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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

El present projecte té per objectiu dissenyar i implementar una solució de 
Business Intelligence (BI) per a una consulta de Cardiopaties Familiars d’un 
hospital de tercer nivell de Catalunya per a l’estudi i anàlisi dels pacients amb 
Miocardiopatia Hipertròfica (MCH). 

La MCH és una malaltia que es caracteritza per un engruiximent anormal de 
les parets del cor. El seu origen es troba, normalment, en mutacions 
genètiques hereditàries que són causants de la gran variabilitat en les 
manifestacions, evolució i pronòstic que presenta. 
 
El projecte respon a la necessitat d’oferir una solució que permeti recopilar i 
analitzar dades clíniques i de gestió dels pacients amb MCH. 
 
La solució presentada comprèn les següents activitats: 
 

 Recopilació de les necessitats i requeriments del model de dades i de la 
solució de BI 

 Disseny funcional, lògic i físic d’un datawarehouse  
 Realització dels processos Extract, Transform and Load (ETL) 
 Definició del panell d’indicadors i visualitzacions gràfiques en informes i 

dashboards 
 Disseny i implementació d’una solució de Business Intelligence per a 

l’estudi i anàlisi dels pacients amb Miocardiopatia Hipertròfica 
 
Aquesta solució pretén ser un eina de suport a l’anàlisi de la pràctica clínica i 
l’atenció assistencial dels pacients amb MCH amb l’objectiu de facilitar la presa 
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de decisions i l’elaboració de publicacions científiques que generin nou 
coneixement. 
 

 Abstract (in English, 250 words or less): 

The aim of this project is to design and implement a Business Intelligence (BI) 
solution for a Heart Disease Consultation at a third level hospital in Catalonia 
for the study and analysis of patients with Hypertrophic Cardiomyopathy 
(HCM). 
 
HCM is a disease characterized by abnormal thickening of the walls of the 
heart. Its origin is usually found in hereditary genetic mutations that are the 
cause of the great variability in the manifestations, evolution and prognosis. 
 
The project responds to the need to offer a solution to collect and analyse 
clinical and management data from patients with HCM. 
 
This solution includes the following activities: 
 
• Compilation of the needs and requirements of the data model and the BI 
solution 
• Functional, logical and physical design of a data warehouse 
• Carrying out the Extract, Transform and Load (ETL) processes 
• Definition of indicators and measures panel and graphical displays in reports 
and dashboards 
• Design and implementation of a Business Intelligence solution for the study 
and analysis of patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. 
 
This solution aims to be a support tool for the analysis of clinical practice and 
care of patients with HCM. Its main purpose is to facilitate decision-making 
processes and the development of scientific publications that may generate 
new knowledge. 
 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

 
Miocardiopatia Hipertròfica, Business Intelligence, Cardiopaties Familiars, ETL, 
model de dades, data warehouse, dashboard, consulta mèdica. 
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1.  Introducció 
 
La temàtica del Treball Final de Grau (TFG) versarà sobre el desenvolupament 
d’una solució de Business Intelligence (BI) per a una consulta mèdica 
monogràfica de Cardiopaties Familiars d’un hospital de tercer nivell del sistema 
sanitari públic de Catalunya (SISCAT). 
 
El TFG es planteja com l’oportunitat per desenvolupar tot el cicle de vida de la 
solució: recopilació de necessitats i requeriments del facultatiu responsable de 
la consulta mèdica, construcció d’aplicacions per a la recopilació de dades, 
emmagatzematge, transformació i explotació de les dades i construcció 
d’informes i dashboards. 
 
Per a dur a terme el TFG s’escollirà una solució BI, de codi obert i/o gratuïta, 
que pugui ser utilitzada a l’hospital. En aquest sentit es prioritzaran les 
solucions que millor s’adaptin a paquets Microsoft Office i sistema operatiu 
Windows 7, actualment en ús a l’hospital. 
 
1.1 Context  
Actualment ens trobem en plena revolució digital de la que cap sector ni cap 
organització n’està al marge. El sector salut és un dels sector on l’ús de les 
dades té més potencial de creixement i benefici per l’elevat nombre 
d’operacions que s’executen al llarg de la seva cadena de valor i per la creixent 
necessitat de compartir informació i coneixement entre clínics dels propis 
hospitals o amb la resta de professionals i serveis d’altres nivells assistencials 
de tota la xarxa pública. 
 
El Pla de Salut de Catalunya dels anys 2016 – 2020 [1] inclou com a línia 
estratègica la “Salut digital” on es posa de manifest la necessitat d’alineament 
dels sistemes i tecnologies de la informació per a assolir objectius tals com: 
atenció integrada al llarg del contínuum assistencial, accessibilitat i resolució a 
partir d’informació, política del medicament, avaluació i transparència o la 
integració territorial. 
 
El Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT pretén donar resposta a 
aquests objectius mitjançant la creació d’un model de gestió de dades i una 
arquitectura tecnològica que permeti adaptar les noves necessitats 
assistencials a les noves maneres de treballar dels professionals i a les noves 
formes d’interacció entre els diferents actors del sistema (pacients, 
professionals, proveïdors, etc...). 
 
