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1. INTRODUCCIÓ
ØMotivació
ØDades
ØObjectius



5

• La medicina és una de les fronteres actuals 
més interessants del coneixement humà.
• Fer un pronòstic precís (predir el curs de la 

malaltia en funció de la trajectòria més 
probable, donades les característiques del 
pacient) és clau per a l’atenció mèdica.
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• La medicina és una de les fronteres actuals 
més interessants del coneixement humà.
• Fer un pronòstic precís (predir el curs de la 

malaltia en funció de la trajectòria més 
probable, donades les característiques del 
pacient) és clau per a l’atenció mèdica.
• Això és especialment necessari a les Unitats 

de Cures Intensives (UCI) hospitalàries: 
üLa presa de decisions clíniques sobre els 

pacients crítics és un procés costós i complex.
üAquest procés ve afectat per una excessiva 

variabilitat donada per l’opinió dels experts.
üLes opinions dels experts depenen de la seva 

experiència i instint.
üEls experts són humans que estan sotmesos a 

pressions, cansament, problemes personals,…
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• La medicina és una de les fronteres actuals 
més interessants del coneixement humà.
• Fer un pronòstic precís (predir el curs de la 

malaltia en funció de la trajectòria més 
probable, donades les característiques del 
pacient) és clau per a l’atenció mèdica.
• Això és especialment necessari a les Unitats 

de Cures Intensives (UCI) hospitalàries: 
üLa presa de decisions clíniques sobre els 

pacients crítics és un procés costós i complex.
üAquest procés ve afectat per una excessiva 

variabilitat donada per l’opinió dels experts.
üLes opinions dels experts depenen de la seva 

experiència i instint.
üEls experts són humans que estan sotmesos a 

pressions, cansament, problemes personals,…

• El desenvolupament d’eines que ajudin 
els metges en aquest sentit encara és 
molt incipient. 

• Hi ha la necessitat de construir models 
basats en noves metodologies per a 
millorar les prediccions del risc de 
mortalitat per als pacients de l'UCI. 
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üDades de 2510 pacients que han 
passat per la Unitat de Cures Intensives 
(UCI) de l’Hospital de Mataró els anys 

2016 (661), 
2017 (693), 
2018 (663) i 
2019 (493). 
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üDades de 2510 pacients que han 
passat per la Unitat de Cures Intensives 
(UCI) de l’Hospital de Mataró els anys 

2016 (661), 
2017 (693), 
2018 (663) i 
2019 (493). 

üConstrucció d’un model de Machine 
Learning (Aprenentatge Automàtic) 
basat en xarxes Bayesianes per al 
pronòstic vital dels pacients crítics a 
partir de les seves característiques. 
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Entrada:
Característiques

F1,..., F21

Model jeràrquic:
Supervivència/Mort a la UCI, 
Destí/Causa de la mort

Característiques demogràfiques
Sexe, Edat

Comorbiditats (índex de Charlson)
Ingrés 

Origen, Síndrome genèric, Septicèmia, Causa principal
Gravetat

Càrrega de treball UCI, APACHE II

Sortida: 
Resultat

2 510  pacients crítics

Conjunt de classificadors Bayesians

viu 
mort

2 134
367

9 casos faltants Si predicció és “mort”
Conjunt de classificadors Bayesians

367 pacients morts 

Motiu d’ingrés
Complicacions

280
77

10 casos faltants

Si predicció  és “viu”
Sortida: 

Destí

Hospital atenció primària 
Hospital de referència 189
10 casos faltants

1 935

Conjunt de classificadors Bayesians

2 134 pacients vius

Sortida: 
Causa
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A les UCI polivalents es fan 
servir 4 categories:

• Característiques 
demogràfiques (F1, F2)

• Comorbiditats (F3)
• Ingrés (F4-F19)
• Gravetat (F20-F21)

Característiques dels pacients
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A les UCI polivalents es fan 
servir 4 categories:

