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Ghid de studiu 

 

 Prezentul curs oferă o privire de ansamblu asupra principiilor fundamentale ale 

biostatisticii și informatii medicale, iar aceste științe trebuie studiate din punct de 

vedere logic și nu mecanic. 

 Biostatistica utilizează un set de concepte importante de bază, care trebuie asimilate 

corespunzător. Astfel, cursul este complementar lucrărilor practice efectuate la facultate 

și disponibile la adresa https://danielsterbuleac.com/medical-informatics-biostatistics/ 
 Puneți accent și pe învățarea prescurtărilor uzuale din statistică. Vor ușura înțelegerea 

studiilor științifice cu care vă veți confrunta. 

 Ambele ramuri științifice abordate de acest curs sunt extrem de complexe. Dacă un 

anumit subiect din cele abordate vă atrage interesul, nu ezitați să solicitați informații 

suplimentare. 

 În linie cu itemul anterior, fiți auto-didacți! Conturați-vă stilul de învățare în regim 

individual, accesul la informație nu a fost nicicând mai liber ca astăzi. 

 Încercați să observați prezența gândirii statistice, dar și a informaticii medicale, în viața 

voastră de zi cu zi. Sunt omniprezente! 

 Cunoștințele dobândite la acest curs se aplică inclusiv la realizarea lucrării de licență, 

proiectul final ce testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă , 

componenta esențială a evaluării finale. 

 

  

https://danielsterbuleac.com/medical-informatics-biostatistics/
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Partea I – (Bio)Statistica 
 

1. Introducere în statistică. Concepte fundamentale în statistică. Tipuri de 

date. Reprezentarea tabelară a datelor. 

 

1.1. Ce este (bio)statistica? 

 

În practica curentă, nu există o definiție precisă a statisticii, aceasta variind de la un autor la 

altul. În sens general, statistica reprezintă o colecție de metode utilizate în proiectarea unui 

experiment și analiza datelor, cu scopul de a putea formula concluzii ce au un grad ridicat de 

certitudine. Statistica se ocupă cu colectarea, prelucrarea, analiza, interpretarea și prezentarea datelor 

obținute prin diferite metode și are ca scop final luarea unor hotărâri cu privire la rezultatele 

obținute. 

Statistica vizează, de obicei, utilizarea unui volum mare de date numerice și are ca scop 

principal inferența (deducerea) trăsăturilor unui întreg (populație) prin raportare la un set 

reprezentativ de părți (eșantion). 

 

Alte definiții 

 

Într-un sens mai restrâns, dar larg acceptat, statistica se definește ca fiind știința care se ocupă 

cu realizarea de inferențe privind anumite fenomene aleatorii folosind un mijloc limitat de resurse. 

Cu toate că această definiție subjugă o latură importantă a statisticii (cea descriptivă), aceasta 

nuanțează problema fundamentală a statisticii, respectiv inferența (deducerea) caracteristicilor unei 

populații pe baza datelor provenite de la eșantioane. Statistica ca știință poate fi divizată în două 

tipuri, statistica matematică și statistică aplicată. Prima din ele este abordată ca știință de cei care se 

ocupă de dezvoltarea unor noi modele matematice de aplicat în statistică, în timp ce cea de-a doua 

este cea larg folosită și presupune aplicarea metodelor statisticii pe datele obținute. 

 

Totuși, clasificarea funcțională fundamentală a statisticii conturează două ramuri diferite, 

dar înrudite: 

-statistica descriptivă, care se ocupă de aplicarea unor concepte relativ simple în analiza și 

prezentarea datelor provenite de la experimente; 

-statistica deductivă, sau inferențială, ce privește un ansamblu complex de metode aplicate 

cu scopul de a extinde informațiile provenite de la eșantioane și de a realiza predicții ale trăsăturilor 

populațiilor statistice. 

 

Metodele statisticii au la bază un set de formule matematice, unele simple, altele foarte 

complexe. De aceea, în practica uzuală, se apelează la sisteme de calcul și programe statistice în 

vederea aplicării rapide a diferitelor formule sau ecuații. Ca exemple de programe statistice premium, 

a căror utilizare se face după achiziția produselor contra-cost, amintim: Stata, SPSS, sau Microsoft 

(MS) Excel. MS Excel, deși nu este un soft statistic propriu-zis, are o extinsibilitate impresionantă 

prin aplicarea unor „pachete” de funcții statistice (plătite), precum „XLStat” sau ”Real Statistics 

Resource Pack”. Din categoria instrumentelor software gratuite cu aplicații statistice regăsim R (The 

R Project for Statistical Computing), care este de departe cea mai amplă unealtă statistică, dar care 

este utilizat majoritar în linie de comandă. LibreOffice Calc, ca alternativă a MS Excel, include, ca și 

Excel, un set de funcții statistice de bază. 

Utilizarea programelor software de statistică, atât a celor plătite cât și (în special) a celor 

gratuite, necesită mai mult cunoașterea principiilor metodelor aplicate decât cunoașterea modului de 
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utilizare a programului. Pe Internet, dar și în literatură, există un volum impresionant de articole tip 

„tutorial” care ajută „învățarea” aplicată a programelor statistice1. 

 

În statistică se lucrează aproape exclusiv cu un set de concepte fundamentale, precum: 

-populația statistică, sau simplu, populația (engl. population) reprezintă un set unitar de date, 

de indivizi care prezintă aceeași trăsătură specifică; un set de obiecte sau evenimente similare ce 

prezintă interes în vederea realizării experimentelor statistice. Ex: toți pacienții cu diabet zaharat din 

România, toate femeile care nu au dat naștere unui copil până la vârsta de 30 ani, toți studenții de la 

FMSB a USV etc.; a nu se confunda cu populația geografică a unui oraș sau a unei țări2 

-eșantion (engl. sample): un grup reprezentativ de indivizi ales dintr-o populație, în vederea 

măsurării unor parametri și a aplicării analizelor statistice; 

-individ, sau observație statistică  (engl. observation): un element al unei populații; unitatea 

asupra căreia se pot realiza măsurători statistice; 

-măsurarea (statistică): activitatea de desemnare a unor numere sau coduri, pe baza unor 

criterii bine stabilite; astfel, în vederea obținerii unor valori ale variabilelor măsurate; 

-variabila: o caracteristică a membrilor unei populații; aceasta se poate modifica de un 

individ la altul, de la o perioadă de timp la alta etc. Ex: vârsta, sex, glicemie, prenume, anul nașterii 

etc.; 

-data (pl. date, frecvent utilizat): valoare individuală a unei variabile. 

 

Biostatistica, ca ramură a statisticii: 

-presupune aplicarea metodelor statistice în științele vieții, cum ar fi: biologie, biochimie, 

medicină ș.a.; 

-are ca scop tratarea și analiza datelor obținute din studii biologice, biomedicale, sau de 

sănătate; 

-este aplicată de persoane denumite biostatisticieni, care, folosind metodele statistice 

potrivite, caută să descopere modele repetitive (engl. patterns) și indicii, iar ulterior să judece dacă se 

poate avea încredere în dovezile găsite (luarea hotărârilor). 

 

1.2. Reprezentarea tabelară a datelor 

 

În urma prelevării datelor pentru un studiu statistic, este necesară includerea datelor colectate 

sub forma unor tabele de date, de preferat într-un soft statistic. Ulterior, în vederea analizei și 

prezentării imediate și facile a rezultatelor, datele din tabele se sintetizează sub formă grafică, aspect 

ce face parte din statistica descriptivă. 

 

La realizarea tabelelor se ține cont de următoarele aspecte: 

a. fiecare rând conține valorile unei singure observații (individ). În celulele tabelelor se 

plasează date indivizibile, ex: tensiunea arterială 17 cu 9 se va trece în două coloane, 

sistolică și diastolică; 

b. fiecare coloană conține o singură variabilă; 

c. fiecare celulă (aflate la intersecția dintre rânduri și coloane) a tabelului conține o 

singură valoare; 

d. orice tabel prezintă un titlu3; 

                                                      
1 Astfel, prin dedicare, orice utilizator cu cunoștințe limitate poate aplica practic orice funcție statistică, 

iar aceste noțiuni nu se limitează doar la statistică, ci la majoritatea ramurilor științei. Where there’s a will 

there’s a way. 
2 Atenție, nu înseamnă că populația unei țări nu poate fi o populație statistică. 
3 În MS Excel titlul tabelului poate fi titlul foii de calcul. În MS Word, titlul trebuie trecut, de regulă, 

deasupra tabelului. 
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e. orice tabel prezintă un cap de tabel (1-3 rânduri, dar cel mai adesea e suficient un 

singur rând) cu denumirea variabilelor și unitățile de măsură, unde este cazul. 

 

1.3. Tipuri de date 

 

Datele utilizate în statistică se pot grupa în funcție de calitatea lor. De reținut este următoarea 

structură a tipurilor de date frecvent utilizate în analiza statistică: 

 

 Date nominale (calitative) 

• Nu au ordine și permit gruparea indivizilor în grupe; 

• Pot fi uneori create din variabile cantitative (ex: transformarea 

valorilor tensiunii arteriale și gruparea indivizilor în hipotensivi, 

normotensivi și hipertensivi); 

• Ex: Sex (M sau F), grupa sangvină (A, B, AB, 0), nume, prenume, 

mediu de proveniență etc. 

 Date ordinale 

• Variabile cu valori ce pot fi ordonate, fără a exista o diferență strict 

definită între diferitele valori posibile4 

• Ex: stadiul unei boli (I, II sau III), scale de apreciere a opiniei (1-

puternic de acord, 2-majoritar acord, 3-acord .....) 

 Date numerice (cantitative) 

• Observații ce pot fi plasate în mod bine definit pe o scală numerică 

• Diferențele dintre două valori consecutive sunt egale, indiferent de 

poziția pe scală; 

• Pot fi de tip discret, numărabile: vârsta (ani), număr repetări (ex. 

numărul de genuflexiuni) sau continue, nenumărabile5 ex: greutatea 

(50,15 kg), înălțimea (1,65 m); se pot transforma ușor în date discrete 

(grame, centimetri etc.) 

 

Precizăm o altă particularitate importantă a datelor, în funcție de modul de obținere a lor. 

Multe date biologice provin din măsurători efectuate asupra unor variabile pentru indivizii dintr-un 

eșantion sau populație. Aceste date se numesc date măsurate (engl. measured data) iar pentru fiecare 

valoare și pentru fiecare variabilă, avem de obicei o unitate de măsură (mmHg pentru tensiune, kg 

pentru greutate ș.a.)6. Însă, un alt mod de obținere a unor valori este prin numărare. Datele numărate 

(engl. count data) nu au unitate de măsură, iar tratamentul lor din punct de vedere statistic se 

realizează în mod specific. 

 

2. Statistică descriptivă și indicatori ai tendinței centrale. Măsurarea 

variabilității. Reprezentarea grafică a datelor. 

 

2.1. Indicatori ai tendinței centrale 

 

                                                      
4 Diferența dintre stadiul I și stadiul II a unei boli nu este matematic egală cu cea dintre stadiul II și 

stadiul III, ci au un grad de subiectivitate intrinsec 
5 Numere cu zecimale de regulă 
6 Excepție notabilă fac variabilele cu mărimi adimensionale, determinate din alte variabile, precum 

coeficientul de variație sau cel de determinare, sau anumite constante matematice (π, e). O listă relativ completă 

este disponibilă la https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dimensionless_quantities 
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În cursul precedent, am amintit de cele două ramuri fundamentale ale statisticii, descriptivă și 

deductivă. Statistica descriptivă se ocupă, în principal, cu descrierea datelor obținute la modul 

simplist, deși acest mod este suficient uneori pentru identificarea anumitor modele ale datelor. 

În principal, după realizarea unui studiu statistic și obținerea unor date, este necesară 

observarea modului de distribuție a datelor (subcapitolul 2.5.) din punct de vedere descriptiv. Acest 

lucru se realizează de obicei prin reprezentări grafice și tabelare. Al doilea pas logic este identificarea 

tendinței centrale, a valorii în jurul căreia celelalte valori gravitează, urmărind și variabilitatea, adică 

gradul de împrăștiere a valorilor în jurul tendinței centrale. 

Se obține astfel o concluzie destul de pertinentă privind eșantionul studiat și, eventual, asupra 

populației, fără apelarea (deocamdată) la metodele statisticii inferențiale. 

 

Deci, în analiza statistică descriptivă, datele pot fi caracterizate de două atribute principale: 

 -tendința centrală (centralitatea) 

 -variabilitatea (dispersia, gradul de împrăștiere) 

 

Tendința centrală se măsoară adesea prin intermediul a trei indicatori: 

 -media 

 -mediana 

 -modul (sing. mod) 

 

Având un set de date definit, ce conține n valori, notat 

 

𝑋: 𝑥1, 𝑥2…𝑥𝑛 

 

media se definește ca fiind egală cu suma tuturor valorilor din serie împărțită la numărul de 

valori: 

 

𝑋 =
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

 

Media este semnificativ influențată de prezența valorilor extreme, foarte mari sau foarte mici, 

nefiind un indicator foarte potrivit în unele situații. În orice caz, este de departe cel mai utilizat 

indicator al tendinței centrale. Există diferite variații ale mediei aritmetice, cum ar fi media ponderată 

(o vom utiliza la calculul mediei finale la această disciplină!) care aplică ponderi valorilor individuale 

și împarte totalul obținut la suma ponderilor. 

Mediana reprezintă valoarea din mijlocul unui set de date ordonate crescător. Dacă numărul 

de măsurători (n) este impar, mediana este valoarea din mijloc, iar dacă numărul de măsurători este 

par, mediana este dată de media celor două valori mijlocii 

(Figura 1). Are avantajul de a nu fi influențată semnificativ de 

prezența valorilor extreme, ci, de fapt, introducerea unei valori 

extreme foarte mari va avea o influență de multe ori 

insignifiantă asupra medianei. Mediana împarte un set de date 

în două părți egale, fiecare conținând un număr egal sau 

aproape egal de cazuri. Practic, jumătate din indivizi au valori 

peste cea a medianei, iar jumătate se situează cu valorile sub 

valoarea medianei. Vom întâlni adesea mediana, în locul 

mediei, atunci când aceasta are valori mai „avantajoase” (decât 

media) pentru cei care prezintă un anumit rezultat. 

Modul este cea mai frecventă valoare dintr-un 

set de date. Dacă un set de date prezintă multe valori 
Figura 1 - exemple de calcul a medianei; Credit: 

Blythwood 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finding_t

he_median.png 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finding_the_median.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finding_the_median.png
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repetate la intervale diferite, distribuția este denumită polimodală. 

 

2.2. Măsurarea variabilității 

 

O serie de indicatori au rolul de a aprecia variabilitatea parametrilor măsurați, respectiv 

dispersia sau gradul de împrăștiere a valorilor. Cu cât acești indicatori iau valori mari, cu atât datele 

noastre măsurate vor fi împrăștiate și se vor afla la distanțe relativ mari față de medie sau mediană. 

 

Mai rar utilizați, dar cu valoare predictivă, amintim următorii indicatori ai variabilității: 

 -amplitudinea, diferența dintre valoarea maximă și cea minimă 

-varianța, s2 sau σ2 dată de însumarea ridicărilor la pătrat ale fiecărei deviații 

individuale a valorilor față de medie, totul împărțit la numărul de cazuri (n-1). Fiecare 

observație contribuie cu o valoare la calculul varianței, care indică distanța față de 

medie. 

 
Frecvent, întâlnim alți doi indicatori: 

 -deviația (abaterea) standard se calculează ca rădăcină pătrată din varianță, deci se 

notează cu s (pentru eșantion) sau σ (pentru populație), altă notație uzuală fiind SD. Este cel mai 

utilizat indicator al dispersiei. Formula arată astfel: 𝑠 = √𝑠2. Concret, se extrage rădăcina pătrată din 

valoarea (foarte mare a) varianței, normalizând valoarea. 