En aquest sentit, el Pla aposta per construir un sistema centrat en les persones 
basat en les dades, que faciliti la visió integral de la salut del pacient, que 
permeti crear nous models assistencials, automatitzar tasques i esdevingui un 
motor per a la transformació dels processos de treball. 
 
En aquest context, la generació de nou coneixement per a la presa de 
decisions implica la recopilació de dades, creació d’estructures i disseny de 
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solucions per a generar informació. Només la generació de coneixement 
permetrà guanyar la saviesa suficient que faciliti la presa de decisions. 
 

 
1.Data pyramid: Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW) [2] 

El Business Intelligence inclou totes aquelles estratègies que permeten que, a 
través de l’ús de la tecnologia, es pugui generar coneixement i donar suport a 
decisions operatives o estratègiques de les organitzacions. L’origen d’aquestes 
dades pot venir d’una o més fonts de la pròpia organització o de qualsevol de 
les activitats de la seva cadena de valor. Tanmateix, també es poden incloure 
altres fonts externes de dades integrades dins de la cadena de valor estesa de 
la pròpia organització o del mercat en el que opera. 
 
Les aplicacions que hi ha actualment al mercat de Business Intelligence per a 
les organitzacions s’organitzen en quatre grups: 
 

 Mesures: recopilen dades de diferents fonts (sistemes, aparells etc...) 
 Anàlisi: estudien les dades per a obtenir tendències i coneixement 
 Informes: generen reports, estandardització i automatització de tasques 
 Col·laboració: permeten que diferents actors treballin en temps real 

sobre les mateixes dades i informes i puguin compartir informació. 
 

1.2 La consulta de Cardiopaties Familiars 
Un dels grans avanços dels darrers anys en cardiologia i la insuficiència 
cardíaca és l’estudi i reconeixement dels pacients amb miocardiopaties i la 
seva classificació en els diferents subtipus específics. En l’actualitat, les 
miocardiopaties s'agrupen en fenotips morfològics i funcionals, així com en 
subtipus familiars o no familiars.  
 
Pel que respecta les cardiopaties familiars, sovint poden aparèixer en un 
context de malaltia cardíaca predominant (pràcticament exclusiva), o de 
patologia multisistèmica amb afectació cardíaca de major o menor importància 
(ex: malaltia d'Anderson-Fabry, distròfies musculars, amiloïdosi familiars, 
hemocromatosi) que requereixen d’abordatge multidisciplinar, en que l’atenció 
cardiològica és fonamental. 
 
Tanmateix, existeix un grup de miocardiopaties de caràcter adquirit secundàries 
a malalties multisistèmiques (ex: sarcoïdosi, esclerodèrmia, amiloïdosi no 
familiar ...), que requereixen també d’un tractament i seguiment específics 
d’alta complexitat i que són atesos sovint en aquesta consulta.  
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En el conjunt de les miocardiopaties familiars existeix un subgrup de pacients 
amb un elevat risc de mort sobtada a causa de canalopaties, que són trastorns 
de l'excitabilitat de la membrana miocàrdica associats amb mutacions en els 
canals de calci, sodi o potassi i dels receptors d'acetilcolina.  
 
L’objectiu de la consulta és doncs procurar un correcte diagnòstic, seguiment i 
tractament als pacients amb miocardiopaties tant primàries com “secundàries” 
amb el denominador comú del caràcter familiar. 
 
1.3 Justificació del treball 
Actualment, aquesta consulta es desenvolupa en un hospital de tercer nivell en 
el que es compta amb diversos recursos informàtics. D’una banda, el Hospital 
Information System (HIS), que actualment és SAP Assistencial. De l’altra, 
existeixen diferents aplicacions departamentals per a farmàcia, cures 
d’Infermeria, pacients crítics, laboratoris d’ecografia cardiovascular, etc... 
 
La segregació de les dades en diferents eines dificulta la possibilitat d’estudi i 
anàlisi centralitzat de les dades recollides per a un pacient o grups de pacients 
determinats al llarg de tot el seu procés assistencial. En molts casos, a més, la 
informació no es troba estructurada de tal forma que pugui ser explotada i no 
es disposa d’eines o solucions que permetin la seva agregació per a un estudi 
analític tant de l’activitat assistencial com dels resultats clínics dels pacients. 
 
Per tant, tots aquests factors fan que aquest projecte esdevingui una solució a 
gran part de les necessitats de la consulta mèdica en matèria d’anàlisi de 
dades i ajuda a la presa de decisions. A més a més, és un primer pas cap a la 
integració d’aquesta informació en altres solucions tecnològiques que es puguin 
implementar en un futur a l’hospital. 

 
1.4 Objectius del Treball i Abast 
La finalitat del projecte és oferir una solució tipus BI per a una consulta 
monogràfica de Cardiopaties Familiars d’un hospital de tercer nivell. Aquesta 
solució permetrà l’anàlisi de la pràctica clínica i l’atenció assistencial dels 
pacients de la consulta amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions i donar 
suport a l’elaboració de publicacions científiques. 
 