• Característiques 
demogràfiques (F1, F2)

• Comorbiditats (F3)
• Ingrés (F4-F19)
• Gravetat (F20-F21)

Característiques dels pacients

L’índex de Charlson és una puntuació que es fa servir per a avaluar l’esperança de vida a partir de 
l’edat i d’altres característiques de l’individu. Quant més alt, pitjor és l’esperança de vida (més curta). 
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APACHE (Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation) (F21):
és una puntuació (score) molt 
utilitzada per a 
• quantificar la gravetat dels 

pacients, i 
• predir el seu risc de mort, 
a partir de les característiques 
del pacient al llarg de les 
primeres 24 hores a la UCI. 
Quant més alt, més gravetat i més 
risc de mort.
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• Objectiu: crear un model per ajudar al pronòstic vital dels pacients 
ingressats a la UCI.
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• Objectiu: crear un model per ajudar al pronòstic vital dels pacients 
ingressats a la UCI.
• Dades: el model s’aprèn de la base de dades de la UCI de l’Hospital de 

Mataró, amb la qual també es valida.
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• Objectiu: crear un model per ajudar al pronòstic vital dels pacients 
ingressats a la UCI.
• Dades: el model s’aprèn de la base de dades de la UCI de l’Hospital de 

Mataró, amb la qual també es valida.
• El model predictiu jeràrquic consisteix en un conjunt (ensemble) de 

classificadors probabilístics, concretament, de xarxes Bayesianes. 
• Experimentalment comparem aquest model amb d’altres classificadors, i es 

comporta millor.
• També el comparem amb el procediment habitual per a predir el risc de 

mort, que consisteix en fer servir una regressió logística a partir de 
l’APACHE (en diem APACHEII), amb paràmetres fixos, i amb l’alternativa que 
proposem: estimar els paràmetres a partir de la base de dades 
(LR.APACHEII). El model que proposem millora els dos. 
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Probabilitat de mort 

“Septicèmia” és F19
“Síndrome genèric no quirúrgic” vol dir F18=Coronari, Mèdic o Trauma,

“Síndrome genèric quirúrgic” vol dir F18=Cirurgia urgent o electiva

La base de dades es fa 
servir només per a validar!!

Coeficients adaptats de 
Knaus, W.A., Draper, E.A., Wagner, D.P., Zimmerman, J.E. (1985) 
APACHE II: a severity of disease classification system. Crit Care Med 13(10).

Model predictiu APACHEII: Model predictiu LR.APACHEII:

Els paràmetres 𝛂 s’estimen a partir de les dades.
Les dades no només es van servir per a validar, sinó també 
per a aprendre el model!! 

F4: ACS (Acute Coronary Syndrome) és 
factor de protecció. La resta són factors de risc.

Probabilitat de mort 
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BASE DE DADES

MODEL PREDICTIU

EQUIP MÈDIC

EVIDÈ
NCIA

SOB
RE U
N N
OU

PAC
IENT

ING
RESS
AT A

LA U
CI

PRONÒSTIC VITAL

Implementació del model 
(Sistema Expert predictiu per a la UCI)



2. LA METODOLOGIA
ØClassificadors probabilístics
ØCriteri MAP
ØConjunts de classificadors
ØXarxes Bayesianes
ØRegles de combinació
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Donada una base de dades amb informació d’uns individus relatives a:
• característiques de l’individu: features (en el nostre cas, F1 a F21),
• una variable categòrica: la classe a la qual pertany l’individu (en el nostre 

cas, per a la variable Resultat, per exemple, serà viu/mort),
“classificar” és assignar una classe a un individu nou, a partir de la evidència 
donada per les seves característiques. 

Classificadors probabilístics
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Donada una base de dades amb informació d’uns individus relatives a:
• característiques de l’individu: features (en el nostre cas, F1 a F21),
• una variable categòrica: la classe a la qual pertany l’individu (en el nostre 

cas, per a la variable Resultat, per exemple, serà viu/mort),
“classificar” és assignar una classe a un individu nou, a partir de la evidència 
donada per les seves característiques. 