 

În Figura 2 prezentăm 

vizual valorile glicemiei 

(mg/dl) măsurate de la același 

pacient, prin două metode 

diferite, de câte cinci ori 

(replici7). Deși media este 

aceeași, deviația standard este 

aproape dublă în cazul testului 

rapid (~10,2 vs. ~4,85), deci 

variabilitatea datelor este mult 

mai mare pentru testul rapid. Tendința centrală nu ne 

spune nimic despre abilitatea testelor de a prezice 

corect valoarea glicemiei, dar dispersia ne arată în 

mod corect fiabilitatea metodei de laborator cu o-toluidină (variabilitatea mai mică în acest caz 

reprezintă o acuratețe sporită). 

 

-coeficientul de variație, notat CV, prezintă procentual valoarea deviației standard față de 

valoarea mediei. Se calculează astfel: 𝐶𝑉 = 𝑠 𝑋⁄  (raport dintre deviația standard și medie). E destul de 

des folosit în literatură, deoarece prezintă procentual raportul dintre deviație și medie. Se prezintă ca 

un indicator al împrăștierii mai apropiat de realitate și care permite compararea a două sau mai multe 

eșantioane, fiind prezentat relativ față de medie. Dacă avem o medie și o deviație standard 

aproximativ egale, datele sunt mult mai împrăștiate decât pe o populație cu aceeași deviație standard, 

dar o medie semnificativ mai mare. 

 

                                                      
7 Replicile sunt experimentele efectuate de mai multe ori în condiții identice. Replicarea reprezintă 

realizarea unui experiment în condiții identice cu un altul precedent. 

Figura 2- două exemple de seturi de date cu medii egale 

dar deviații diferite 
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Variabilitatea are o importanță fundamentală în practica statistică. Cu cât un set de date este 

mai împrăștiat, cu atât un anumit efect dorit sau căutat este mai vag. În cazul rezultatelor obținute din 

experimente identice, variabilitatea mare denotă o incertitudine mare privind validitatea 

experimentului. Variabilitatea mare pentru un parametru măsurat unor eșantioane din populații (sau 

chiar a populației) denotă un grad de încredere redus în rezultatele obținute după un studiu. 

 

2.3. Reprezentarea grafică a datelor 

 

Prin sintetizarea datelor, se pot realiza grafice (sau alte derivate cum ar fi diagrame, figuri 

etc.). Toate graficele trebuie să fie ușor de citit și să aibă un set minim de informații prezente. 

 

La realizarea graficelor se ține cont de următoarele aspecte: 

a. orice grafic trebuie să aibă un titlu, pe cât de complet se poate să fie; titlul poate fi alăturat 

graficului în corpul lucrării unde este amplasat acesta, urmând imediat după o eventuală 

etichetă de tipul „Figura 1”; 

b. abscisele și ordonatele prezintă clar atât marcarea delimitărilor de interval, cât și numele 

variabilei și a unităților de măsură; 

c. se aplică orice alte elemente necesare: legende, etichete etc.; 

d. graficele trebuie să fie ușor de înțeles „din prima” și nu trebuie să prezinte nimic în 

minus, nimic în plus, față de ce este necesar în vederea înțelegerii datelor sintetizate și 

reprezentate. 

 

Cel mai frecvent, se utilizează următoarele tipuri de grafice: 

-grafice tip bare (engl. bar chart) cu o multitudine de variații: grupări de date, normalizarea 

relativă (procentuală) a datelor (la 100%), suprapuneri de date etc. Sunt net preferate graficelor sau 

figurilor de tip pie chart. Atunci când pe abscisă se utilizează intervale și nu există spații între barele 

adiacente, acestea fiind lipite, se realizează histograme. Când barele sunt verticale, se utilizează uneori 

denumirea de grafic tip coloane (engl. column chart); 

-grafice tip linie (engl. line chart): diagrame care marchează în special, pe abscisă, date 

temporale bine definite; 

-figuri tip “plăcintă”, sau diagrame radiale (engl. pie chart): marchează părți ale unui întreg, 

care reprezintă întotdeauna 100%; 

-grafice tip nor de puncte (engl. scatter plot): pe abscisă și pe ordonată se prezintă două 

variabile diferite, a căror intersecție pe grafic reprezintă o observație. Permite realizarea și 

interpretarea rapidă a corelațiilor; 

-grafice box-plot, foarte des utilizate, prezintă sintetic date privind tendința centrală și 

variabilitatea. 

 

2.4. Distribuția de frecvență 

 

Prin gruparea datelor pe clase de interval se poate obține o distribuție de frecvență, care se 

indică tabelar și apoi grafic. Frecvența reprezintă numărul de repetări din fiecare interval. Dacă există 

15 pacienți care au glicemia 60 mg/dl, frecvența este 15. Distribuția de frecvență este o listă, un tabel 

sau un grafic care prezintă frecvența de apariție a unui eveniment (valoare, calitate etc.) în cadrul unui 

eșantion. Acestea permit identificarea tendinței centrale și a distribuției datelor prelevate. Când 

numărul de valori posibile este prea mare se apelează la gruparea valorilor pe clase de interval, 

absolut egale ca dimensiune. Clasa de interval este un interval bine definit ce cuprinde o serie de 

valori posibile ale unui parametru măsurat. De exemplu, clasele de interval 60-65, 66-71, 72-77 etc. se 

pot asocia valorilor glicemiei unor pacienți. Mărimea intervalului se aproximează rotunjind în plus 

valoarea raportului dintre amplitudine (valoarea maximă minus valoarea minimă din eșantion) și 



 

10 

 

numărul de clase dorit. Astfel, avem certitudinea că valorile extreme (cea mai mică și cea mai mare) 

vor fi conținute în clasele de interval extreme (extrem = de la extremități). 

 

2.5. Distribuția normală 

 

Orice variabilă poate lua valori dintr-o serie de valori posibile. Unele variabile, precum sexul 

biologic sau statusul fumător/nefumător, pot avea doar două valori posibile. În schimb, majoritatea 

variabilelor biologice adoptă un set destul de larg de valori posibile (glicemie, înălțime, greutate etc.). 

Încă din secolul al XIX-lea, efectuând măsurători asupra variabilelor biologice, oamenii de știință au 

remarcat un anumit model repetitiv privind modul de distribuție a datelor obținute. 

În graficul adiacent este 

prezentată distribuția de frecvență a 

lungimii sepalelor pe un eșantion 

de 50 indivizi Iris versicolor. 

Distribuția de frecvență, ce are 

rolul de a ne permite înțelegerea 

(de manieră vizuală) rapidă a 

modului în care datele obținute sunt 

distribuite, în corelație cu setul de valori determinate. Se poate remarca că un număr mare de indivizi 

(plantele examinate) au valori mijlocii pentru lungimea sepalelor. Un număr de 35 de flori (indivizi) 

au sepalele cu lungimi între 5,5-6,5 cm; 48 de indivizi se încadrează între 5 și 7 cm; la extremități 

remarcăm un număr foarte mic de indivizi, unul 

singur cu sepalele <4,5 cm, respectiv unul singur 

cu sepalele >7 cm. Acest mod de distribuție a 

datelor este omniprezent atunci când observăm 

datele biologice și poartă denumirea de distribuție 

normală, gaussiană. Se mai numește „bell curve” 

(sau curba lui Gauss) întrucât o linie curbă trasată 

prin capetele barelor definește o formă de clopot. 

Reprezentarea vizuală permite astfel 

identificarea unei tendințe a datelor măsurate. 

Aceasta este, de multe ori, net superioară (ca și 

putere de caracterizare a datelor) mediei sau 

deviației standard, precum se poate observa și în 

figura din partea stângă (datele din cele două 

distribuții 

prezentate 

Figura – Stânga: distribuția de frecvență a lungimii sepalelor la Iris versicolor (N=50), pe baza 

datelor din setul de date Iris determinat de Fisher (1936), construit cu 

https://www.socscistatistics.com/descriptive/histograms/ Dreapta: floarea de Iris versicolor (specie de 

stânjenel) Credit: Danielle Langlois https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_3.jpg 

Figura – Stânga: o distribuție aleatorie de tip uniform Dreapta: o distribuție aleatorie de tip normal, 

ce include și curba normal potrivită (fitted) pe capetele barelor. Datele plotate în cele două grafice 

au aceeași valoarea a mediei și aceeași deviație standard. Sursa: Marija J. Norušis (2013) 

https://www.socscistatistics.com/descriptive/histograms/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_3.jpg
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vizual au aceeași medie și aceeași deviație standard). 

O curbă a distribuției normale „ideale” poate fi definită de o ecuație matematică exactă. 

Datele măsurate nu se vor potrivi niciodată perfect cu așa-zisa curbă ideală, însă, dacă sunt suficient 

de apropiate, putem spune că datele noastre urmează o distribuție normală (sau sunt normal 

distribuite). Bineînțeles, există abateri frecvente de la distribuția normală. Deși distribuția uniformă 

este rar întâlnită, putem regăsi curbe de distribuție asimetrice, care deviază mai mult sau mai puțin de 

la simetria curbei ideale. Asimetria poate fi la stânga (asimetrie pozitivă) sau la dreapta (asimetrie 

negativă). 

 

În cazul distribuției normale relativ simetrice, variabilele au predominant valori centrale. 

Pentru distribuția normală ideală, media, mediana și modul sunt egale și sunt plasate în centru. Când 

datele urmează o distribuție aproape normală, media, mediana și modul au valori foarte apropiate. 

Același lucru nu poate fi afirmat despre distribuțiile asimetrice. 

 

2.6. Noțiuni de probabilitate statistică 

În acest moment, este important să reamintim conceptul de probabilitate și aplicabilitatea sa 

în statistică. Definim probabilitatea de apariție a unui eveniment șansa apariției (întâmplării) acelui 

eveniment. Putem privi orice fenomen, inclusiv cele prezentate anterior, prin prisma caracterelor 

probabilistice. Să luăm ca exemplu deviația standard, sau dispersia. Dacă notele la un test au o 

dispersie mică (să presupunem că toți cei 50 de studenți iau numai note de 8 și 9), care ar putea fi 

probabilitatea ca, dacă dăm testul unui al 51-lea student (care a participat ca și ceilalți la cursuri!), să 

nu ia 8 sau 9? Veți spune aproape nulă, sau în orice caz foarte mică, aproape de 0%. Dar dacă notele 

ar fi fost pe un repertoriu de la 4 la 10, majoritatea luând note între 8-9. Mai putem fi siguri că un al 

51-lea student va lua 8 sau 9? Nu prea, deși probabilitatea este una ridicată. 

Dacă ne referim la o populație despre care cunoaștem media și deviația standard și, în același 

timp, avem informația că valorile sunt distribuite aproximativ normal, putem ști între ce limite se 

Figura – Stânga: distribuția mediilor la finalizarea studiilor într-o universitate americană; curba de distribuție este 

asimetrică spre dreapta (asimetrie negative), Sursa Tim Gramling (2013) https://doi.org/10.1177/2158244013497026; 

Dreapta: distribuția nivelului de radiație ambientală – curba de distribuție este asimetrică spre stânga (asimetrie 

pozitivă) Credit: MIT OpenCourseWare https://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/3708045236 

Figura – Poziția aproximativă a 

mediei, medianei și modului pentru 

distribuția normală, simetrică și 

asimetrică; Credit BoruW 

https://commons.wikimedia.org/wik

i/File:Relationship_between_mean_

and_median_under_different_skew

ness.png 

https://doi.org/10.1177/2158244013497026
https://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/3708045236
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relationship_between_mean_and_median_under_different_skewness.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relationship_between_mean_and_median_under_different_skewness.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relationship_between_mean_and_median_under_different_skewness.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relationship_between_mean_and_median_under_different_skewness.png
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situează majoritatea cazurilor sau probabilitățile de apariție a unui nou eveniment cu o precizie 

considerabilă. Practic, vom considera că datele noastre se potrivesc perfect curbei ideale de 

distribuție normală (media=mediana=modul) și vom construi o curbă normală pe baza indicatorilor 

măsurați de noi. Din punct de vedere probabilistic, aria de sub curba de distribuția normală între două 

puncte reprezintă ponderea indivizilor care se află în aria hașurată aflată sub porțiunea curbei 

delimitată de cele două puncte. Având cunoscute media și deviația standard, conform ecuației pre-

existente, stabilim următoarele reguli: 

 în intervalul definit de medie +/- o deviație standard se vor regăsi ~68%8 dintre cazuri 

 în intervalul definit de medie +/- 2 deviații standard se vor regăsi ~95% dintre cazuri 

 în afara intervalul definit de medie +/- 2 deviații standard se vor regăsi ~5% dintre cazuri. 

 

 În situația ipotetică din graficul 

alăturat (este vorba de distribuția de 

frecvență a greutății unui eșantion de 

nou-născuți), cunoaștem că, la naștere, 

greutatea copiilor prezintă o deviație 

standard de 500g și o medie de 3000g9. 

Astfel, conform ecuațiilor care descriu 

curba normală, 68% dintre aceștia au o 

greutate între 2500-3500 grame, iar 95% 

au o greutate între 2000-4000 grame. 

Doar 5% din observații se găsesc la >2 

deviații standard, deci au o greutate 

foarte mică sau foarte mare. 

În termeni probabilistici, care 

este probabilitatea ca, extrăgând un copil 

aleatoriu din grup, acesta să aibă o 

greutate mai mare ca 4000 grame? 

Răspuns: 2,5%. Care este probabilitatea 

ca următorul copil care se va naște să aibă o greutate peste 2500 grame? Răspuns: 84%. Sau, care este 

probabilitatea ca acel copil să aibă o greutate între 2500-3500 grame? 68%. Deci putem privi lucrurile 

atât din punct de vedere temporal: la trecut, faptele fiind deja petrecute și stabilim probabilitatea de a 

extrage indivizi din eșantion, sau în viitor, pentru următorul individ care va apărea. Conceptul este 

același, însă utilitatea sa este maximă atunci când facem trecerea de la statistica descriptivă, la cea 

inferențială. 

 

2. Noțiuni de statistică deductivă. Teorema limitei centrale. Intervalul de 

confidență. 

 
Statistica deductivă, denumită și inferențială, se ocupă cu extinderea datelor și rezultatelor 

obținute pe baza eșantioanelor către întreaga populație statistică. 

                                                      
8 Utilizăm aproximația nu datorită faptului că nu avem certitudine pe rezultat (căci avem, întrucât 

modelăm datele după curba ideală de distribuție) ci pentru simplitate în reținerea informației. Cu exactitate, 

valorile pentru 1 SD = 68,27%; 2 SD = 95,45%, 3 SD 99,73%; la mai mult de 3 SD vom avea deci 0,27% din 

cazuri 
9 După cum se remarcă și din grafic, cu roșu pe abscisă avem reprezentate valorile scorului z, un alt 

indicator statistic pe care nu îl aprofundăm la acest curs. Nu este altceva decât numărul de deviații standard față 

de medie a unui punct pe curbă. 

Figura – distribuția normală ideală și suprafața ariilor incluse sub 

curba Gaussiană (care coincid cu proporția indivizilor sau cu 

probabilitatea de a extrage un indivi din acel interval) Sursa: 

Marija J. Norušis (2013) 
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Se bazează pe utilizarea unor eșantioane obținute aleatoriu și permite reducerea semnificativă 

a costurilor aferente experimentelor sau a observațiilor integrale ale unei populații întregi. Toate 

afirmațiile din statistica deductivă includ aspecte probabilistice și se bazează pe marcarea unor 

anumite limite ale încrederii în puterea predictivă a extrapolării. 

