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Què és la IA?

“Artificial intelligence (AI) refers to systems that display
intelligent behaviour by analysing their environment
and taking actions – with some degree of autonomy –
to achieve specific goals”
(High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019)

Pregunta guia

Què suposen els avenços en
dades massives i IA per la nostra
comprensió de la salut i per la
seva atenció social?

 Les decisions sobre la nostra salut o benestar basades
Salut i IA
Un equilibri
complex (I)

en IA són un equilibri complex entre allò que és
moralment acceptable, socialment acceptat (normes
socials i culturals) i legalment permès.

 Tot comença amb preguntes bàsiques inicials com cal
utilitzar la IA aquí? I si és així, qui ho decideix?

 La IA ens pot donar respostes però nosaltres fem
les preguntes (inicials, intermèdies i finals).

 LA IA està aprofitant avui per una millora de:
 La diagnosi de les afeccions mèdiques

Salut i IA

 La precisió dels procediments quirúrgics
 L’orientació en els plans de tractament
 Desenvolupar productes farmacèutics

Un equilibri
complex (II)

 A mesura que el focus passa de l’atenció a la predicció i a la
recepta constant, hi ha una transformació en la nostra
comprensió de la salut o benestar individual.

 La intel·ligència artificial pot fer moltes coses per millorar la
nostra salut però cal utilitzar-la de manera responsable.

Oportunitats,
reptes i
progrés

Font: CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services via Rajpurkar et al. (2022)

 Alguns exemples
Deep Learning

Interpretació
d’imatges
mèdiques

 Detecció de la retinopatia diabètica en fotografies del fons de la retina
(Gulshan, V. et al. 2016)
Deep Neural Networks
 Classificació dermatològica del càncer de pell (Esteva, A. et al. 2017)
 Diagnòstic de radiografia de tòrax (Rajpurkar, P. et al. 2018)
 Detecció i classificació d’arrítmies en electrocardiogrames (Hannun, A. Y.
et al. 2019)

 S’obren moltes oportunitats en l’atenció de la salut però cal
navegar per les consideracions ètiques i reptes tècnics
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 Dades

retrospectives tabulades en format tradicional
(estructurades) i noves dades amb alta resolución temporal
en temps real (no estructurades).

 Comunicacions de text, xarxes socials.

Dades d’arreu

 Sons, imatges (exploracions cerebrals, genètica, genòmica).
 Vídeos (entrevistes clíniques, intervencions).

 Garbage In Garbage Out (GIGO): Si les dades no són bones,
es a dir, esbiaixades o poc representatives, els algoritmes no
aporten bones solucions ans el contrari (Barocas & Selbst,
2018)

 D’un patró convencional (principalment) basat en imatges a

un de nou on també s’inclouen fonts de dades de text,
químiques i de seqüències genòmiques, entre altres.

Noves
oportunitats

Font: Rajpurkar et al. (2022)

 D’una configuració convencional (principalment) basada en
la comparació directa entre la IA i els humans, a una on les
persones col·laboren activament amb els sistemes d’IA

Més enllà
d’humans
vs IA

Font: Rajpurkar et al. (2022)

 Les

dades mèdiques d’IA plantegen diferents reptes
d’implementació:

Implementació

 Cost: els dispositius necessaris per obtenir les entrades per
als sistemes d'IA poden ser prohibitius i, per tant, no estarà
disponible en molts sistemes de salut.
 Emmagatzematge i anàlisi: les grans mides dels arxius
(amb milers de milions de píxels per una sola imatge) fa que
no encaixin en les infraestructures de dades actuals i tampoc
encaixin en una xarxa neuronal mitjana.
 Etiquetatge no expert: mentre les etiquetes poden ser
assignades per persones no expertes en l’àmbit mèdic, hi ha
el risc que això comporti una manca de precisió i
complicacions associades a la privadesa.