Un “classificador” és un algoritme d’Aprenentatge Automàtic que permet 
classificar.
Un classificador es diu que és “probabilístic” si no només assigna (infereix) per a 
cada nou individu la classe a la qual pertany, a partir de les seves 
característiques, sinó que estima la distribució de probabilitat sobre el conjunt de 
classes (la probabilitat amb què estarà a cada classe). 

Classificadors probabilístics
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Un classificador probabilístic assigna una classe a un nou individu a partir de 
l’evidència donada per les seves característiques: estima la probabilitat “a 
posteriori” de cada classe donada l’evidència i tria una classe amb algun criteri. 

El criteri MAP
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Un classificador probabilístic assigna una classe a un nou individu a partir de 
l’evidència donada per les seves característiques: estima la probabilitat “a 
posteriori” de cada classe donada l’evidència i tria una classe amb algun criteri. 

El criteri MAP (Maximum A Posteriori) tria la classe que maximitza les probabilitats 
a posteriori donada l’evidència (és la regla de decisió de Bayes). 

El criteri MAP
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Un classificador probabilístic assigna una classe a un nou individu a partir de 
l’evidència donada per les seves característiques: estima la probabilitat “a 
posteriori” de cada classe donada l’evidència i tria una classe amb algun criteri. 

El criteri MAP (Maximum A Posteriori) tria la classe que maximitza les probabilitats 
a posteriori donada l’evidència (és la regla de decisió de Bayes). 
MAP és intuïtiu i raonable, i òptim en el sentit següent: considerem la funció de 
pèrdua 0-1 associada a la tasca de classificació, que assigna un 0 si es classifica 
correctament, i un 1 si es classifica malament. Aleshores: 
La classe assignada pel criteri MAP és la que minimitza la pèrdua esperada. 

Un classificador probabilístic que fa servir el criteri MAP es diu: 
classificador Bayesià.

El criteri MAP
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Un “conjunt” (ensemble) de classificadors 
probabilístics (Bayesians) és un nou 
classificador que s’obté combinant les 
prediccions dels classificadors del conjunt. 
D’això se’n diu un “meta-algoritme”.

Conjunts de classificadors
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Un “conjunt” (ensemble) de classificadors 
probabilístics (Bayesians) és un nou 
classificador que s’obté combinant les 
prediccions dels classificadors del conjunt. 
D’això se’n diu un “meta-algoritme”.

La idea és que el conjunt millora la seva 
capacitat predictiva respecte dels 
classificadors individuals (és més robust).

Respon a la idea de que 
“Quatre ulls hi veuen més que no dos”.

Conjunts de classificadors



30

Farem servir 5 classificadors diferents, tots classificadors probabilístics que fan 
servir el criteri MAP: xarxes Bayesianes.  

Xarxes Bayesianes
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Farem servir 5 classificadors diferents, tots classificadors probabilístics que fan 
servir el criteri MAP: xarxes Bayesianes.  

Una xarxa Bayesiana és un model probabilístic que representa les relacions de 
dependència probabilístiques entre les variables (discretes/categòriques) que afecten a 
cert fenomen d’interès. En el nostre cas:
• Fenomen d’interès: la supervivència a la UCI.
• Variables que afecten: 

ü les característiques del pacient (features F1 a F21),
ü la variable classe (Resultat, pel primer model): viu/mort.

Xarxes Bayesianes
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Farem servir 5 classificadors diferents, tots classificadors probabilístics que fan 
servir el criteri MAP: xarxes Bayesianes.  

Una xarxa Bayesiana és un model probabilístic que representa les relacions de 
dependència probabilístiques entre les variables (discretes/categòriques) que afecten a 
cert fenomen d’interès. En el nostre cas:
• Fenomen d’interès: la supervivència a la UCI.
• Variables que afecten: 

ü les característiques del pacient (features F1 a F21),
ü la variable classe (Resultat, pel primer model): viu/mort.