 

Principial, există două arii principale ale statisticii inferențiale: 

-estimarea parametrică: utilizarea unei valori statistice ale unui eșantion cu scopul 

realizării unei afirmații despre populație ex: deducerea mediei unei variabile în populație, pe 

baza mediei măsurătorilor efectuate pe indivizii din eșantion; 

-testarea ipotezelor: abordarea în mod comparativ a unor date provenite de la 

eșantioane în vederea găsirii răspunsului la unele întrebări sau neclarități științifice ex: 

identificarea eficacității unui medicament nou sau testarea ipotezelor privind două populații 

diferite. 

 

2.1 Teorema limitei centrale și eroarea standard a mediei 

 

O teoremă fundamentală în statistică denumită Teorema limitei centrale. Să presupunem că 

avem o populație mare de indivizi, pentru care cunoaștem tensiunea arterială. Distribuția valorilor lor 

nu este obligatoriu normală. Putem preleva o multitudine de eșantioane diferite din cadrul acestei 

populații, eșantioane de dimensiuni egale n, dar de fiecare dată diferite (aleatorii). Pentru fiecare 

eșantion, calculăm media celor n valori (n tensiuni arteriale) și salvăm rezultatul. Mediile tuturor 

acestor eșantioane prelevate aleator definesc un nou set de date, pentru care construim o distribuție de 

frecvență, cu caracter aparte. 

Această distribuție de frecvență, obținută din mediile eșantioanelor din populație, va fi 

întotdeauna aproximativ normală, dacă numărul n de cazuri din eșantioane este suficient de mare. În 

plus, media acestor medii (poziția pe abscisă care corespunde vârfului acestei distribuții, care indică 

media, mediana și modul, distribuția fiind normală și simetrică) va fi egală cu media indivizilor din 

populația inițială. Deviația standard a acestei distribuții are importanță particulară. Această deviație 

standard a distribuției mediilor eșantioanelor, este denumită și eroarea standard a mediei (Standard 

Error of the Mean, abreviată SE, rar SEM), denumită simplu eroarea standard. Este diferită de 

deviația standard, fiind de fapt definită ca fiind raportul dintre deviația standard (a populației, σ) și 

rădăcina pătrată a numărului de observații (cazuri, indivizi) din eșantioane. 

𝑆𝐸 =
𝜎

√𝑁
 

 

Eroarea standard este așadar dependentă, în primul rând, de variabilitatea indivizilor dintr-o 

populație (numărătorul fracției) iar, în al doilea rând, de numărul de cazuri din eșantion (numitorul 

fracției). Eroarea standard ne arată cât de mult variază mediile unor eșantioane extrase aleatoriu din 

aceeași populație. Deci, există o diferență fundamentală între deviația standard și eroarea standard a 

Figura – Imagine ilustrativă pentru principiul Teoremei Limitei Centrale Credit Mathieu137 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IllustrationCentralTheorem.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IllustrationCentralTheorem.png
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mediei. Prima ne arată cât de mult variază indivizii din eșantion față de medie, în timp ce a doua ne 

indică cât de departe se situează media eșantionului față de media populației din care s-a extras 

eșantionul (factor evident dependent de mărimea eșantionului). 

Eroarea standard a mediei este frecvent indicată pe graficele tip bare sub formă de linii tip 

segment, amplasate în mod simetric la capetele barelor, precum în graficul adiacent. Cu cât segmentul 

are o lungime mai mare, cu atât împrăștierea datelor este mai mare. De multe ori, acel segment de pe 

barele graficelor poate reprezenta și 

deviația standard, sau chiar intervalul de 

încredere (a se vedea în continuare), deci 

trebuie citite cu atenție detaliile 

graficelor. 

 

În mod similar, barele de eroare se pot reprezenta și pe graficele de tip „linie” sau pe cele tip 

„nor de puncte”, sub formă de segmente sau de arie hașurată. 

 

 

 

Figura –  Stânga - Grafic ce prezintă eroarea standard sub formă de linii tip segment amplasate la capetele barelor; se 

prezintă media numărului de lilieci-cu-picior-mic (Myotis leibii), specie pe cale de dispariție, capturați în plase în 

studiile de monitorizare (survey); se observă scăderea semnificativă în anul 2009 a numărului de lilieci, ca urmare a 

creșterii incidenței sindromului nas-alb, o infecție fungică Sursa: Talus.rock 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:MYLE_wns_trends.jpg; Dreapta: un exemplar de Myotis leibii Credit: Paul 

Moosman https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_small-footed_bat.jpg 

Figura – Alte modalități de prezentare a erorii standard Stânga-sus și dreapta 

Credit AIMS https://www.aims.gov.au/reef-monitoring/cairns-sector-2018 

Stânga-jos Credit Jaszczuroczłek 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historical_estimates_of_the_speed_of

_light_in_vacuum_with_standard_error_bars.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:MYLE_wns_trends.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_small-footed_bat.jpg
https://www.aims.gov.au/reef-monitoring/cairns-sector-2018
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historical_estimates_of_the_speed_of_light_in_vacuum_with_standard_error_bars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historical_estimates_of_the_speed_of_light_in_vacuum_with_standard_error_bars.svg
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Sintetic, Teorema limitei centrale precizează că: 

-distribuția mediilor unor eșantioane alese aleatoriu urmează întotdeauna o distribuție normală 

-cu cât mărimea eșantioanelor este mai mare, cu atât distribuția normală a mediilor eșantioanelor este 

evidentă, în special când N>30 

-această distribuție prezintă o deviație standard egală cu SE și media egală cu media populației. 

 

2.2 Intervalul de confidență (încredere) 

 

Reamintim: în statistică, nu căutăm aproape niciodată să preluăm date de la întreaga 

populație, ci suntem obligați să facem estimări pe baza datelor provenite de la eșantioane, la care 

putem calcula, cu precizie, anumiți parametri, cum ar fi media sau deviația standard. Să presupunem 

că am calculat media înălțimii persoanelor dintr-un eșantion format din elevii unei clase. Eșantionul 

nostru include 30 elevi ai unei școli (aleși aleator din școală, pentru a desemna un eșantion 

reprezentativ). I-am măsurat pe toți acești 30 elevi, însă populația (toți elevii școlii) numără 

aproximativ 500 copii. Vrem să tragem o concluzie despre acești 500 copii, pe baza datelor provenite 

din eșantionul nostru (N=30), neavând posibilitatea să îi măsurăm pe toți cei 500. 

Putem spune că media înălțimii celor 500 de elevi este egală cu media înălțimii celor 30 elevi 

din eșantion? În mod evident, nu. Practic, nu putem spune nimic sigur (100%) despre media 

populației, căci nu i-am observat pe toți. Însă, putem apela la estimarea parametrică, și la ceea ce am 

abordat despre eroarea standard, pentru a oferi un interval (o gamă de valori) în care se poate afla 

valoarea reală a mediei populației (pe care, repetăm, nu o cunoaștem și nu o vom cunoaște probabil 

niciodată). 

 

Cunoscând media unui eșantion, putem aproxima că un interval definit de media 

eșantionului +/- ~2 SE va include și media populației (reală). Pe baza reprezentării distribuției 

grafice a mediei eșantioanelor, acest aspect îl putem marca vizual în următorul mod: 

În graficele de deasupra am reprezentat distribuția mediilor eșantioanelor cu N=30. Am 

explicat anterior că această distribuție tinde spre una normală ideală, precum se poate vedea și din 

grafice. Media acestei distribuții este egală cu media populației, cea pe care vrem să o identificăm. 

Știm, conform regulilor distribuției normale, că 95% din valorile plotate (mediile eșantioanelor) se 

află la +/- 2 deviații standard (erori standard, în acest caz) față de medie. Să presupunem că media 

eșantionului nostru este 153 cm. Această medie se abate de la media necunoscută a distribuției mai 

mult sau mai puțin. Dacă se află la +/-~2 SE față de media necunoscută a distribuției (în primele două 

cazuri de deasupra), putem afirma că un interval dat de media eșantionului +/- ~2 SE (linia albastră 

Figura – trei studii de caz în care cunoaștem distribuția mediei eșantioanelor și calculăm CI pe baza unui singur 

eșantion măsurat; se prezintă în fiecare din cele trei cazuri aceeași distribuție ipotetică a mediilor eșantioanelor; 

media acestei distribuții coincide cu media populației (ambele necunoscute) de unde am extras eșantioanele și este 

reprezentată cu semnul întrebării (?) pe abscisă; media calculată a eșantionului studiat de noi o reprezentăm cu X de 

culoare albastră; Media (X) +/- 2SE formează intervalul de încredere; în primele două cazuri, CI include media (?) 

căutată, în cel de al treilea caz media eșantionului este prea mare iar CI nu mai include media căutată Sursa: Marija 

J. Norušis (2013) 
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orizontală) va include și valoarea media distribuției eșantioanelor și, implicit, cea a populației (semnul 

de întrebare). 

Acest interval special se numește interval de confidență, abreviat CI în practica de cercetare. 

Este denumit și interval de încredere. Atât timp cât media eșantionului nostru se află la maxim 2 SE 

față de media necunoscută a distribuției, intervalul pe care l-am definit (media eșantionului +/- 2 SE) 

include media distribuției. Dar asta se va întâmpla de fiecare dată? Care este probabilitatea ca acest 

eșantion să se afle la +/- 2 SE (deviația standard a acestei distribuții) față de media distribuției? 

Răspuns: aproximativ 95% (știm asta din regulile generale ale distribuțiilor normale). Dar dacă media 

eșantionului nostru este foarte mare, sau foarte mică, situându-se la mai mult de 2 SE (al treilea grafic 

de deasupra)? În acest caz, acel interval de încredere nu va include media distribuției (deci nici media 

populației), deci vom formula o concluzie greșită. Cât de des se va întâmpla această eroare? Cu 

aceeași probabilitate ca eșantionul ales să fie (din ghinion ?!) la mai mult de 2 SE față de media reală, 

deci în aproximativ 5% din cazuri. 

În inferența statistică, se acceptă această rată de eroare de aproximativ 5%. Inferența 

făcută, prin estimarea parametrică, va respecta un anumit tipar: putem spune că intervalul definit de 

media eșantionului nostru +/- ~2 SE, include, cu un grad încredere de 95%, valoarea mediei 

adevărate. Deci suntem destul de siguri că am estimat corect. Există totuși 5% șanse să ne înșelăm. 

Dacă dorim, putem mări pragul de încredere la 99,7%, dar cu costul creșterii dimensiunii intervalului 

la +/- ~3 SE. 

Devine evident faptul că un interval de încredere foarte mare nu prea este dezirabil. Dacă, în 

cazul eșantionului măsurat de noi, care presupunem că are o medie de 153 cm și o deviație standard 

de 20 cm (o variabilitate mare, dat fiind că vorbim de înălțimi), intervalul va fi 153 +/- 7,3, sau 145,7–

160,310. Acest interval include media adevărată a populației (adică a celor 500 de copii din școală) cu 

un grad de încredere de 95%. Nu pare a fi un rezultat remarcabil, întrucât plaja de valori posibile a 

mediei populației este destul de mare. 

Cu alte cuvinte, este necesar ca SE să aibă o valoare cât mai mică, pentru ca și CI să fie cât 

mai mic (ca lungime), deci plaja de valori posibile oferite pentru media populației să fie cât mai mică. 

Reamintim, eroarea standard o calculăm cu ecuația 𝑆𝐸 = 𝑆𝐷 √⁄ 𝑁 , ceea ce înseamnă că, cu cât 

valoarea deviației standard a eșantionului (numărătorul) este mai mică și cu cât numărul de observații 

din eșantion este mai mare (numitorul) cu atât valoarea SE scade, deci intervalul de încredere (care 

are practic o lungime de ~4 SE) este mai mic. Acești doi factori trebuie să fie luați în considerare la 

design-ul experimental al testelor statistice. 

Vom întâlni conceptul de interval de încredere aplicat și pe alți indicatori în statistică, în 

următoarele cursuri. Aplicabilitatea sa este similară, fiind diferit doar indicatorul și unitatea de 

măsură. 

 

3. Ipoteze statistice și testarea lor. Ipoteza nulă și ipoteza alternativă. 

Valoarea lui p. 
 

3.1 Introducere în testarea ipotezelor statistice 

 

Pe baza celor prezentate până acum și în special la cursul trecut, stăpânind cunoașterea 

conceptelor, este relativ ușor să testăm anumite ipoteze de lucru pe care le putem concepe, pe baza 

unor date experimentale. Pe curbele de distribuție a mediei eșantioanelor s-au reflectat, cu roșu, acele 

arii aflate la extremități și aflate la > ~2 SE față de medie. Folosim această informație și considerăm 

                                                      
10 Am determinat valoarea erorii standard raportând valoarea deviației standard a eșantionului la 

rădăcina pătrată a numărului de cazuri (30), rezultatul fiind SE~3,65. 
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acele valori aflate în zonele respective ca fiind aberante, sau extreme, strict din punct de vedere 

statistic. 

Putem verifica dacă un grup (eșantion) din populație, ales pe baza anumitor criterii, se 

încadrează în “normalitate”, adică face parte din aria definită de 95% din populație. De exemplu, 

luând un grup de copii ai căror mame suferă de o anumită maladie, care, presupunem (ipoteza), 

afectează greutatea la naștere a copiilor, aceștia având o greutate redusă la naștere. Dacă media 

greutății unui astfel de eșantion se află la o distanță de peste două erori standard față de media 

greutății populației, înseamnă că se află în aria roșie de la extremitățile curbei. Deci putem deduce, cu 

o precizie de 95%, că într-adevăr maladia respectivă contribuie la greutatea redusă la naștere a 

copiilor. Dar, există 5% șanse să ne înșelăm! 

Practic, în acest exemplu am realizat un test statistic de bază, cel al comparării mediei unui 

eșantion cu cea a populației, atunci când media și deviația standard a populației sunt cunoscute. Dar, 

de cele mai multe ori, nu știm nimic despre populație, deci lucrăm cu eșantioane pe care încercăm să 

le punem într-o perspectivă comparativă pentru a efectua estimări și deduceri cât mai precise. 

 

3.2 Ipoteza nulă și ipoteza alternativă 

 

În practica statistică, se utilizează, cu precădere, metoda experimentului, în care încercăm să 

realizăm un studiu prin care dorim să confirmăm sau să infirmăm un anumit aspect, o anumită ipoteză 

de lucru. Orice astfel de studiu, ce poate fi supus testelor statistice, necesită, în prealabil, setarea unor 

ipoteze de lucru denumite ipoteza nulă și ipoteza alternativă. O ipoteză este un enunț ce poate fi 

adevărat, sau nu. “Administrarea medicamentului X contribuie la scăderea tensiunii arteriale” este o 

ipoteză. „Greutatea la naștere a copiilor este mai mică atunci când nivelul de estriol al mamelor este 

redus” este o altă ipoteză. Toate acestea se bazează pe asocieri de tip cauză-efect și se reformulează 

sub forma unor ipoteze, nule și alternative. 

 

Ipoteza nulă – denumită și ipoteza 0 sau H0, este ipoteza pe care încercăm să dovedim că este falsă. 

Se poate denumi și ipoteza fără nicio diferență, ipoteza care este în mod normal cunoscută și deja 

acceptată. Altfel zis, ipoteza „nothing”! În cazurile precedente, H0 ar fi exemplificată astfel: 

 -medicamentul X nu are niciun efect asupra tensiunii arteriale 

 -nu există nicio corelație între estriol și greutatea la naștere 

 

Ipoteza alternativă este cea care devine adevărată atunci când infirmăm H0. Denumită H1, sau Ha, 

pentru cazurile precedente o exemplificăm astfel: 

 -medicamentul X contribuie la scăderea tensiunii arteriale 

-greutatea la naștere a copiilor este mai mică atunci când nivelul de estriol al mamelor este 

redus. 