 Els

sistemes d’IA en l’àmbit mèdic plantegen diferents
reptes de confiança:

Confiança

 Transparència i explicació: un repte tècnic actual ja que
molts sistemes d’IA actualment funcionen com a “caixes
negres” ininterpretables.
 Fiabilitat: per quantificar la fiabilitat dels sistemes d’IA calen
més estudis reproduïbles i replicables, verificació de les
dades i models entrenats a nivell públic.
 Comoditat: els dispositius han de ser còmodes i fàcils
d’integrar a la pràctica clínica, amb instruccions fàcils de
llegir i explicant com i quan s’han d’utilitzar.

 Algunes directrius actuals com SPIRIT, CONSORT i STARD-

AI, poden ajudar a estandarditzar l’ús i implementació de la
IA en l’àmbit de la salut (protocols, resultats assajos clínics).

Directrius i
validació

 És important apuntar que els conjunts de dades utilitzats en

IA mèdica són sovint dades retrospectives d'una sola
institució.

Per generar confiança en els sistemes d’IA que operen en

l’àmbit de la salut calen estàndards de transparència dels
sistemes d’IA i de les dades utilitzades.

 L’ús i implantació de sistemes d’IA en l’àmbit mèdic planteja
qüestions respecte la privacitat de les dades:

Privacitat

 Dades sensibles: totes les dades recollides i utilitzades han
de tenir el consentiment previ dels pacients. Per qüestions
de confidencialitat calen mesures d’anonimització i
agregació.
 Pirateig: hi ha preocupacions sobre el robatori de dades
sensibles i altres conductes indegudes que requereixen de
mesures com l’emmagatzematge descentralitzat.
 Reutilització de dades: no sempre possible ja que l’obtenció
del consentiment informat dels pacients per un estudi no és
traslladable a d’altres, fet que suposa cercar noves maneres
d’equilibrar interessos.

 L’ús i implantació de sistemes d’IA pot reforçar desigualtats
existents, principalment a través dels biaixos:

Desigualtats i
biaixos

 Biaixos estadístics: l’ús de dades massives no garanteix que
existeixi representativitat de diferents grups de població,
sent la subrepresentació i sobrerepresentació un problema.
 Biaixos cognitius: el disseny i opcions de sistemes i/o
l’etiquetatge de les dades poden estar subjectes a biaixos
que tenen lloc en la presa de decisions de grups de persones
amb característiques molt semblants .
 Categories d’entrenament: aquestes són difícils de definir i
enfosqueixen la diversitat poblacional, creant biaixos
estadístics i cognitius.

Edatisme
en l’ús de la IA
per la salut

Font: WHO, 2022

 L’ús i implantació de sistemes d’IA en l’àmbit mèdic planteja
qüestions de responsabilitat mèdica, legal i individual:

Responsabilitat

 Responsabilitat mèdica: malgrat que poden augmentar les
capacitats de les persones en la presa de decisions, també
les poden disminuir si es limita l’autonomia personal i els
sistemes d’IA assumeixen més responsabilitats.
 Responsabilitat legal: no està clar si desenvolupadors,
proveïdors sanitaris o reguladors haurien de ser
responsables dels resultats negatius per a la salut.
 Responsabilitat individual: amb els dispositius intel·ligents
que proporcionen informació constant s’adquireix una
responsabilitat de seguir recomanacions o ser responsable
dels resultats negatius.

Source: https://timoelliott.com/blog/cartoons/artificial-intelligence-cartoons

 A mesura que el focus passa de l’atenció a la predicció, hi
ha una transformació en la nostra comprensió de la salut o
benestar individual.

De l’atenció a
la predicció

 Ús creixent de la monitorització i personalització de la salut

per animar els pacients, les famílies i les comunitats a fer
canvis d'estil de vida per garantir el seu benestar futur.

 Falten enfocaments de transparència i participació (clau per

a la confiança i la legitimitat) (per exemple, moltes parts
interessades, incloses les persones més afectades)
(Ahrweiler et al., 2019).

Present i futur

“If research is to be of value to decision makers,
including people with lived experience of mental
health problems, health and social care
providers, and health care commissioners and
policy makers, the identification and framing of
research questions must involve people affected
by these decisions” (Hollis et al., 2018: 7)
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