Té dues components:
1. un Graf Acíclic Dirigit (DAG),
2. una distribució de probabilitat conjunta sobre les variables, 

tals que es verifica la Condició de Markov.  
Ambdues s’aprenen de les dades amb algoritmes adients (implementats en R).

Xarxes Bayesianes
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Per aprendre l’estructura (DAG) es poden considerar restriccions.
L’algoritme troba heurísticament el pseudo-màxim d’una funció puntuació (score). 

F"F#

C

F$F% F&

• Naive Bayes
• TAN
• Augmented NaiveC : variable classeBIC (Bayesian Information Criterion):

logLik – log(M) × d/2
M=nombre de casos (2510),
d=complexitat del model

AIC (Akaike Information Criterion):
logLik – d

AIC penalitza menys per complexitat (si M>7): xarxes més connectades!!

Xarxes Bayesianes
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Hi ha diferents regles de combinació que 
es poden fer servir:
a) La Majoria de vot (MV): dóna com a 

predicció del conjunt la classe més 
votada pels seus membres.

Regles de combinació
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Hi ha diferents regles de combinació que 
es poden fer servir:
a) La Majoria de vot (MV): dóna com a 

predicció del conjunt la classe més 
votada pels seus membres.

b) Hi ha regles més complexes que fan servir no les prediccions dels 
classificadors del conjunt, sinó les seves distribucions de probabilitat sobre 
les classes, mitjançant una funció, com la mitjana, el màxim, el mínim, el 
producte,... 
Farem servir les sigles EA (Ensemble Average) per al conjunt de 
classificadors amb la mitjana com a regla de combinació.  

Regles de combinació
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En aquestes regles de combinació, tots els classificadors del conjunt tenen la 
mateixa importància, però no és infreqüent assignar-los pesos diferents. 
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0.25 0.30

0.30

0.05

0.10

(normalitzem per a que sumin 1)
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0.25 0.30

0.30

0.05

0.10

(normalitzem per a que sumin 1)

Si canvien els pesos, poden canviar les prediccions del conjunt de classificadors.

Fem servir la regla de combinació EWA amb uns pesos determinats.  



3. IMPLEMENTACIÓ
ØConstrucció/validació del model predictiu
ØMètriques de comportament
ØElecció del pesos 
ØComparació amb altres classificadors



50

La idea més elemental del procés de validació és separar la base de dades en dues parts
disjuntes (aleatòriament), fent servir una de les parts per a construir (aprendre) el model, I
l’altra com a conjunt de validació per a testar la seva capacitat predictiva.
Això és l’split-validation, i normalment la divisió és 80-20% o 70-30%.

Construcció/validació del model predictiu



k-fold cross-validation, k=10
Validació

En
tr

en
am

en
t

Model 1

En
tr

en
am

en
t

Validació

Model 10

…

…

… …

… …

Matriu confusió 1 Matriu confusió 10

Construcció/validació del model predictiu
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Encara que k podria ser qualsevol nombre natural, el més habitual és fer servir k=10 (excepte
que la base de dades tingui poques dades, cas en el qual es fa servir una k menor).
Empíricament s’ha vist que augmentar més la k no millora el procés de validació.
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Encara que k podria ser qualsevol nombre natural, el més habitual és fer servir k=10 (excepte
que la base de dades tingui poques dades, cas en el qual es fa servir una k menor).
Empíricament s’ha vist que augmentar més la k no millora el procés de validació.

Cadascun dels k=10 folds (contenint aproximadament el 10% dels casos, pacients en aquest
cas), es reserva com a conjunt de validació, i amb el seu complementari (90% dels casos) es
construeixen els diferents models: tant els 5 classificadors base (xarxes Bayesianes), com els
conjunts de classificadors amb les diferents regles de combinació (MV, WMV, EA, EWA), i altres
classificadors dels habituals amb els que farem una comparativa.
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Encara que k podria ser qualsevol nombre natural, el més habitual és fer servir k=10 (excepte
que la base de dades tingui poques dades, cas en el qual es fa servir una k menor).
Empíricament s’ha vist que augmentar més la k no millora el procés de validació.