 

Deși la prima vedere nu pare relativ important, conceperea ipotezelor de lucru în mod corect 

previne apariția rezultatelor statistice greșite. Este important să avem în vedere că presupunem că 

ipoteza nulă este adevărată, de la bun început. Acesta este status-ul inițial, normalitatea, ipoteza 

„nimic”. De ce ar trebui să credem, de la bun început, că medicamentul X va funcționa sau că există o 

corelație între nivelul de estriol și greutatea copiiilor? 

 

3.3 Teste statistice 

 

Testul statistic oferă un mecanism precis de luare a unor hotărâri pe baze cantitative (valori) 

asupra unui proces sau serii de procese comparative. Testul statistic este o metodă a statisticii 

inferențiale utilizată pentru a determina o concluzie posibilă comparând două ipoteze contradictorii 
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(ipoteza nulă și ipoteza alternativă). În esență, orice test statistic încearcă să identifice dacă avem 

suficiente dovezi să respingem ipoteza nulă și să o acceptăm, astfel, pe cea alternativă. 

 

3.4 Etapele testării statistice 

 

-pasul 1- formularea ipotezelor statistice, H0 și H1; 

-pasul 2- alegerea testului statistice potrivit pentru datele modelate; 

-pasul 3- verificarea respectării precondițiilor (engl. assumptions) testului ales, de către 

datele noastre din eșantion. Fiecare test statistic se bazează pe valabilitatea unor precondiții privind, 

de exemplu, distribuția datelor eșantionului. Unele teste statistice pot furniza informații complet 

eronate la încălcarea acestor precondiții; alte teste statistice pot fi robuste, adică rezultatele oferite de 

aceste teste sunt „rezistente” și oferă valori corecte chiar și la încălcarea precondițiilor. Frecvent 

întâlnite ca și precondiții sunt: 

 

a. normalitatea distribuției datelor 

b. independența rezultatelor. 

 

Independența rezultatelor este foarte importantă, întrucât anumite teste statistice se pretează în 

mod special aplicării pe date perechi. Dacă am măsurat un anumit parametru la diferite intervale de 

timp pe aceiași indivizi, sau dacă am efectuat un experiment pe un grup de indivizi (studenții unei 

facultăți, membrii unei comunități etc.) se aplică teste specifice ce țin cont de lipsa de independență a 

datelor. 

 -pasul 4- presupunem că ipoteza nulă este adevărată 

 -pasul 5- calculăm valoarea lui p (explicații în continuare) 

 -pasul 6- alegem dacă să respingem ipoteza nulă sau nu (explicații în continuare). Ipoteza 

alternativă poate să precizeze direcția în care vor evolua rezultatele. De exemplu, la administrarea 

unui medicament care ar trebui să contribuie la scăderea glicemiei, putem formula ipoteza alternativă 

în două moduri: 

 

  a. medicamentul va contribui la scăderea glicemiei 

  b. medicamentul va afecta valoarea glicemiei (dar nu știm și cum) 

 

Testele statistice permit de obicei calcularea valorii p de tip „one-tailed”, când cunoaștem cu 

precizie că datele sunt direcționate, sau „two-tailed”, când nu știm ce efect există. Atenție, nu putem 

ști efectul decât în rare cazuri. Multe medicamente gândite într-un mod anume s-au dovedit a avea 

efecte opuse, deci testul „two-tailed” este cel preferabil de a fi ales. Testul „one-tailed” îl alegem când 

suntem ferm convinși de direcția rezultatului, de exemplu, când administrăm hrană unor persoane 

subnutrite și ne așteptăm ca acestea să ia în greutate. 

 -pasul 7- raportarea și interpretarea rezultatelor în mod corect (discutat în continuare) 

 

3.5 Valoarea lui p. Interpretarea rezultatelor testului statistic. 

 

Testele statistice returnează o valoare, denumită valoarea lui p (sau P, de la probabilitate), ce 

reprezintă o dovadă împotriva ipotezei nule. Valoarea lui p se mai poate întâlni sub denumirea “nivel 

de semnificație observat”. Altfel zis, aceasta se poate confunda cu o probabilitate, aceea de a obține 

rezultate cel puțin la fel de extreme cu cele observate, sub presupunerea că ipoteza nulă este 

adevărată. Cu alte cuvinte, la valori foarte mici ale lui p, avem o probabilitate foarte mică ca datele 

noastre observate să fie foarte improbabile, sub presupunerea că ipoteza nulă e adevărată. Cu cât 

valoarea lui p este mai mică, cu atât suntem înclinați să respingem ipoteza nulă și să o acceptăm pe 

cea alternativă, iar semnificația rezultatelor este cu atât mai mare. Definim semnificație statistică a 
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rezultatelor faptul că rezultatul obținut nu se datorează șansei, ci unui efect clar determinat de 

anumiți factori. În principiu, nu există claritate în ceea ce privește pragul cu care putem compara 

valoarea lui p ca să respingem, sau nu, ipoteza nulă. Totuși, în practică, se utilizează următoarele 

praguri de semnificație: 

 

Dacă p > 0,1 → „nu avem semnificație”, nu putem respinge ipoteza nulă 

Dacă 0,05 < p ≤ 0,1 → „semnificativ la limită”, putem sau nu putem respinge ipoteza nulă 

Dacă 0,01 < p ≤ 0,05 → „semnificativ”, respingem ipoteza nulă 

Dacă p ≤ 0,01 → „foarte semnificativ”, respingem ipoteza nulă 

 

Aici se adaugă o serie de aspecte foarte importante, des uitate sau înțelese greșit, cu privire la 

pragurile de semnificație: 

-în practica statistică, este consacrat (standardizat) că 0,05 este un prag sub care avem 

semnificație statistică și respingem ipoteza nulă, iar dacă p depășește 0,05, atunci acceptăm ipoteza 

nulă; 

-în realitate, de fapt, această valoare prag de 0,05 sau oricare alte valori folosite propuse de 

anumiți autori sunt alese în mod pur la „întâmplare”, în mod arbitrar, întrucât, de exemplu, între 

p=0,49 și p=0,51 diferențele de semnificație sunt insignifiante. În lucrările științifice se menționează, 

sau trebuie să se menționeze, exact valoarea lui p, urmată de interpretări; 

-experții avizați recomandă implementarea valorii prag de 0,01 ca fiind semnificativă (deci 

înlocuirea valorii de 0,05), cu scopul de a reduce rata de coincidență (deci rezultate fals pozitive) din 

studiile biomedicale. 

 

3.6 Raportarea și interpretarea rezultatelor obținute după aplicarea testului 

statistic 

 

La raportarea rezultatelor, se ține cont de următoarele aspecte: 

 

-valoarea lui p nu este un indicator perfect, deși ne oferă în mod concret un grad de 

semnificație al descoperirii noastre; 

-nu ne spune nimic despre magnitudinea sau variabilitatea unui efect. Într-un studiu putem să 

obținem un efect semnificativ statistic, dar foarte mic, insignifiant, din punct de vedere clinic. 

Metodele grafice și intervalul de confidență trebuie utilizate, alături de valoarea lui p, în ideea 

prezentării corecte a datelor obținute; 

-ipoteza nulă este fie adevărată, fie falsă. Valoarea lui p reprezintă probabilitatea ca datele 

noastre observate să fie improbabile și nicidecum nu reprezintă probabilitatea ca H0 să fie adevărată; 

-rezultatele obținute trebuie să aibă și importanță practică; 

-nu putem afirma că ipoteza nulă e adevărată, ci o putem doar respinge; 

-nu putem afirma că ipoteza alternativă e adevărată, ci o putem doar accepta. Valoarea lui p 

nu va fi niciodată 0, deci niciodată nu putem fi 100% siguri pe rezultatele noastre. This is statistics! 

 

4. Teste statistice 
 

Testele statistice reprezintă un mecanism precis de validare sau invalidare a unei ipoteze 

statistice, cu precizie matematică și care oferă un grad de încredere specific. Fiecare test statistic 

presupune, practic, determinarea probabilității de a obține date cel puțin la fel de extreme ca cele pe 

care le-am măsurat, sub premisa că ipoteza nulă este adevărată. Deci, la valori foarte mici ale lui p, 

există o șansă foarte mică ca H0 să fie adevărată, deci o putem respinge, de obicei la valori de sub 

0,05. În orice caz, valoarea p=0,05 reprezintă că avem o șansă de 5% să greșim, deci încrederea 
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noastră în ipoteza alternativă va fi foarte mare la valori p foarte mici, în special când p<0,01 sau 

p<0,001. 

 

4.1 Teste de concordanță 

 

De multe ori, suntem interesați să aflăm dacă datele măsurate pe o populație urmează o 

distribuție normală sau nu, pe baza valorilor obținute de la eșantioane. Reprezentarea grafică a 

distribuției de frecvență este de multe ori suficientă pentru aprecierea normalității, însă uneori în caz 

de incertitudine sau din dorința de certitudine, se poate apela și la teste statistice specifice, care poartă 

denumirea de teste de concordanță, sau teste tip goodness-of-fit, în engleză. Ca exemple se pot da 

testele Kolmogorov-Smirnov, d'Agostino-Pearson și Shapiro-Wilks, denumite după cei care le-au 

construit. 

Ipotezele nulă și alternativă ale acestor teste sunt: 

 

H0: populația urmează o distribuție normală a valorilor parametrului măsurat 

H1: populația nu urmează o distribuție normală a valorilor parametrului măsurat 

 

La o valoare prag a lui p < 0,05 sau p < 0,1 se respinge ipoteza nulă și se acceptă cea 

alternativă. Fiecare test returnează o valoare diferită a lui p și, de obicei, se alege un singur test 

potrivit situației în cauză. Testele de concordanță (normalitate) se folosesc adesea înaintea 

aplicării testelor de semnificație, în ideea testării precondiției normalității distribuției (engl. 

assumption of normality). 

De obicei, dacă avem cel puțin 30 de observații în eșantioanele noastre, iar variabilele 

măsurate sunt variabile des utilizate în biostatistică (parametri sanguini, biometrici etc.), atunci nu ar 

trebui să ne îngrijoreze în mod specific normalitatea datelor. Normalitatea datelor se poate observa și 

realizând un simplu grafic. Transformarea logaritmică a datelor se poate aplica uneori, când valorile 

măsurate se depărtează de o distribuție normal gaussiană. 

 

Testul CHI-pătrat (χ2) 

 

Testul χ2 este un test aparte ce face parte din categoria testelor de concordanță. Există o serie 

de variante ale acestui test, cea frecvent folosită fiind testul CHI-pătrat al lui Pearson. Este un test 

utilizat atât în bioinformatică, la analiza genelor, cât și în practica medicală, de exemplu, la evaluarea 

efectului unor terapii. Testul χ2 își propune să verifice dacă există diferențe între frecvența obținută în 

cadrul experimentului sau studiului și frecvența așteptată, în cazul în care factorii modelați sunt 

independenți. Se numește și test de asociere (opusul diferenței). 

 

Ipotezele statistice arată astfel: 

H0: cazurile din populație urmează frecvențe egale cu cele așteptate 

H1: cazurile din populație urmează frecvențe diferite față de cele așteptate. 

 

De multe ori, testul χ2 se aplică pe date tabelare. 

Pe capul de tabel se pot prezenta anumiți factori studiați de exemplu medicamente (M1 și 

M2), expunerea la diferiți factori nocivi (da/nu), în timp ce pe linii se utilizează diferite grupe de 

indivizi, grupați pe anumite răspunsuri la factor: ameliorare/nicio ameliorare, suferinzi/nesuferinzi etc. 

În fiecare din celule se va plasa un număr, care reprezintă numărul de indivizi din cadrul fiecărei 

grupe. Acest tabel poate avea oricâte rânduri și oricâte coloane, deși tabele 2 x 2 vor genera valori ale 

lui p care vor fi ușor de interpretat. 

 

Ipotezele pot fi formulate în acest caz în alt mod: 
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H0: datele sunt independente una de cealaltă 

H1: datele nu sunt independente una față de cealaltă 

 

La o valoare mică a lui p, conchidem că datele sunt dependente, deci există o legătură între 

factorul de expunere și boala studiată. Sau, un medicament este superior altuia. 

 

4.2 Teste de valabilitate 

 

În practica statistică, la măsurarea datelor, pot apărea unele valori aberante ale căror valori se 

situează la distanță foarte mare de celelalte valori sau de medie. Există o categorie de teste statistice, 

denumite teste de valabilitate, ce pot preciza dacă o valoare extremă se datorează variabilității 

biologice normale, sau este un rezultat aberant datorat unei erori de măsurare. Amintim, valorile 

extreme au un impact puternic asupra mediei aritmetice. De asemenea, influențează estimarea 

distribuției și au practic un impact nefavorabil la interpretarea corectă a testelor de semnificație, 

discutate ulterior. Ca și exemple, se pot da testul Grubbs și criteriul de eliminare Chauvenet. 

 

4.3 Teste de semnificație 

 

De cele mai multe ori, experimentele includ două eșantioane, unul asupra căruia se aplică un 

factor perturbator, al cărui efect dorim să-l cuantificăm, în timp ce celălalt eșantion servește drept 

control și reprezintă populația normală, eventual pacienți care primesc placebo. În mod similar, putem 

testa eșantioane provenite din diferite populații, pentru a identifica dacă anumite diferențe sunt reale 

sau nu. Aceste diferențe se pot datora variabilității biologice normale, sau pot fi diferențe reale. Una 

din problemele fundamentale în biostatistică se rezumă la întrebarea: diferențele pe care le 

observăm între eșantioane sunt normale și se datorează variabilității biologice, sau sunt 

suficient de mari pentru a trage concluzia că factorul perturbator le-a cauzat? Testele de 

semnificație se utilizează în aceste cazuri și au ca rol testarea diferențelor dintre mediile sau varianțele 

a două eșantioane. 

 

Testul t al lui Student 

 

Este probabil testul de semnificație cel mai utilizat în practica de cercetare biomedicală și cea 

de comparare a indivizilor expuși la diferiți factori sau din populații presupus diferite. Se bazează pe 

distribuția t și permite compararea semnificației diferenței dintre mediile valorilor obținute pe două 

eșantioane. Atunci când testul se aplică pe date independente (unpaired) se utilează o variantă diferită 

a ecuațiilor testului față de aplicarea testului pe date dependente, sau perechi (paired). Alte variante 

ale testului t includ variații pe seama cunoașterii similitudinii gradului de dispersie a populațiilor. De 

obicei, nu cunoaștem acest aspect și mergem pe varianta „assuming unequal variances”. 

 

Ipotezele testului t arată aproximativ astfel: 

Ho: mediile populațiilor sunt egale (μ1=μ2) 

H1: mediile populațiilor sunt diferite (μ1≠μ2) 

 

De exemplu, putem evalua efectul unui medicament și recrutăm 200 subiecți, apoi îi împărțim 

aleatoriu în două grupe de câte 100 oameni. La primii 100 de oameni aplicăm tratamentul în timp ce 

la celălalt grup le administrăm un medicament fals, un placebo, care nu are niciun efect. După 

măsurarea efectelor, se aplică testul t pentru date neperechi. 

Testul t pentru date perechi se aplică, de exemplu, pe un lot de pacienți la care observăm 

modificările apărute înainte și după tratament. O dietă aplicată pe un lot de 50 pacienți necesită 

măsurarea înainte și după a greutății. Avem deci două seturi de date, pe care aplicăm testul t paired. 
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Dacă revenim la primul exemplu, cu 200 pacienți împărțiți în două grupe, putem aplica și 

testul t pentru date perechi. Practic, realizăm perechi între indivizi pe baza unor caracteristici comune, 

cum ar fi greutatea. Vom avea 100 de perechi de oameni și, în acest fel, putem controla efectul unor 

variabile externe. 

