenea doctorul conectat in platforma MedGUIDE poate utiliza Uneltele
Administrative pentru a gestiona in mod eficient pacienții asociați. Odată ce medicul se
conectează cu succes, se va afișa lista pacienților asociați (vezi Figura 7). Pentru fiecare
pacient, utilizatorul poate accesa Uneltele Administrative, dând click pe butonul Manage
din coloana Administrativa (vezi Figura 15).
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Figura 15. Opțiunile disponibile pentru managementul pacientului
Daca medicul da click pe butonul de Gestionare Plan Medicație, acesta are posibilitatea de
a vedea planurile de medicație ale pacientului, sau de a adăuga un nou plan de medicație
(vezi Figura 16).

Figura 16. Vizualizare si adăugare plan de medicație
Daca utilizatorul da click pe butonul Gestionare nivel referința, acesta / aceasta are
posibilitatea de a vizualiza si introduce nivelele de referința ale activităților zilnice pentru
fiecare pacient (vezi Figura 17).
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Figura 17. Administrarea nivelelor de referința pentru activitățile unui pacient

20

4. Concluzii
In finala de execuție a proiectului eforturile s-au concentrat pe implementarea versiunii
finale a platformei integrate de servicii MedGUIDE. Componentele si serviciile prezentate
RST II au fost rafinate pe baza feedback-ului primit din evaluările inițiale in piloți si
totodată noi funcționalități au fost adăugate si implementate. Tot in aceasta etapa
principalele servicii au fost integrate si au fost testate folosind scenarii si cazuri de utilizare
in piloți pentru a evalua buna funcționare, gradul de acceptanța si utilizabilitate in raport
cu grupurile ținta a proiectului.
Rezultatele obținute in aceasta etapa au fost diseminate in cadrul mai multor evenimente
si in articole de cercetare dintre care cele mai importante sunt:
•

•

•

D. Moldovan, A. Visovan, M. Bologa, C. Pop, V. R. Chifu, I. Anghel, T. Cioara and
I. Salomie, Random Forest and Sequential Model for Anomalies Detection in the
Activities of the People with Dementia, IFMBE Proceedings, vol 71. Springer,
Singapore, 2019, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-62071_32
D. Moldovan, I. Anghel, T. Cioara, I. Salomie, V. Chifu and C. Pop, "Kangaroo Mob
Heuristic for Optimizing Features Selection in Learning the Daily Living Activities of
People with Alzheimer's", 2019 22nd International Conference on Control Systems
and Computer Science (CSCS), Bucharest, Romania, 2019, pp. 236-243. doi:
10.1109/CSCS.2019.00046
Participarea la „AAL Forum 2019”, Septembrie 2019, Aarhus, Danemarca
(http://www.aalforum.eu/).
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5. Raport Deplasări
Deplasare Utrecht/Olanda:
In perioada 05/03/2019 – 08/03/2019 Tudor Cioara si Marcel Antal membri ai
Laboratorului de Cercetare in Sisteme Distribuite (DSRL) parte a Universității Tehnice din
Cluj-Napoca (UTCN) s-au deplasat in Utrecht, Olanda la partenerul Hogeschool Utrecht
pentru a participa la o întâlnire de progres a proiectului. In cadrul întâlnirii am prezentat
progresul realizat in activitățile de cercetare referitoare la îmbunătățirea bazei de
cunoștințe si a serviciului de administrare a poli-farmaciei. De asemenea in cadrul întâlnirii
s-a stabilit ca proiectul sa fie prelungit cu 5 luni, pana in data de 31/12/2019 pentru a
putea organiza in mod corespunzător cazurile de testare pilot.
Deplasare Larnaca/Cipru:
In perioada 30/06/2019 – 03/07/2019 Claudia Pop si Marcel Antal s-au deplasat in
Larnaca, Cipru la partenerul Materia Group pentru a participa la întâlnirea finala de progres
din cadrul proiectului. La întâlnire am prezentat modul cum au fost integrate versiunile
finale ale serviciilor dezvoltate in sistemul final MedGUIDE precum si scenariile de utilizare
ale sistemului pentru cazurile de testare reale. De asemenea in cadrul întâlnirii s-a stabilit
un plan coerent de evaluare si testare a prototipului final.
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6. Pagina Web
Pagina web a proiectului poate fi accesata la: http://medguide-aal.eu/. Pagina web a
proiectului pune in evidenta obiectivele proiectului, rezultatele țintite, beneficiile aduse de
implementarea sistemului MedGUIDE, descrierea consorțiului dar si un blog cu rolul de
diseminare. Versiunea site-ului in limba romana este disponibila din pagina proiectului sau
direct la adresa: http://dsrl.coned.utcluj.ro/medguide/. De asemenea proiectul are asociat
cont de Twitter (https://twitter.com/MedGUIDE_).

23