Cadascun dels k=10 folds (contenint aproximadament el 10% dels casos, pacients en aquest
cas), es reserva com a conjunt de validació, i amb el seu complementari (90% dels casos) es
construeixen els diferents models: tant els 5 classificadors base (xarxes Bayesianes), com els
conjunts de classificadors amb les diferents regles de combinació (MV, WMV, EA, EWA), i altres
classificadors dels habituals amb els que farem una comparativa.

Aquests classificadors es fan servir per a predir 
la classe pels casos del conjunt de validació. 
D’aquesta manera, es genera una matriu de 
confusió per a cada classificador i cada fold
(en total, 10 per classificador).
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Encara que k podria ser qualsevol nombre natural, el més habitual és fer servir k=10 (excepte
que la base de dades tingui poques dades, cas en el qual es fa servir una k menor).
Empíricament s’ha vist que augmentar més la k no millora el procés de validació.

Cadascun dels k=10 folds (contenint aproximadament el 10% dels casos, pacients en aquest
cas), es reserva com a conjunt de validació, i amb el seu complementari (90% dels casos) es
construeixen els diferents models: tant els 5 classificadors base (xarxes Bayesianes), com els
conjunts de classificadors amb les diferents regles de combinació (MV, WMV, EA, EWA), i altres
classificadors dels habituals amb els que farem una comparativa.

Aquests classificadors es fan servir per a predir 
la classe pels casos del conjunt de validació. 
D’aquesta manera, es genera una matriu de 
confusió per a cada classificador i cada fold
(en total, 10 per classificador).

A més, repetim el procediment 20 vegades (“runs”) fent server diferents llavors aleatòries (seeds) per a 
fer la divisió de la base de dades en k=10 folds. Així simulem soroll I evitem biaixos.  
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Donada una matriu de confusió, podem calcular diferents mètriques de comportament que 
quantifiquen la capacitat predictiva del classificador. 

Mètriques de comportament

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

L’accuracy és la proporció d’encerts.
Accuracy: (tp + tn)/N, amb N = tp + fp + tn + fn
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Donada una matriu de confusió, podem calcular diferents mètriques de comportament que 
quantifiquen la capacitat predictiva del classificador. 

Mètriques de comportament

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

L’accuracy és la proporció d’encerts.
Accuracy: (tp + tn)/N, amb N = tp + fp + tn + fn

En el nostre cas, la base de dades és força desequilibrada, ja que té 
una classe (“mort”) minoritària, la classe “+”, que no arriba al 15%. 
En aquest cas, l’accuracy no és una bona mètrica de comportament, 
per la paradoxa de l’accuracy.
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Donada una matriu de confusió, podem calcular diferents mètriques de comportament que 
quantifiquen la capacitat predictiva del classificador. 

Mètriques de comportament

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Si hi ha desequilibri (n+ és molt més petit que n−, on la classe + és la minoritària), 
aleshores, un classificador que sempre predigui “−”, encertarà molt 
(tindrà accuracy = n− /N, que serà gran), però mai predirà bé cap cas “+”.

L’accuracy és la proporció d’encerts.
Accuracy: (tp + tn)/N, amb N = tp + fp + tn + fn

En el nostre cas, la base de dades és força desequilibrada, ja que té 
una classe (“mort”) minoritària, la classe “+”, que no arriba al 15%. 
En aquest cas, l’accuracy no és una bona mètrica de comportament, 
per la paradoxa de l’accuracy.

Paradoxa de l’accuracy
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Hi ha altres mesures que tenen en compte no els encerts en global, sinó de cada classe, 
i per tant, tenen en compte com de bé prediu el classificador la classe minoritària també. 