Testul se pretează și la analiza datelor provenite de la un singur eșantion. În acest caz, putem 

aplica testul t „one sample”, care nu este implementat în Excel ci în alte programe. Sau, în Excel, 

putem crea un al doilea eșantion în care toate celulele vor avea media populației, care trebuie să fie 

cunoscută la acest test particular. 

 

ANOVA 

 

ANOVA, prescurtarea de la Analysis of Variance, este un test statistic destul de complex ce 

verifică egalitatea mediilor provenite de la mai multe populații simultan. Se aplică atunci când avem 

peste două eșantioane de indivizi. ANOVA permite includerea unei serii de date măsurate pe aceiași 

indivizi, varianta aceasta numindu-se „repeated measures ANOVA”. De obicei, dacă măsurăm 

influența unui singur factor, ANOVA se numește unifactorială, sau one-way ANOVA. Există și 

varianta ANOVA multifactorială, two-way ANOVA, în care măsurăm simultan efectul a doi factori 

asupra indivizilor studiați. 

Ipotezele nulă și alternativă, dacă aplicăm ANOVA pe trei eșantioane sunt: 

 

Ho: mediile populațiilor sunt egale (μ1=μ2=μ3) 

H1: mediile populațiilor sunt diferite (μ1≠μ2≠μ3) 

 

Dacă respingem H0, nu putem ști între care grupe avem diferențe reale. De aceea, la valori 

foarte mici ale lui p, continuăm analiza cu teste speciale denumite post-hoc (după eveniment), precum 

testul Tukey HSD. Această variantă este net superioară abordării prin multiple teste t, deoarece testul 

Tukey ține cont de toate datele simultan. 

 

Testul F 

 

Testul F se bazează pe distribuția F și se utilizează adesea la compararea varianțelor a două 

eșantioane. În acest caz nu ne interesează mediile, ci dispersiile datelor. Ipotezele sunt: 

 

Ho: dispersiile populațiilor sunt egale (σ1=σ2) 

H1: dispersiile populațiilor sunt diferite (σ1≠σ2) 

 

5. Corelații și regresii 
 

5.1 Corelații 

 

Față de alți termeni statistici menționați până la acest curs, în practica obișnuită termenul de 

“corelație” este destul de des folosit. Putem spune adesea că greutatea unei persoane este corelată cu 

numărul de calorii consumate, sau că avem o corelație între nota la examen și numărul de ore dedicate 

studiului. În statistică, corelația are o definiție exactă: reprezintă tăria relației liniare dintre două 

variabile. 

Graficul de tip scatter-plot, sau nor-de-puncte, poate arăta dacă există corelație între anumite 

variabile sau nu. Pe axe se prezintă valorile posibile a două variabile măsurate, iar punctele reprezintă 

observațiile individuale, fiecare din observații aflându-se la intersecția valorilor corespunzătoare de pe 

axele Ox și Oy. 



 

23 

 

Măsurarea tăriei legăturii liniare dintre două variabile se face prin calcularea coeficientului de 

corelație Pearson, notat cu r și lipsit de unitate de măsură. Acest coeficient măsoară abaterile 

individuale față de dreapta perfectă invizibilă care trece perfect printre punctele de pe grafic. Poate fi 

considerat ca fiind analogul deviației standard. Coeficientul r ia valori între -1 și +1. Valorile negative 

ale lui r indică corelații negative, inverse, în timp ce valorile pozitive indică corelații pozitive, directe. 

Valoarea coeficientul Pearson ne indică gradul de corelație dintre cele două variabile, astfel: 

 

 0,9 < r < 1      corelație directă, foarte puternică 

 0,7 < r < 0,9   corelație directă, puternică 

 0,5 < r < 0,7   corelație directă, moderată 

 0,3 < r < 0,5   corelație directă, slabă 

-0,3 < r < 0,3   corelație inexistentă sau practic inexistentă 

-0,5 < r < -0,3  corelație inversă, slabă 

-0,7 < r < -0,5  corelație inversă, moderată 

-0,9 < r < -0,7  corelație inversă, puternică 

   -1 < r < -0,9  corelație inversă, foarte puternică 

 

 
Figura de deasupra prezintă câteva corelații între două variabile și coeficienții asociați cu 

dreptele respective. 

Un alt indicator al corelației des folosit este coeficientul de determinare, care de fapt este 

coeficientul de corelație ridicat la pătrat, notat R2. Acest coeficient este întotdeauna pozitiv, deci nu ne 

arată tipul de legătură, inversă sau directă. 

Pe datele obținute de la corelații, se pot aplica atât intervale de încredere, cât și teste statistice, 

care pot aprecia realitatea privind corelația existentă în populația din care a provenit eșantionul 

respectiv. Aceste teste se pot realiza folosind programe de statistică. 

Coeficientul de corelație al populației este notat cu ρ (rho). 

 

5.2 Modelul de regresie liniară 

 

Există un lucru pe care coeficientul r nu ni-l arată, acesta fiind cuantificarea relației dintre 

cele două variabile. Altfel spus, care este exact relația dintre cele două variabile, făcând abstracție de 

tăria legăturii dintre ele. Acest lucru ne este indicat de ecuația de regresie, specific, de panta ei. 

 

Interpretarea ecuației de regresie 
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Pe grafic obținem ecuația dreptei. Aceasta se obține dintr-o ecuație complexă, pe care Excel 

sau alte programe ne-o oferă facil. O astfel de ecuație are forma y = β * x + c. 

 

Valoarea β este coeficientul de regresie, c este o constantă care arată originea dreptei pe axa 

Oy, y și x sunt variabilele noastre, cea dependentă, respectiv cea independentă. Să presupunem că am 

studiat corelația dintre greutate și înălțime. Valoarea β ne interesează pe noi, iar aceasta este egală cu 

0,37. Aceasta ne arată că, dacă x (variabila de pe axa Ox, cea orizontală) crește cu o unitate, atunci y 

(variabila de pe axa Oy, cea verticală), crește cu β unități. În exemplul nostru, daca înălțimea crește cu 

1 cm, atunci greutatea crește cu 0,37 kg. În alte cuvinte, la o creștere în înălțime cu 1 cm, ne așteptăm 

ca o persoană să ia în greutate, în medie, 0,37 kg. 

 

 
 

Interpretarea valorii β nu prea își are rostul atunci când coeficientul de corelație este foarte 

apropiat de 0. În acest caz, r=0,781 (rădăcina pătrată a lui R2), deci corelația este de tip directă și 

puternică. 

 

6. Analiza statistică a stării de sănătate. Indicatori epidemiologici. 
 

6.1 Indicatori epidemiologici 

 

Rapoarte, proporții, rate 

 

Raportul este un indicator dintre două valori cantitative și permite compararea a două 

cantități, de exemplu, raportul dintre numărul de femei și numărul de bărbați. Poate fi subunitar (<1), 

unitar (1, cantitățile sunt egale) sau supraunitar (>1). 

Proporția reprezintă raportul dintre o categorie de observații și totalitatea observațiilor 

realizate. De exemplu, proporția femeilor dintr-o țară se calculează împărțind numărul de femei la 

numărul oamenilor din populație și se poate reprezenta sub formă procentuală. 

Rata este un tip aparte de proporție utilizată când avem și date temporale incluse în analiză, 

de exemplu, am efectuat analiza pe perioada unui an întreg și am măsurat în cadrul unei populații rata 

de îmbolnăvire, pe o maladie specifică. Diferitele tipuri de rate statistice vor fi prezentate în 

continuare. 

 

Prevalența 

 

y = 0.3707x + 15.357
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Prevalența reprezintă proporția unei populații care prezintă o anumită condiție medicală. 

Această condiție este foarte des o boală, dar poate fi reprezentată și de alte aspecte cum ar fi fumat sau 

utilizarea centurilor de siguranță. 

 

Prevalența se obține împărțind numărul de indivizi afectați de condiție la numărul total de 

indivizi ai populației studiate. Se exprimă sub formă de procent, dar se poate prezenta și prin 

raportarea numărului de cazuri per 10.000 sau 100.000 oameni. 

 

Tipuri de prevalență 

 

a. Prevalența punctuală, la un moment dat, se calculează comparând numărul de cazuri 

care prezintă condiția la o dată anume (fixă) cu numărul de oameni la momentul 

respectiv; 

b. Prevalența de-a lungul unei perioade de timp (engl. period prevalence) se calculează 

prin evaluarea numărului total de oameni care prezintă condiția într-un interval anume de 

timp. Poate fi folosită spre a arăta proporția celor au avut gripă sezonieră în sezonul rece 

al unui anumit an; 

c. Prevalența de-a lungul vieții semnifică proporția dintre toți oamenii care au suferit 

cândva de condiția respectivă și numărul total al oamenilor dintr-o populație. La 

numărător se includ toți oamenii care au avut respectiva condiție, cândva, în decursul 

vieții. 

 

Incidența 

 

Incidența este definită ca numărul de noi cazuri identificate într-o perioadă de timp, raportate 

la totalul populației. Incidența reprezintă astfel și un indicator al probabilității apariției unei anumite 

condiții medicale într-o populație într-un interval specific de timp. 

 

Incidență vs. prevalență 

 

Uneori, nici incidența și nici prevalența nu sunt definite sub un raport de numere, ci simplu 

sub formă numerică prin cuantificarea simplă a numărului de noi cazuri. Incidența este un indicator 

superior prevalenței fiindcă indică care este șansa de contractare a bolii la indivizii sănătoși. Variația 

acestui indicator indică prezența unor factori care pot modifica incidența. În schimb, prevalența este 

utilizată ca și indicator al poverii asupra societății datorate unei anumite maladii. 

 

Riscul relativ (RR) și rata de șansă (OR) 

 

Riscul relativ, denumit și rata de risc (sau rata relativă) și abreviat RR este des întâlnit în 

literatura de specialitate. Acesta 

este un indicator al tăriei asocierii 

dintre doi factori, de obicei între 

factorul de risc cercetat și maladia 

cu care ar fi asociat. 

În vederea realizării unor studii 

epidemiologice, se construiesc 

așa-numitele tabele de 

contingență 2x2, precum cel din 

imaginea adiacentă 
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   unde: a = numărul de persoane care prezintă boala (condiția) și au fost expuse la factorul de risc 

 b = numărul de persoane care nu prezintă boala deși au fost expuse la factorul de risc 

 c = numărul de persoane care nu au fost expuse la risc dar prezintă boala 

 d = numărul de persoane care nu au boala și nici nu au fost expuse la factorul de risc 

La marginile tabelului se prezintă totalurile parțiale aferente și eventual totalul general (a+b+c+d) al 

tuturor subiecților înregistrați. 

 

RR se calculează ca fiind raportul dintre incidența bolii în rândul indivizilor expuși la risc, 

împărțită la incidența bolii în rândul celor neexpuși la risc. Altfel spus, pe tabelul de contingență: 

 

𝑅𝑅 =
𝑎 (𝑎 + 𝑏)⁄

𝑐 (𝑐 + 𝑑)⁄
 

Interpretare: 

RR = 1 – nu există asociere între factorul de risc și boală 

RR > 1 – există asociere pozitivă între factor și incidența bolii 

RR < 1 – există asociere negativă între factor și incidența bolii, deci factorul de risc are de 

fapt efect protector 

 

Odds ratio, sau rata de șansă (OR) se calculează pe baza datelor privind prevalența unei 

maladii și a expunerii la factorul de risc. Este diferită de RR și se calculează astfel: 

 

=
𝑎 𝑐⁄

𝑏 𝑑⁄
 

Interpretare: 

OR = 1 – nu există asociere între expunerea la factorul de risc și boală 

OR > 1 – există asociere între expunerea la factor și prevalența bolii, deci expunerea la 

factorul de risc corelează cu creșterea riscului de apariție a bolii 

OR < 1 – există asociere negativă între expunerea la factorul de risc și prevalență, deci 

expunerea la factorul de risc corelează cu un efect protector. 

 

Spre deosebire de OR care indică corelația între factorul de risc și prezența unei boli, RR are 

o putere predictivă superioară întrucât indică cauzalitatea. RR și OR trebuie să fie însoțite de 

intervalele de încredere aferente și de valoarea lui p. Dacă intervalul de încredere 95% include 

valoarea RR (OR) = 1, atunci nu putem trage o concluzie fermă despre populație, întrucât RR (OR) 

aplicat pe populație poate fi 1. În acel caz, valoarea lui p two-tailed va fi întotdeauna >0,05 iar studiul 

nu a reușit să dovedească legătura precisă dintre factor și condiție. 

 

6.2 Tipuri de studii epidemiologice 

 

Distincția experimental / observațional 

 

Unele studii epidemiologice vizează realizarea unui experiment asupra indivizilor din 

eșantion, în vederea identificării unui efect favorabil. Acestea sunt studii de tip experimental. În 

schimb, studiile de tip observațional nu își propun să modifice nicio condiție, ci doar urmăresc 

indivizii în viața de zi cu zi, trăgând concluziile adecvate pe baza datelor prelevate. 

 

a. Prospective cohort study 

 

Acest tip de studiu este unul observațional și vizează extragerea unui eșantion (cohortă) dintr-

o populație, urmând separarea indivizilor din eșantion în două grupe: expuși și ne-expuși la un factor 
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de risc. Studiul se realizează pe o perioadă de timp bine determinată, în viitor (prospectiv). Dacă se 

dorește observarea legăturii dintre expunerea în copilărie la un factor și apariția unei boli la 

maturitate, studiul poate dura chiar decade. După realizarea tabelului de contingență, se calculează RR 

și se interpretează astfel: 

 

Riscul apariției bolii a fost de RR ori mai mare în cadrul populației expuse la factorul de risc 

comparativ cu cei care nu au fost expuși la factorul de risc. 

 

b. Retrospective cohort study 

 

Asemănător cu cel de tip prospectiv, numai că în acest caz studiul se realizează pe date 

obținute în trecut. Acestea se pot prelua din diferite registre, fișe de angajare sau fișe medicale etc. 

 

c. Randomized controlled study (trial) 

 

Reprezintă categoria de studii obligatorii când se testează un nou medicament. Modul de 

distribuire a expunerii este însă diferit, întrucât indivizii care prezintă boala sunt plasați în mod 

aleatoriu în două grupe. Una din grupe va fi expusă la factor, iar cealaltă nu, iar factorul în acest caz 

va fi medicamentul experimental. Practic, investigatorul este cel care hotărăște design-ul 

experimental, spre deosebire de studiile precedente, unde oamenii sunt liberi să își desfășoare 

activitățile normale, fiind analizați ulterior. 

 

d. Cross-sectional 

 

Studiile de acest tip se deosebesc de cele de tip retrospectiv sau prospectiv prin faptul că se 

bazează pe datele privind prevalența, fiind deci mai rapide și mai puțin costisitoare. Practic, se preia 

un eșantion și se evaluează concomitent absența/prezența bolii și absența/prezența factorului, urmat de 

realizarea tabelului de contingență. Întrucât o parte din indivizii din eșantion prezintă deja boala, nu se 

poate calcula RR, deci se va calcula OR. Interpretarea OR arată diferit: 

 

Șansa de a dezvolta condiția este de OR mai mare la persoanele expuse la factorul de risc 

comparativ cu cele neexpuse la factorul de risc. 

 

e. Case-control (Caz-control) 

 

Sunt studii observaționale. Se bazează de asemenea pe prelevarea unor eșantioane specifice, 

dar în acest caz se vor preleva două eșantioane din populație: unul ce cuprinde persoane care suferă de 

boala studiată, iar unul cu sănătoși. Apoi se cercetează și se evaluează expunerea indivizilor din 

eșantioane la factorul de risc, care a avut loc în trecut. Se indică OR. 