Precision (Positive
Predictive Rate): 
tp/(tp + fp)  
(proporció d’encerts 
dintre dels casos  
predits com a +)

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−
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Hi ha altres mesures que tenen en compte no els encerts en global, sinó de cada classe, 
i per tant, tenen en compte com de bé prediu el classificador la classe minoritària també. 

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Precision (Positive
Predictive Rate): 
tp/(tp + fp)  
(proporció d’encerts 
dintre dels casos 
predits com a +)

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Recall (Sensitivity o 
True Positive Rate): 
tp/(tp + fn) 
(proporció d’encerts 
dintre dels casos 
realment +)
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Hi ha altres mesures que tenen en compte no els encerts en global, sinó de cada classe, 
i per tant, tenen en compte com de bé prediu el classificador la classe minoritària també. 

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Precision (Positive
Predictive Rate): 
tp/(tp + fp)  
(proporció d’encerts 
dintre dels casos 
predits com a +)

Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Recall (Sensitivity o 
True Positive Rate): 
tp/(tp + fn) 
(proporció d’encerts 
dintre dels casos 
realment +)

F-score és la mitjana harmònica entre Precision i Recall:
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Matriu de 
confusió 
classificador

Classe 
observada

+ −
Classe 
predita

+ tp fp

− fn tn

n+ n−

Precision: tp/(tp + fp)
Recall: tp/(tp + fn)

Habitualment els pesos dels classificadors s’assignen en funció de la seva accuracy, que s’ha 
d’estimar en un procediment a part. Nosaltres, en canvi, farem servir una mètrica que és funció 
de Precisió i Recall: l’AUPR (Area Under the Precision-Recall Curve), que és l’àrea sota la 
gràfica de la corba PR, que és la de la gràfica de Precision sobre Recall.

Quant més gran és AUPR, millor és el classificador.

Elecció dels pesos
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classificador
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d’estimar en un procediment a part. Nosaltres, en canvi, farem servir una mètrica que és funció 
de Precisió i Recall: l’AUPR (Area Under the Precision-Recall Curve), que és l’àrea sota la 
gràfica de la corba PR, que és la de la gràfica de Precision sobre Recall.

Quant més gran és AUPR, millor és el classificador.
És similar a l’AUC, que és l’àrea sota la corba ROC, que és la 
gràfica de Recall sobre False Positive Rate = fp/(fp + tn) 
(encerts dintre dels que són −).

La corba ROC és més adient si 
les dues classes són equilibrades. 
Si no, millor la corba PR.

Elecció dels pesos
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Habitualment els pesos dels classificadors s’assignen en funció de la seva accuracy, que s’ha 
d’estimar en un procediment a part. Nosaltres, en canvi, farem servir una mètrica que és funció 
de Precisió i Recall: l’AUPR (Area Under the Precision-Recall Curve), que és l’àrea sota la 
gràfica de la corba PR, que és la de la gràfica de Precision sobre Recall.

Quant més gran és AUPR, millor és el classificador.
És similar a l’AUC, que és l’àrea sota la corba ROC, que és la 
gràfica de Recall sobre False Positive Rate = fp/(fp + tn) 
(encerts dintre dels que són −).

La corba ROC és més adient si 
les dues classes són equilibrades. 
Si no, millor la corba PR.

denota el valor de AUPR estimat pel classificador       èssim. Definim els pesos així: 

Elecció dels pesos
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Comparem els conjunts de classificadors que construïm MV, WMV, EA i EWA, amb els 
classificadors base (les 5 xarxes Bayesianes), i amb altres classificadors que es fan servir 
actualment de manera generalitzada:
• Neural Network (funció mlearning::mlNnet)
• Support Vector Machine (funció mlearning::mlSvm)
• Random Forest (funció mlearning::mlRforest).