 

7. Eșantionarea statistică. Design experimental. Factori care influențează 

semnificația statistică 
 

7.1 Metode de eșantionare 

 

Eșantionarea 

-Modalitatea de selectare a unui set reprezentativ de indivizi ai unei populații, în vederea 

realizării unor analize/experimente și, ulterior, a inferenței rezultatelor asupra populației. 
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-Are un rol extrem de important în obținerea unor date de calitate și a unor rezultate cu un 

grad de acuratețe ridicat. 

-Eșantionul trebuie să fie suficient de mare și se poate realiza prin diferite metode cum ar fi: 

aleatorie, prin grupare, sistematică (al n-lea individ) etc. 

 

Eșantionarea aleatorie este de obicei preferată altor tipuri de eșantionări. Se desemnează 

numere consecutive unor indivizi și apoi se generează un set de numere aleatorii. Indivizii ce poartă 

acele numere vor fi selectați în vederea studiului. 

 

7.2 Factori ce influențează în mod negativ studiile statistice și, în special, 

interpretarea rezultatelor lor 

 

a. Variabile de confuzie 

 

În statistică, principala problemă se poate reduce la identificarea veridicității unei relații de tip 

cauză-efect pe baza unor date descriptive. Una din frazele consacrate, deși destul de ignorate, ale 

acestei științe este: 

 

„Asocierea nu implică în mod automat cauzalitate.” 

 

Dacă identificăm o asociere între doi factori diferiți, în niciun caz nu putem interpreta aceasta 

ca fiind o relație de tip cauză-efect. Deseori, se ignoră efectul unor variabile externe, neincluse în 

analiză, dar care au efecte directe atât asupra cauzei, cât și asupra efectului studiate. Acest tip de 

variabile poartă numele de variabile „confounding”, sau, pe românește, variabile de confuzie. Acestea 

conduc la interpretarea, parțial sau total, greșită a asocierii dintre cauză și efect. Sunt cele mai frecvent 

întâlnite erori ce apar în literatura științifică a studiilor statistice. 

Să luăm următorul exemplu, în care temperatura exterioară determină creșterea sau scăderea 

consumului de înghețată și al numărului de arsuri solare la subiecții testați. Asocierea dintre cei doi 

factori prezentați cu albastru nu este una de tip cauză-efect, deși, ignorând factorul temperatură, am 

putea concluziona că substanțele chimice din înghețate cresc sensibilitatea la arsurile solare. 

 

 
 

b. Bias-ul, sau înclinația 

 

Reprezintă, de asemenea, o eroare des întâlnită în practica statistică și presupune înclinația, 

sau preferința de a favoriza o anumită categorie de subiecți la alegerea protocoalelor de studiu sau în 

implementarea factorilor analizați. De exemplu, medicii care oferă tratamente pacienților HIV au 

înclinația să prescrie medicamentul antiviral abacavir persoanelor cu risc cardiac. Analiza statistică a 

temperatura 
exterioară ridicată

rata consumului de 
înghețată

numărul de arsuri 
solare
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riscului cardiac în rândul pacienților tratați pentru HIV cu diferite medicamente a arătat o asociere 

între abacavir și un număr crescut de evenimente cardiace, spre deosebire de alte medicamente. 

Acesta ar fi un rezultat fals, datorită preferinței anterioare. 

De asemenea, studiile clinice randomizate se realizează adesea prin metoda dublu-orb, sau 

double-blinded. Atât pacientul, cât și cel care administrează medicamentul experimental (sau alte 

terapii, diete etc.) nu știu dacă medicamentul pe care îl folosesc este cel real sau cel fals, placebo. 

Astfel, se elimină posibilul bias, datorat avantajării anumitor pacienți (administrarea preferențială a 

acelui medicament) din cauze subiective. 

 

----------------------- 

 

Există anumite alternative ce pot permite reducerea impactului unor astfel de factori 

nedoriți în studiile statistice: 

-randomizarea, gruparea aleatorie a subiecților. Este bine-cunoscut faptul că studiile 

observaționale au tras concluzii greșite, ce au fost apoi corectate prin studii randomizate controlate; 

-reducerea numărului de variabile externe. Se pot selecta spre studiu indivizi asemănători din 

punct de vedere al potențialelor variabile de confuzie; 

-controlul variabilelor externe. Se poate realiza prin împerecherea indivizilor urmată de 

realizarea testului t – date perechi (a se vedea și LP). 

 

7.3 Studii statistice de înalt nivel 

 

 
 

Două tipuri de studii statistice de nivel avansat ocupă un loc important în practica medicală și 

de cercetare. Acestea sunt studiile de tip review sistematic și meta-analizele. Studiile de tip review 

sistematic au ca scop oferirea unui răspuns precis la o întrebare, prin sintetizarea și analiza 

meticuloasă a multor studii experimentale precedente. Își propune să pună în balanță aproape toate 

studiile importante ce au legătură cu întrebarea analizată, cu scopul identificării unui consens asupra 

diferitelor obținute de alți cercetători, în trecut. Este o analiză calitativă. 

O meta-analiză este un studiu ce presupune analiza cantitativă a datelor identificate într-o 

multitudine de studii precedente. Ca și review-urile sistematice, presupune focusarea pe o anumită 

temă/chestiune/întrebare, însă accentul cade pe aducerea la același numitor a tuturor datelor obținute 

de alți cercetători și tragerea unei concluzii mai pertinente decât cele aduse de numeroasele studii 

individuale, prin utilizarea unui ansamblu de metode statistice speciale și specifice. 

Meta-
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e

Randomized 
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studii cross-sectional
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reports)
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Unele articole științifice pot combina cele două abordări, ceea ce se face adesea prin 

includerea unei meta-analize simple în review-urile sistematice. 

 

 

Partea a II-a – Informatica medicală 

 

1. Introducere și contextul dezvoltării. Concepte fundamentale. 

 

1.1 Concepte fundamentale în informatică 

 

Informatica este știința care se ocupă cu studiul structurii, comportamentului și interacțiunii 

sistemelor computaționale naturale sau artificiale. Informatica studiază și reprezentarea, procesarea și 

comunicarea informației în sistemele computaționale. 

Studiul sănătății implică utilizarea unor concepte simple cum ar fi unitatea celulară sau 

noțiunea de boală (deviație de la starea normală de sănătate). În mod similar, informatica este 

construită în jurul unor concepte, precum modelul, informația sau sistemele de informație. 

Modelul este o reprezentare fictivă a unui obiect sau fenomen real, ce imită în moduri 

specifice anumite trăsături ale realității. Un model poate fi un mulaj, o hartă, o schiță etc. Fiecare din 

aceste modele este construit pe baza realității printr-un proces denumit abstractizare. Utilizarea 

modelelor este omniprezentă în viața de zi cu zi și în practica medicală. 

O fotografie poate fi și ea utilizată ca model al realității, la un moment dat, dat fiind că 

procesele evoluează constant. Per ansamblu, modelul are anumite limitări, generate de acțiunea de 

abstractizare, care duce la pierderea unor informații, dar și de specificitatea modelului. Fiecare model 

este construit cu un anumit scop și servește unui anumit interes. De exemplu, hărțile rutiere vor 

modela drumurile cu diferite culori, în timp ce hărțile geografice modelează înclinația sau înălțimea 

reliefului. Harta unui alpinist va marca diferitele poteci, cărări sau trasee montane. 

Modul în care un model greșit poate afecta viața pacienților este oferit de modelul utilizat de 

Therac-25, un aparat de radioterapie utilizat în anii ’80 în SUA și Franța. Cantitatea de radiații primită 

de pacient era măsurată prin abstractizare, de către un program informatic, care prelucra datele 

recepționate de la diferiți senzori. Soft-ul respectiv, fiind preluat de la o versiune veche a mașinăriei, a 

generat valori eronate pe Therac-25. Din această cauză, unii pacienți au primit doze letale de radiații. 

 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg
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Data reprezintă practic cea mai simplă noțiune în informatică. Este un simplu aspect 

cunoscut, un simplu fapt, măsurat sau observat. “Astăzi e duminică”, “Pacientul X are T.A. 125/90” 

sunt date. O colecție de date prezentate tabelar se numește bază de date. 

Cunoașterea (engl. knowledge) reprezintă o relație între date. “Dacă TA depășește valoarea 

135/95 la trei măsurători luate la diferite intervale de timp atunci pacientul are hipertensiune” este un 

element ce ține de cunoaștere, o cunoștință. Cunoașterea, deci, se formează în timp, prin identificarea 

unor modele repetitive în ceea ce privește datele măsurate. 

Informația este sensul conferit datelor prin utilizarea cunoașterii. Informația oferă ceva nou, 

de exemplu, dacă pacientul a fost hipertensiv dar acum are TA normală, avem informația că TA este 

sub control, pentru moment (Coiera, 2015). 

Informația poate fi desemnată unui tip de noutate, sau, altfel zis, este un concept caracterizat 

prin proprietatea de a înlătura o nedeterminare, o necunoștință (Mihalaș și colab., 2011). 

Sistemul poate fi definit ca un mod regulat de lucru (o rutină). Există sisteme biologice 

(sistemul respirator), sisteme de stocare a datelor (o procedură de stocare) sau sisteme de sănătate 

(întreaga infrastructură medicală). Fiecare sistem funcționează după anumite reguli, iar scopul său 

este de a prelucra o serie de “intrări” (inputs), generând o serie de “ieșiri” (outputs). Sistemele pot fi 

închise (nu interacționează cu mediul înconjurător), acestea fiind incapabile de a primi intrări sau 

ieșiri. Cele parțial închise permit anumite intrări și ieșiri, iar cele deschise interacționează complet cu 

mediul înconjurător. De obicei, clasificarea sistemelor este binară, sistemele parțial deschise fiind 

atribuite sistemelor deschise. 

 

Atunci când sistemul utilizează ca și componente 

date și informații, poartă denumirea de sistem 

informațional. Output-ul unui astfel de sistem este o 

hotărâre, iar sistemul este dezvoltat prin evaluarea 

impactului hotărârilor precedente. 

Exemple: rutina aplicată sistematic prin care un 

medic își notează în caietul personal datele despre pacienți, 

modul de triaj al pacienților, sistemul de înregistrare a 

pacienților sau a locuitorilor unei țări etc. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/File:OpenSystemRepresentation.svg) 

 

 

2. Introducere în informatica sănătății (Health Informatics). Contextul 

dezvoltării informaticii sănătății 
 

Dacă termenul “fiziologie” reflectă știința care se ocupă cu studiul logicii vieții, iar 

“patologia” se ocupă cu studiul logicii fenomenelor patologice (bolilor), informatica sănătății se 

remarcă ca fiind domeniul ce studiază logica sănătății. Este studiul care reflectă modul în care 

cunoașterea din domeniul clinic este modelată, distribuită și aplicată, în scopul îmbunătățirii stării de 

sănătate a oamenilor. Este un mod de studiu rațional asupra modului în care opțiunile de tratament 

sunt definite, selectate și îmbunătățite constant. Practic, reprezintă știința organizării specialiștilor în 

medicină și a pacienților cu scopul creării unor sisteme de sănătate (sisteme naționale, spitale, clinici 

etc.) funcționale și optime. 

În informatica sănătății, calculatorul este la fel de important cât pentru un cardiolog este 

important stetoscopul (Coiera, 2015). „Uneltele” practicii medicale sunt reprezentate de medicamente, 

stetoscoape sau aparate de radiografie, în timp ce informatica sănătății utilizează mijloace precum: 

 

-recomandările clinice sau protocoalele (guidelines); 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:OpenSystemRepresentation.svg
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-sisteme de suport decizional; 

-sisteme de comunicație sau de evidență a pacienților. 

 

Finalitatea aplicării acestor mijloace este, în mod absolut, crearea și furnizarea unui sistem de 

sănătate la cele mai ridicate standarde posibile. 

Deși numele „informatica sănătății” este un termen introdus relativ recent, în 1973, reprezintă 

o știință la fel de veche ca și practica medicală. Această știință a luat naștere în momentul în care 

primul clinician (medic) a făcut primele notițe despre boala unui pacient iar aceste notițe au fost apoi 

utilizate în scopul tratării unui alt pacient. Dezvoltarea fără precedent a informaticii medicale în 

ultimele decenii se datorează, fără doar și poate, avansului tehnologiei computaționale și abilității 

computerelor de a stoca și manipula cantități uriașe de date. Reducerea costurilor aferente stocării și 

manipulării informației în domeniul medical a scăzut drastic o dată cu introducerea metodelor 

informaticii medicale, concomitent cu creșterea calității datelor. În paralel, sistemele de comunicare 

au suferit și ele o dezvoltare semnificativă, fiind implementate pe scară largă în medicină. 

Informatica sănătății poate fi definită, astfel, ca fiind studiul proceselor informaționale 

și de comunicație în domeniul sănătății. Informatica sănătății vizează, în mod fundamental, cel 

puțin următoarele: 

 înțelegerea naturii sistemelor de informație și de comunicare și descrierea principiilor 

care stau la baza lor; 

 dezvoltarea unor mecanisme (și a principiilor acestor mecanisme) de îmbunătățire a 

sistemelor actuale; 

 evaluarea impactului implementării acestor mecanisme în desfășurarea optimă a 

procesului medical. 

 

În prezent, medicina și sănătatea nu mai sunt considerate științe în care îmbunătățirea vieții 

pacientului este o artă, în care medicul ia hotărâri bazate pe raționamente proprii sau bazate pe 

experiența proprie. Managementul pacientului și schemele de tratament sunt bine fundamentate pe 

baze cantitative, prin ceea ce se numește medicina bazată pe dovezi (MBD, evidence-based 

medicine, EBM). Aceasta contrastează cu practica medicală bazată pe opinie, clasică, (OBM, 

opinion-based medicine), în care clinicianul ia hotărâri bazate pe propriul său bagaj de cunoștințe, 

predispus adesea la interpretări subiective. Practica medicală EBM se bazează predominant pe 

utilizarea recomandărilor oferite de grupuri sau paneluri de experți în medicină, formulate pe baza 

dovezilor precedente acumulate. Practic, s-a trecut, pe parcursul mai multor secole, de la un 

scepticism general privind metoda experimentală și cea bazată pe pură teorie, la acceptarea pe scară 

largă a medicinei teoretice, bazate pe dovezi. 

 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Research_design_and_evidence.svg) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Research_design_and_evidence.svg
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Toate acestea se datorează predominant dezvoltării metodei științifice, a raționamentului 

științific și a științei în general, din ultimele două secole. Metoda științifică a devenit prisma prin 

care lumea este observată și analizată. Metoda științifică presupune mai multe etape înseriate, 

precum: 

-observarea unor situații de fapt, care descriu niște probleme; 

-formularea unei ipoteze privind fenomenele implicate; 

-testarea ipotezelor; 

-desprinderea unor concluzii și perfecționarea (rafinarea) ipotezei inițiale. 

Metoda științifică este o metodă empirică11 utilizată pentru dobândirea de cunoștințe noi, 

caracterizând dezvoltarea științei din sec. al XVII-lea12 și până în prezent. Metoda științifică implică, 

alături de observația atentă, un scepticism riguros asupra rezultatelor obținute, dar și necesitatea 

criticii și a polemicilor permanente între oamenii de știință, care conduc la dezvăluirea lumii printr-un 

conflict intelectual tacit, ce reunește oamenii din toate colțurile Planetei. Metoda științifică este 

fundamental contrară altor metode sau principii de „descoperire” sau „cunoaștere” a adevărurilor sau 

a realității, precum revelația, dogmatismul politic sau religios, tradițiile sau bunul simț. 

Abordările empirice sunt, deci, opuse raționamentului stringent; acesta din urmă nu poate 

rezolva problemele științifice, fără apelarea la metoda experimentului și abordările precise, cantitative 

de măsurare. Metoda științifică este modul prin care fenomenele sănătății și a patologiei sunt înțelese 

la nivel molecular, iar tratamentele sunt concepute în scopul vindecării sau ameliorării condiției 

pacienților. De asemenea, avansul științific conduce la un asalt al informației științifice noi, ale căror 

veridicități, de multe ori, pot fi puse la îndoială. Aceasta se traduce într-o perioadă foarte lungă prin 

care noi principii raționale de abordări medicale (în EBM) pot fi analizate minuțios și testate, apoi 

putând deveni practici uzuale medicale. Cu acest asalt informațional se confruntă chiar pacienții, 

atunci când diversele mesajele și informațiile primite din diferite surse media sunt conflictuale și chiar 

opuse. 

Practic, cu aproximativ 200 de ani în urmă, clinicienii vizionari au sesizat necesitatea 

introducerii unor abordări formale, standardizate, în scopul caracterizării proceselor patologice și a 

tratamentelor. Acum suntem într-o situație analogă, în care există necesitatea stringentă de a selecta și 

implementa procesele și structurile organizaționale care “filtrează” multiplele informații și permit 

formalizarea unor scheme de tratament optime, ce pot fi testate, validate și aplicate în mod rațional. 

Medicina modernă interpretează infecția cu un organism patogen nu ca o simplă invazie a 

organismului-gazdă, ci ca o interacțiune foarte complexă între agentul patogen (prin toxine, antigene, 

pătrunderea în celule, multiplicare, acțiuni directe sau indirecte asupra homeostaziei), sistemul 

imunitar, flora bacteriană intestinală, statusul nutrițional, condițiile sociale, de mediu sau genetice etc. 

Prin înțelegerea tuturor acestor fenomene la nivel de sistem13 (nivel sistemic), boala poate fi privită în 

mod logic, iar mecanismele de vindecare pot fi dezvăluite. Biologia și medicina sistemică sunt 

domenii extrem de dinamice în momentul actual. 

Sănătatea și sistemele de sănătate reprezintă din punct de vedere economic principala ramură 

consumatoare de bani în domeniul public, reprezentând o povară financiară semnificativă în 

economie, iar creșterea impactului financiar al asigurării sănătății nu pare a fi în scădere. Cauzele 

costurilor mari ale menținerii sistemelor medicale în țările dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare 

implică factori de natură socială (îmbătrânirea populației, dorința oamenilor de a-și cunoaște și 

ameliora problemele de sănătate în cele mai rapide moduri) sau economică (ineficiența unor sisteme 

de sănătate publică sau privată, migrația specialiștilor către țările unde remunerațiile sunt mai mari 

                                                      
11 bazată pe valori cantitative, pe variabile măsurabile 
12 cu mențiunea faptului că și anterior sec. al XVII-lea s-au remarcat un număr foarte redus de 

practicieni sau susținători ai metodei științifice, precum Francis Bacon, William din Ockham sau Galileo Galilei 

sau, în vremurile antice, epicurienii și stoicii. 
13 nivel superior celui molecular, celular sau tisular 
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etc). Există așadar un important imperativ social și economic de transformare a sistemului de sănătate 

și de reducere a poverii aferente costului medical. 

 

3. Ramurile și diviziunile informaticii sănătății 
 

Informatica sănătății este o știință integrativă, ce cumulează metode din discipline diferite 

precum știința calculatoarelor, știința informației, medicină etc. cu scopul final de a îmbunătăți 

practica medicală, viața pacienților și tratamentele oferite. Informatica sănătății cuprinde, ca și 

domenii, printre altele următoarele: 

 

-informatica clinică- se ocupă cu analiza și management-ul datelor privind pacienții; 

-nursing informatics- identificarea și management-ul datelor și a cunoașterii în practica de 

nursing; 

-informatica imagistică- procesarea imaginilor medicale oferite de aparatura de imagistică; 

-informatica farmaceutică- vizează procesarea datelor privind medicamentele și acțiunea 

lor; 

-informatica sănătății publice- management-ul răspândirii bolilor și al tratamentelor 

potențiale; 

-informatica (bio)medicală- presupune utilizarea datelor biomedicale în scopul îmbunătățirii 

vieții pacienților; 

-procesarea semnalelor biologice- implică convertirea semnalelor biologice în informație 

digitală, urmată de procesarea acestei informații. 

 

Suprapunerile dintre diferitele ramuri sus-prezentate se petrec frecvent, iar delimitările 

realizate au un pur caracter didactic. Vom utiliza în continuare termenul de informatică medicală cu 

caracter general (sens extins), pentru a ne referi la ansamblul metodelor informaționale utilizate în 

sistemele medicale. Informatica medicală presupune utilizarea de concepte comune cu domeniile 

informaticii sănătății, cum ar fi: 

 

-informatica sănătății publice; 

-informatica clinică; 

-informatica imagistică; 

-bioinformatica (se ocupă majoritar cu procesarea datelor genetice); 

-biologia structurală computațională etc. 

 

 În practica uzuală, nu se face distincția între termenii “informatica sănătății” și 

“informatica medicală”, termenii fiind interschimbabili. Informatica medicală este termenul 

consacrat în cărțile de studiu românești, în timp ce în cărțile din literatura americană termenul “health 

informatics” este de obicei preferat. Teoretic și în sens restrâns, informatica medicală s-ar depărta de 

concepte cum ar fi informatica nursing-ului și cea a procesării semnalelor biologice. Informatica 

medicală s-ar preocupa strict de analiza datelor biomedicale în scopul îmbunătățirii sănătății 

pacienților, pe când informatica sănătății vizează, per ansamblu, îmbunătățirea sistemului întreg de 

sănătate. Însă, aplicarea informaticii în sănătate implică conexiuni foarte strânse între diferitele 

subdomenii de activitate, astfel încât distincția dintre termenii “informatica sănătății” și “informatica 

medicală” este dificil de realizat. De altfel, chiar informatica nursing-ului utilizează concepte din 

informatica farmaceutică (la calcularea dozajelor) și din informatica clinică. 

4. Comunicarea și cunoașterea în domeniul informaticii medicale 
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Fiecare acțiune clinică, fiecare investigație medicală sau tratament administrat, sunt modelate 

de modul prin care informația este comunicată, structurată și analizată. Comunicarea informației are 

un rol crucial în asigurarea funcționalității unui sistem medical, iar comunicarea defectuoasă poate 

conduce la risipirea resurselor disponibile (timp, financiare etc.) sau la implementarea unor acțiuni în 

mod greșit. 

Informația nu poate fi înțeleasă fără însușirea conceptului de comunicație. Cei doi termeni 

sunt adesea folosiți simultan, regăsind frecvent utilizarea acronimului TIC (Tehnologia Informației și 

a Comunicației). La nivel fundamental, comunicarea se realizează etapizat. 

Comunicarea informației are rol benefic atunci când mesajul transmis ajunge, de la sursă la 

receptor, într-o formă apropiată de cea inițială (Mihalaș și colab., 2011). Informația circulă sub forma 

unui mesaj, transmis de la emițător (sursă) la destinatar (receptor), prin intermediul unui canal de 

comunicație, ce poate fi reprezentat de firele telefonice, undele radio sau hârtie. Adesea, traductori 

specializați se intercalează în transmiterea mesajului și au rolul de a codifica/decodifica semnalele 

provenite de la sursă, din motive tehnice. Un e-mail are ca traductori: ecranul calculatorului, tastatura 

etc. 

 

 
(Sursa: adaptat după Mihalaș și colab, 2011) 

 

Informația medicală utilizată în rutina îngrijirii unui pacient poate proveni din multiple 

surse, precum: 

 

-pacienții înșiși, care își prezintă propriile simptome; 

-personalul medical, care face schimb de informații privind starea de sănătate a pacienților, 

opinii, necesități sau informație clinică teoretică; 

-literatura științifică, care cuprinde cunoașterea trecută și actuală din diferitele arii de 

cercetare ale sănătății; 

-fișa personală a pacientului, care include istoricul medical al pacientului, inclusiv buletine de 

analize medicale, rezultate obținute prin imagistică medicală sau tratamentele administrate și impactul 

lor asupra stării de sănătate a pacientului respectiv; 

-instrumentele medicale de imagistică și de măsurare, precum glucometrele, tensiometrele, 

kituri de reacții PCR, monitoare multisensor sau aparate de tomografie cu PET. 

 

Informația conținută în aceste „mesaje” clinice poate fi transmisă prin diferite moduri cum ar 

fi conversațiile față-în-față, scrisori, e-mailuri, fișe pe hârtie etc. 

Înțelegerea și interpretarea unui mesaj poate diferi de la un clinician la altul, în funcție de 

modul în care informația a fost structurată (Coiera, 2015, p. 38). 

Pentru comunicare eficientă, informația trebuie să fie structurată și prezentată într-un mod 

accesibil potențialilor destinatari ai mesajului. Structurarea mesajului are ca scop facilitarea înțelegerii 

conținutului, iar simplificarea sau explicarea suplimentară a unor valori sau termeni contribuie la 

claritatea mesajului transmis (Coiera, 2015, p. 54). 

Cunoașterea în domeniul medical stă la baza îmbunătățirii modului în care pacienții sunt 

tratați și îngrijiți. Unele studii arată că se poate economisi până la 70% din costul managementului 

pacienților dacă medicii consultă literatura de specialitate în mod obișnuit, ca și parte din rutina 
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zilnică. Acest lucru rămâne evident valabil în ceea ce privește practica întregului personal medical. 

Diferiții medici au grade diferite de succes în managementul corespunzător al pacienților, în funcție 

de gradul fiecăruia de cunoaștere. Competențele decizionale clinice excelente nu pot compensa lipsa 

cunoașterii noutăților în diferitele domenii medicale. 

Pe parcursul ultimului secol, concepția “medicii știu ce e de făcut” a prevalat, iar hotărârile 

lor nu puteau fi puse la îndoială. În prezent, cunoaștem faptul că un singur individ nu poate cunoaște 

toate dovezile care să determine selectarea corectă a unei scheme de tratament, iar practica clinică a 

trecut de la a ști “mecanismele și procesele patologice” la a ști “unde să cauți” respectivele 

mecanisme și procese. 

5. Reglementarea practicii medicale în contextul „Medicinei bazate pe 

dovezi” 
 

Medicina bazată pe dovezi, sau EBM, se bazează pe respectarea unor reglementări cu caracter 

de recomandare sau obligatorii. Acestea sunt construite de specialiștii profesioniști din domeniul 

medical, prin apelare la cunoașterea dobândită până într-un moment dat. În acest capitol ne vom referi 

în principal la sistemul medical din România, cu accentuarea reglementărilor privitoare la practica 

asistenților medicali. Multe din actele normative menționate trebuiesc identificate în ultima lor formă, 

republicată și actualizată. Acestea sunt publicate de factorii de decizie din sistemul de sănătate din 

România (Ministerul Sănătății – MS, Institutul Național de Sănătate Publica INSP sau Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România OAMGMAMR). 

Site-urile oficiale ale MS și OAMGMAMR (site-ul general și cel al filialelor locale) stochează aceste 

documente disponibile publicului. Site-urile trebuiesc consultate periodic pentru actualizările 

documentelor. 

Citând din documentul propriu-zis, „Codul de etică şi deontologie al asistentului medical 

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi 

reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical 

generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României.” Codul de etică și 

deontologie a fost adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali şi 

Moaşelor din România (OAMMR/OAMGMAMR) în data de 9 iulie 2009 şi a intrat în vigoare la data 

publicării sale în Monitorul Oficial al României, partea I (Monitorul Oficial nr. 560/august 2009). 

Un alt document fundamental pentru practica asistenților medicali generaliști în România ia 

forma Ordonanței de urgență Nr. 144 din 28 octombrie 2008 (aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 53/2014) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare. Legea Nr. 

278/2015 din 12 noiembrie 2015 modifică şi completează OUG nr. 144/2008. 

Ordinul nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică 

pentru asistenţi medicali generalişti cuprinde, grupate în 24 Capitole, protocoalele de urmat de către 

asistenții medicali generaliști în exercitarea principalelor atribuțiuni. Pentru fiecare protocol, se 

prezintă, printre altele: materialele necesare, modalitatea de pregătire a pacientului și tehnica utilizată. 

De asemenea, sunt incluse norme de prevenție a infecțiilor, de dezinfectare a mâinilor, de asigurare a 

igienei și confortului pacientului etc. Conform Art. 2, procedurile de practică pentru asistenţi medicali 

generalişti, aprobate prin ordinul 1142, se actualizează anual. 

Câteva legi și acte normative cu caracter general privind sistemul medical și îngrijirea 

pacienților din România sunt: 

 Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (actualizată) privind drepturile pacientului 

subliniază succint principalele drepturi ale pacienților care apelează la serviciile 

sistemului medical din România. Ordinul nr. 1410 12 decembrie 2016 aprobă 

Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 
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 O lege extinsă, dar care vizează punctual activitatea și obligațiile asistentului medical, 

este Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

 Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 (actualizat) aprobă normele privind condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare. 

 Legea farmaciei nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (republicată) reglementează 

funcționarea unităților farmaceutice. 

Normele care vizează gestiunea deșeurilor în unitățile spitalicești: 

 Ordinul M.S. nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activitățile medicale. 

 Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 aprobă Normele tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi Metodologia de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

Din categoria actelor normative ce vizează igiena și prevenirea infecțiilor: 

 Ordinul nr. 916 din 27 iulie 2006 privește aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 

 De menționat Ordinul Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor 

de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi 

desfacerea alimentelor (Monitorul Oficial nr. 268 din 11 iunie 1999). 

 Ordinul nr. 1101/2016 aprobă Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

 Ordinul 961/2016 include Normele privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitățile sanitare. 

Legislația transfuzională cuprinde 

 Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 (republicată) privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice; 

 Ordinul MS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor 

de transfuzie sanguina din spitale 

 Ordinul MS nr.1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilitatii, precum si a regulamentului 

privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii 

adverse severe legate de colecta si administrarea de sange si de componente sanguine 

umane completat de Ordinul nr. I.167 din2 iulie 2007. 

 Ordinul 1343 din 31/07/2007 (partea I nr 569 din 20/08/2007) pentru aprobarea 

Ghidului național de utilizare terapeutica raționala a sangelui si a componentelor 

sanguine umane; 

 Ordinul nr. 1214 din 05/10/2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea 

profesională, adecvată a personalului implicat in stabilirea admiterii la donarea, 

colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de 

sange si componente sanguine umane. 

În categoria legislației ce vizează introducerea și manipularea datelor pacienților, inclusiv 

triajul, amintim: 

 Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006 (cu modificările si completările ulterioare) 

privește înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 

 Ordinul nr. 919 din 27 iulie 2006, privind aprobarea normelor metodologice de 

înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea 

spitalului; 
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 Ordinul nr. 443/2019 privind protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile 

de primiri urgenţe: cu Anexa respectivă (din 25.03.2019). 

Din categoria legislației care reglementează transportul și îngrijirea acordată pacienților în 

regim prespitalicesc: 

 Ordinul Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic (Monitorul Oficial nr. 775 din 13 septembrie 2006); 

 Ordinul MS nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în 

asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească; 

 Ordinul nr. 1092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi 

atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza 

prespitalicească. 

În contextul actual al pandemiei COVID-19, o serie de ordine ale Ministerului Sănătății și 

metodologii ale INSP recente, bazate pe dovezile evidențiate în studiile efectuate pe pacienții 

COVID-19, reglementează și oferă recomandări pentru managementul pacienților COVID-19: 

 Ordinul nr. 2961 din 29 decembrie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al 

infecţiei cu virusul SARS-CoV-2; 

 Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19), furnizată de Institutul Național de Sănătate Publică și actualizată 

periodic. 