Comparació amb altres classificadors

També amb l’aproximació habitual per avaluar el risc de mort a la UCI a partir de l’APACHE II 
(model APACHEII).
I amb la millora natural que proposem i anomenem LR.APACHEII (per Locally Recalibrated
APACHE II): fer servir la regressió logística però estimant els paràmetres i no fent servir uns 
paràmetres fixats!! 

En total, tenim 14 classificadors per a comparar!! 



4. (ALGUNS) RESULTATS
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L’AUC també s’inclou perquè és molt 
popular en la literatura mèdica, per a 
que es puguin comparar els resultats 
del nostre estudi amb d’altres que 
s’hagin fet amb altres poblacions i 
metodologies. 
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p-valors unilaterals ajustats per Holm-Bonferroni, per a fer comparacions múltiples 
entre els 4 conjunts de classificadors, amb el test no-paramètric unilateral dels 
rangs amb signe de Wilcoxon aparellat (el test de normalitat de Shapiro-Wilk
mostra que no es pot assumir Normalitat). 
H1: “la mediana de la fila és més gran que la de la columna”.
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p-valors unilaterals ajustats per Holm-Bonferroni, per a fer comparacions múltiples 
entre els 4 conjunts de classificadors, amb el test no-paramètric unilateral dels 
rangs amb signe de Wilcoxon aparellat (el test de normalitat de Shapiro-Wilk
mostra que aquesta no es pot assumir). 
H1: “la mediana de la fila és més gran que la de la columna”.

p-valors unilaterals del test binomial exacte 
a favor del classificador de la fila, versus el 
classificador de la columna. 
Exemple: EWA vs EA
Hi ha diferències significatives en les 
medianes de EWA i EA en 5 de les 20 
repeticions, i en les 5, guanya EWA. 
El p-valor a favor de EWA és la probabilitat 
que això passi simplement per atzar, que és
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Podem comparar entre sí EWA i EA 
directament, amb un test unilateral de dades 
aparellades de Wilcoxon. 
Els p-valors (sense ajustar) són ara més petits 
que els ajustats (més significatius), i tenim 3 
repeticions addicionals a les quals trobem 
també diferències significatives, també a 
favor de EWA. 
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Podem comparar entre sí EWA i EA 
directament, amb un test unilateral de dades 
aparellades de Wilcoxon. 
Els p-valors (sense ajustar) són ara més petits 
que els ajustats (més significatius), i tenim 3 
repeticions addicionals a les quals trobem 
també diferències significatives, també a 
favor de EWA. 

El p-valor unilateral per al test binomial 
exacte a favor de EWA versus EA (ara sense 
ajustar els p-valors per comparacions 
múltiples) és més petit que abans i, per tant, 
mostra més significació en favor de EWA. 



5. CONCLUSIONS
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1. Els sistemes experts d’Aprenentatge Automàtic, com el que hem desenvolupat, serveixen 
per ajudar els experts en la presa de decisions en problemes complicats.
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1. Els sistemes experts d’Aprenentatge Automàtic, com el que hem desenvolupat, serveixen 
per ajudar els experts en la presa de decisions en problemes complicats.

2. Construïm un model jeràrquic per a fer el pronòstic vital dels pacients ingressats a la UCI 
a partir de les seves característiques (demogràfiques, comorbiditats, origen, ingrés i 
gravetat), que primer prediu el resultat; en un segon nivell, si la predicció ha estat “viu” 
prediu el destí en sortir de la UCI, i si ha estat “mort”, prediu la causa de la mort.
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3. El model EWA, és un conjunt de 5 classificadors, que són xarxes Bayesianes, construït 
amb la regla de combinació de la mitjana i amb pesos introduïts a partir de la mètrica 
AUPR, preferible a l’accuracy en el cas de desequilibri en la base de dades. 
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a partir de les seves característiques (demogràfiques, comorbiditats, origen, ingrés i 
gravetat), que primer prediu el resultat; en un segon nivell, si la predicció ha estat “viu” 
prediu el destí en sortir de la UCI, i si ha estat “mort”, prediu la causa de la mort.