6. Aplicații ale informaticii medicale 
 

6.1. Fișa electronică a pacientului 

 

Fișa electronică a pacientului nu este un banal substitut al fișei pe hârtie. Fișa pacientului 

servește unor scopuri multiple, formale și informale: 

 

-este un canal de comunicare, facilitând schimbul de informație între medici, asistente și alte 

persoane implicate în management-ul unui pacient; 

-pe durata management-ului activ al bolii, fișa pacientului este punctul de referință 

fundamental al celor implicați în tratament; toate schemele de tratament, rezultatele analizelor și 

observațiile clinice efectuate ar trebui să fie accesibile „din prima vedere”; fișa pacientului poate 

deveni și un mijloc informal de observație, în care sunt incluse opinii și păreri ale clinicienilor, fișa 

devenind astfel o narațiune, o descriere sugestivă a pacientului 

-la finalul tratamentului, fișele medicale se arhivează, iar fișele arhivate pot fi utilizate în 

cercetare sau în tratamentul altor viitori pacienți. 

 

Fișele pe hârtie au o serie de dezavantaje importante: necesită personal dedicat ce se ocupă cu 

protejarea lor, pot să fie inteligibile doar celor care le-au completat, sau pot fi pierdute. 

 

O dată cu dezvoltarea tehnologiei informaționale, spitalele și sistemele medicale au adoptat și 

adoptă în continuare fișele electronice ale pacienților. Acestea pot fi de diverse tipuri, cum ar fi 

-fișele medicale electronice (cu date provenite de la medici) 

-fișele de nursing electronice (completate de asistentele medicale) 

-fișele personale electronice (completate de pacienți). 

 

Implementarea fișelor electronice necesită schimbări organizaționale semnificative. De multe 

ori, implementarea lor a fost întâmpinată cu controverse, confuzie sau chiar anumite dezamăgiri. La 
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baza acestora au stat diferențele între motivația și punctele de vedere ale personalului medical privind 

rolul digitalizării fișelor pe hârtie ale pacienților (Coiera, 2015). 

Pentru unii, fișele electronice reprezintă un înlocuitor digital al fișelor pe hârtie. Computer-ul 

servește ca o modalitate pasivă de stocare securizată a informațiilor medicale, ce pot fi preluate cu 

ușurință ulterior. Avantajele fișelor medicale electronice provin din economia de spațiu, analiza facilă 

a datelor epidemiologice, sau evaluarea rapidă a calității serviciilor medicale oferite de anumiți 

clinicieni (de exemplu, în cazul unui audit). 

Pentru alții, fișa electronică este mai mult decât simpla stocare a informațiilor, ci reprezintă 

un sistem, construit în mod specific pentru a veni în sprijinul utilizatorilor și a oferi date precise, 

alerte, remindere, sisteme de suport decizional, legături (linkuri) către informații științifice și alte 

mijloace. În această definiție, fișa electronică constă într-o sursă permanentă de îmbunătățire a 

întregului sistem medical și a tuturor proceselor clinice și organizaționale. 

Înainte de a detalia particularitățile fișelor electronice, trebuie menționate o serie de aspecte 

ale fișelor pe hârtie, care au servit și încă deservesc cu succes sistemele medicale. 

 

Astfel, se pot delimita o serie de avantaje ale hârtiei ca suport informațional: 

-hârtia este portabilă și poate fi utilizată fără a fi necesară o conexiune la rețeaua de curent 

electric; 

-pe hârtie se pot face ușor adnotări, specifice diferitelor situații; 

-utilizarea lor nu necesită pregătire prealabilă, iar accesul la informație se poate face direct. 

 

Dezavantajele includ: 

-costul ridicat de multiplicare a informațiilor; 

-volumul ocupat este unul ridicat. Simpla digitalizare a fișelor prin scanare presupune costuri 

ridicate și nu permite extragerea informațiilor; 

-fișele pe hârtie pot fi folosite de către un singur utilizator la un moment dat; practic fișele pe 

hârtie ar putea să nu fie disponibile în timpul unei consultații, întrucât alți medici le folosesc la acel 

moment, sau s-ar putea regăsi într-o arhivă, la distanță; de asemenea, fișele se pot pierde; 

 -unele fișe medicale pot ajunge la dimensiuni impresionante, de exemplu, la pacienții cu boli 

cronice, fiind greu de urmărit; 

 -hârtia este fragilă și se degradează ușor; 

 -hârtia nu este deloc eco-friendly! 

 

 Introducerea informațiilor pe suport hârtie nu impune limitări, clinicienii putând să folosească 

diferite schițe, diagrame, notițe etc. Deși clinicienii pot folosi modele inspirate, acestea ar putea sa nu 

fie interpretate corect de alți colegi. Extragerea informațiilor din fișele pe hârtie se face relativ dificil 

fapt dovedit de studii științifice care au demonstrat că până la 80% din informațiile dorite și căutate în 

fișe de medici nu au putut fi găsite în timpul consultației. 

Atunci când se dorește extragerea informațiilor pentru un grup de pacienți, acest lucru nu este 

fezabil în cazul suportului pe hârtie. Fișele pe hârtie sunt arhivate pe baza unui index care, de obicei, 

nu include informații privind un anumit diagnostic. Dacă dorim să selectăm doar fișele care au un 

anumit diagnostic prezent, este necesară o muncă laborioasă de verificare a tuturor fișelor arhivate. 

Informațiile pe hârtie pot coexista alături de cele electronice, creând un climat informațional 

bine pus la punct (Coiera, 2015, p.133). 

 

Trecerea la fișa electronică s-a făcut datorită numeroaselor dezavantaje ale hârtiei, ceea ce a 

permis utilizarea puterii calculatoarelor în scopul îmbunătățirii actului medical: 

-principalul avantaj al utilizării calculatoarelor este cantitatea imensă de date ce poate fi 

stocată pe acestea; dat fiind și avansul rețelelor de internet, stocarea poate fi gestionată și extern, prin 

cloud. 

-permite crearea duplicatelor la un cost infim 
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-informalitatea hârtiei este un alt dezavantaj, depășit de calculator. Informația este depusă în 

calculator în mod formal, prin completarea unor căsuțe sau spații; dar, se pot introduce în anumite fișe 

medicale și informații desenate, folosind tablete grafice, sau chiar înregistrări audio; acestea pot fi 

prelucrate de softuri specializate, care recunosc și prelucrează informația și o interpretează în mod 

corespunzător; 

-portabilitatea hârtiei poate fi replicată și în fișa electronică, care poate fi accesată cu ajutorul 

tabletelor sau a altor dispozitive portabile; 

-în sistemele electronice, datele nu se pot pierde decât în cazuri excepționale, iar informația 

poate fi accesată oricând, de oricine are permisiunea, în mod simultan. 

 

Puterea fișei electronice se observă atunci când sunt implicate un număr foarte mare de fișe, 

pe care computer-ul le poate parcurge foarte rapid în ideea extragerii anumitor informații. Se pot 

stabili conexiuni între diferite variabile măsurate (vârstă, diagnostic etc.). Cercetătorii pot iniția studii 

epidemiologice retrospective, prin accesarea acelor fișe care respectă anumiți indicatori dezirabili. 

Căutările se pot realiza și după anumiți termeni, care au fost introduși în fișele individuale, în mod 

asemănător unui motor de căutare. 

O mențiune trebuie oferită aici hârtiei digitale, de ex. ReMarkable. 

Fișele electronice au de obicei două secțiuni: o secțiune structurată, formală, în care se 

introduc date măsurate ale pacienților: vârstă, diagnostic, TA etc. și o parte nestructurată, informală, 

ce include o narațiune, în care se spune „povestea” pacientului în scris. Aceasta este absolut necesară 

la înțelegerea contextului în care boala s-a manifestat, înțelegerea nevoilor pacientului, dar este utilă și 

atunci când un alt medic preia fișa și dorește să se informeze în timp scurt despre istoricul pacientului. 

Crearea unei narațiuni se face de către medic cu luarea în considerare, întâi, a datelor structurate și 

prezentate în fișă. 

Deși, aparent, fișa electronică oferă avantaje semnificative, comparativ cu hârtia, studiile au 

demonstrat dezavantajele acesteia, care se situează în raport cu ocupația utilizatorului. Un review 

sistematic a identificat o reducere a timpului petrecut cu documentația de către asistenții medicali cu 

aproximativ 25%. În schimb, timpul de documentație (introducere a datelor în fișa medicală) al 

medicilor a crescut cu aproximativ 17%, fapt datorat timpului lung petrecut de medici în compunerea 

narațiunii și a introducerii acesteia în calculator. Pe termen lung însă, se vizează implementarea pe 

scară largă a softurilor de recunoaștere a vocii, sau chiar profesionalizarea meseriei de „scrib”, care să 

ajute medicul în introducerea observațiilor. 

Deși există o serie de articole ce au încercat să dovedească eficiența sau ineficiența fișei 

electronice, implementarea acesteia în diferitele situații particulare necesită o atenție deosebită la 

trăsăturile fiecărui act medical individual. Pentru a evalua corect diferențele între fișele pe hârtie și 

cele pe suport electronic, trebuie avute în vedere următoarele dimensiuni ale calității unei fișe a 

pacientului: 

-acuratețea- dimensiunea ce are în vedere veridicitatea informațiilor din fișă 

-accesibilitatea- ușurința de a găsi datele necesare și mecanismele ce asigură doar accesul 

persoanelor autorizate 

-caracterul cuprinzător, exhaustiv- includerea tuturor datelor necesare 

-consistență- înregistrarea datelor în același mod pe toate fișele 

-actualitate- datele să fie „la zi” 

-claritate- înțelegerea ușoară a termenilor 

-granularitate- nivelul de detaliu al variabilelor utilizate 

-precizie- gradul în care datele reflectă realitatea populației 

-relevanță- includerea, pe cât posibil, doar a datelor necesare 

 

Partea structurată a fișelor de tip electronic include, de multe ori, șabloane (templates) ce pot 

fi completate în mod facil, iar acest lucru este remarcat în special în practica nursing-ului. Acestea 
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servesc ca și ghiduri, contribuind la gradul cuprinzător al fișelor electronice, comparativ cu cele 

tradiționale. 

Deși în trecutul apropiat fișa electronică era încă văzută ca o modalitate de a stoca și arhiva 

datele provenite de la pacienți, acest lucru se schimbă în prezent. Fișa electronică este văzută acum ca 

o infrastructură ce stă la baza întregului sistem informatic medical, în diferite moduri, astfel: 

-fișa medicală electronică facilitează introducerea datelor în șabloanele predefinite, utilizarea 

imediată a unor fraze standard, sau inserarea automată a datelor (de ex. popularea unui tabel cu date 

provenite din diferite locuri). Computer-ul poate oferi alerte privind neintroducerea unor anumite 

afecțiuni sau probleme de sănătate, pe baza datelor introduse deja; 

-prin sintetizarea datelor din fișele electronice și din alte surse, se pot crea așa-numitele fișe 

sumare de sănătate (summary care records, SCR). Aceste fișe includ informații precum istoricul 

familial, alergii, date genetice, date de laborator, date demografice etc. și sunt administrate și 

manageriate de sistemul național de sănătate; de ex: NHS SCR; 

-principala cauză a efectelor clinice adverse erorilor care se identifică la administrarea 

medicamentelor este eroarea medicală. Există sisteme speciale care pot verifica potențialele 

interacțiuni medicament-gazdă sau medicament-medicament, generând alerte înainte de prescrierea 

medicației, putând lua în considerare și dozajul. Condițiile pre-existente ale pacientului, care ar putea 

interfera cu funcționarea medicamentului, sunt și ele luate în considerare. Rețetele sunt prescrise în 

modalitatea electronică, deci riscul de interpretare greșită a scrisului medicului este nul; de ex: NHS 

EPS; 

-sistemele informatice de suport decizional pot interveni atunci când testele de laborator sau 

starea pacientului se modifică și sunt necesare intervenții sau modificări ale tratamentului; 

-protocoalele și recomandările clinice pot fi și ele integrate în fișa electronică a pacientului 

-auditul clinic și monitorizarea sănătății populației sunt câteva din aplicațiile deductive ale 

implementării informaticii medicale prin fișa electronică. Aceasta permite monitorizarea stării de 

sănătate a populației la nivel național sau mondial și identificarea bolilor a căror incidență s-a 

modificat; de ex: WHO ICD. 

 

6.2. Telemedicina și practica sănătății „la distanță” 

Ca o paranteză, s-a menționat pe parcursul cursului despre importanța comunicării în 

sistemele medicale. Această importanță o reiterăm aici, dată fiind conjunctura actuală a medicinei, în 

care pacienții pot fi tratați simultan de câțiva medici diferiți (datorită specializărilor medicale foarte 

diversificate), călătoresc sau își schimbă domiciliul des. Diverse articole au demonstrat că majoritatea 

comunicațiilor într-un spital iau forma schimburilor de informații interpersonale, față în față, însă 

există variații privind și profesia. De exemplu, medicii din saloanele de spital își petrec cam 50% din 

timp comunicând, social și profesional. Asistenții medicali petrec cam același volum de timp 

comunicând, dar alocarea timpului unui asistent medical este net diferită de cea a unui medic. 

Comunicarea prin servicii vocale electronice a revoluționat lumea și a scurtat drastic timpul 

petrecut de medici în comunicarea cu colegii/pacienții. 

Dar, de notat aici ar fi dezvoltarea recentă a dispozitivelor electronice care pot dialoga cu 

pacienții și pot contribui la starea lor de sănătate, cum ar fi dispozitivul Alexa, construit de Amazon. 

Telemedicina reprezintă denumirea dată serviciilor de comunicare clinică. Uneori, se poate 

întâlni sub numele de telesănătate (telehealth) pentru a arăta faptul că nu doar medicii sunt implicați în 

actul îngrijirii prin comunicarea clinică. Pentru unii, telemedicina are un sens foarte restrâns, delimitat 

de acordarea de consultații pacienților aflați la distanță. În realitate, sub termenul telemedicină se 

regăsesc diverse forme de comunicare clinică. Sănătatea mobilă (m-health) include serviciile de 

comunicații fără fir folosite de dispozitivele de monitorizare ale parametrilor fiziologici, incluzând 

aici și ECG Holter fără fir. Diverse sisteme de alerte au fost testate pentru a le aminti pacienților să 

urmeze un tratament sau să-și monitorizeze parametrii fiziologici. Mesajele text trimise pacienților cu 
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HIV au avut efectul scontat, ca aceștia să-și urmeze tratamentul, iar mesajele text trimise fumătorilor 

care doreau să se lase de fumat au avut ca efect dublarea ratei de succes a abstinenței (Coiera, 2015). 

Majoritatea datelor medicale provenite de la pacienți sunt date ce țin de parametri frecvent 

măsurați, ce sunt măsurabili prin metode simple: tensiunea, temperatura corporală, ritmul cardiac, rata 

de respirație, greutatea, inclusiv parametri biochimici sanguini: glucoză, creatinină, metaboliți ai unor 

medicamente etc. Colectarea acestor date se poate face adesea prin intermediul sistemelor informatice 

de monitorizare la distanță, sau prin propria prelevare a lichidelor biologice de către indivizii în cauză. 

Implementarea acestor metode de colectare a probelor (salivă sau sânge) se face adesea prin utilizarea 

unor kit-uri speciale cu instrucțiuni clare. Asistenții medicali sau medicii pot interveni, prin 

telemedicină, în asigurarea unor indicații precise pacienților. Notabil este kitul 23andme, care 

utilizează saliva pacienților recoltată acasă în furnizarea unui profil genetic. 
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