3. El model EWA, és un conjunt de 5 classificadors, que són xarxes Bayesianes, construït 
amb la regla de combinació de la mitjana i amb pesos introduïts a partir de la mètrica 
AUPR, preferible a l’accuracy en el cas de desequilibri en la base de dades. 

4. Validem el model i el comparem amb conjunts de classificadors amb altres regles de 
combinació (MV, WMV, EA), i amb altres classificadors diferents. Veiem que hi ha un clar 
avantatge respecte de la resta de classificadors dels dos conjunts de classificadors 
basats en la mitjana, EWA i EA, i entre aquests dos, l’avantatge és per a EWA.
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a partir de les seves característiques (demogràfiques, comorbiditats, origen, ingrés i 
gravetat), que primer prediu el resultat; en un segon nivell, si la predicció ha estat “viu” 
prediu el destí en sortir de la UCI, i si ha estat “mort”, prediu la causa de la mort.

3. El model EWA, és un conjunt de 5 classificadors, que són xarxes Bayesianes, construït 
amb la regla de combinació de la mitjana i amb pesos introduïts a partir de la mètrica 
AUPR, preferible a l’accuracy en el cas de desequilibri en la base de dades. 

4. Validem el model i el comparem amb conjunts de classificadors amb altres regles de 
combinació (MV, WMV, EA), i amb altres classificadors diferents. Veiem que hi ha un clar 
avantatge respecte de la resta de classificadors dels dos conjunts de classificadors 
basats en la mitjana, EWA i EA, i entre aquests dos, l’avantatge és per a EWA.

5. Pel que fa als dos mètodes basats en l’escala APACHE II fent servir la regressió logística, 
el tradicional i el que proposem aquí, el segon és millor (aquí es veu la conveniència 
d’adaptar el model a la població), però tots dos són pitjors que els conjunts de 
classificadors. 
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6. EWA ens permet extreure coneixement de la base de dades. 
A partir d’unes mesures de “força” podem ordenar les característiques per importància 
des del punt de vista predictiu. Les 5 més importants són:
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A partir d’unes mesures de “força” podem ordenar les característiques per importància 
des del punt de vista predictiu. Les 5 més importants són:

7. Podem calcular el valor predit pel model per a l’OR (Odds Ratio) a favor de “mort” en 
diferents circumstàncies. Per exemple, el podem calcular per a 
F10: CRA = sí, 
respecte de 
F10: CRA = no:
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Això ens diu que els odds en favor de “mort” es multipliquen aproximadament per 11.5 si CRA és present 
(respecte de quan és absent), en general. 
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6. EWA ens permet extreure coneixement de la base de dades. 
A partir d’unes mesures de “força” podem ordenar les característiques per importància 
des del punt de vista predictiu. Les 5 més importants són:

7. Podem calcular el valor predit pel model per a l’OR (Odds Ratio) a favor de “mort” en 
diferents circumstàncies. Per exemple, el podem calcular per a 
F10: CRA = sí, 
respecte de 
F10: CRA = no:

Això ens diu que els odds en favor de “mort” es multipliquen aproximadament per 11.5 si CRA és present 
(respecte de quan és absent), en general. 

Per a un pacient específic, a partir de les seves característiques, aquest valor es 
pot ajustar i fer un estudi personalitzat. 
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Reptes de futur
1) Actualitzar la base de dades i, en particular, estudiar l’efecte de la pandèmia 

de la covid-19, ja que les dades que tenim són prèvies.
2) Fer una comparativa (benchmarking) entre UCIs de diferents hospitals fent 

servir models adaptats a les seves dades. 
Així es podria introduir les característiques d’un pacient tipus a tots els models i 
comparar els riscs de mort que prediuen els models. 

3) Fer servir el model per a avaluar canvis en els protocols que s’hagin pogut 
implementar a la UCI.

4) Adaptar el model a diferents tipus d’UCI específiques (cardiovasculars, 
respiratòries, de trauma, etc.).

5) ...
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