En tant que el marc temporal del projecte és limitat en el temps, s’ha decidit 
acotar el grup de pacients a incloure. En particular, s’han escollit els pacients 
amb Miocardiopatia Hipertròfica (MCH), per ser un dels grups predominants 
dins de la consulta i, per tant, on més impacte podia tenir la solució proposada. 
 
La MCH és una malaltia que es caracteritza per un engruiximent anormal de les 
parets del cor. L’origen d’aquesta malaltia normalment es troba en mutacions 
genètiques hereditàries que són causants de la gran variabilitat en les 
manifestacions, evolució i pronòstic que presenta. 
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 2. Miocardiopatia Hipertròfica 

El patró d’herència que segueix aquesta malaltia és autosòmic dominant, amb 
variacions que van des de formes benignes asimptomàtiques a formes 
malignes amb un alt risc d’insuficiència cardíaca o mort sobtada, de manera 
que un diagnòstic precoç i una adequada valoració del risc són fonamentals. 
Alguns estudis epidemiològics indiquen que la seva prevalença és 
aproximadament 1:500. 
 
Així doncs, el projecte inclou el següent abast: 
 

 Recopilació de les necessitats i requeriments del model de dades i de la 
solució de BI 

 Disseny funcional, lògic i físic d’un datawarehouse  
 Realització dels processos Extract, Transform and Load (ETL) 
 Definició de panell d’indicadors i visualitzacions gràfiques en informes i 

dashboards 
 Disseny i implementació d’una solució de Business Intelligence per a 

l’estudi i anàlisi dels pacients amb Miocardiopatia Hipertròfica 
 
1.5 Metodologia de treball 
El projecte té un enfoc molt pràctic en tant que s’emplaça en un context real. El 
fet de poder comptar amb els recursos de l’hospital i el cardiòleg de la consulta, 
planteja l’opció d’anar testejant la solució a mesura que aquesta es desenvolupi 
per tal de poder assegurar el compliment dels requisits i els criteris d’èxit del 
projecte. 
 
En aquest sentit, en tant que el projecte contempla la creació d’una solució, no 
es posarà molt d’èmfasi en la recerca i anàlisi de les diferents opcions de 
mercat en matèria de BI de forma exhaustiva i s’escollirà la que millor faciliti la 
integració amb l’entorn informàtic de l’hospital. 
 
Les diferents tasques a desenvolupar en el projecte requeriran de molta 
flexibilitat i un control exhaustiu de l’inici i finalització de les tasques. Per tant, 
es proposa l’abordatge mitjançant una metodologia àgil que tingui com a valors 
els que contempla Scrum (millora contínua, qualitat, flexibilitat, 
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multidisciplinarietat, responsabilitat, compromís, respecte i enfoc a les 
persones). 
 
Com a mètode per a gestionar les activitats del projecte vinculades a la 
coordinació entre estudiant i facultatiu responsable de la consulta, es proposa 
el mètode Kanban perquè permet de forma visual i intuïtiva donar a conèixer 
l’estat del projecte a tots els usuaris. 
 
 A més a més, cal tenir present que es preveu que en certes fases es puguin 
canviar els requisits del projecte i s’incloguin noves necessitats que alterin la 
seqüència natural del projecte. Per tant, comptar amb un mètode que permeti 
incorporar aquests nous elements de forma senzilla és molt important. 
 
Per altra banda, aquest mètode també és molt útil quan l’equip de treball no es 
pot comprometre a treballar i a entregar solucions en intervals de temps fixos. 
En el cas que ens trobem, tant l’autor del projecte com el facultatiu de la 
consulta treballen a jornada completa i serà difícil complir de forma estricta els 
temps planificats inicialment. 
 
1.6 Planificació  
Per a la planificació del projecte s’ha realitzat un diagrama de Gantt i un panell 
Kanban. 

1.6.1 Cronograma temporal 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt del projecte en el que es pot 
veure el detall de les tasques i el cronograma temporal a través de l’eina 
TeamGantt en la seva edició gratuïta. 
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3.Cronograma temporal 

1.6.2 Panell Kanban 
A continuació es mostra el panell Kanban mitjançant l’eina Trello on s’han 
descrit les tasques a realitzar per part del facultatiu de la consulta i de 
l’estudiant en matèria de anàlisi de requisits i necessitats, presentació del 
projecte i model de dades. En aquest panell s’han estructurat les tasques en 
funció del Work In Progress (WIP) acordat:  
 

 To do 
 Doing 
 To Review 

 Approved 

S’han utilitzat les targetes per assignar les tasques amb els rols Estudiant i 
Metge i el recurs del calendari i el checklist per a definir les tasques. El panell 
Kanban permet mantenir a tot l’equip actualitzat de l’evolució i estat de les 
tasques així com compartir arxius, notificacions, assignar activitats, controlar 
les dates d’entrega, etc... El desenvolupant del panell és col·laboratiu entre tots 
els membres de l’equip, fet que permet empoderar i responsabilitzar a tots els 
membres del grup de la consecució dels objectius del projecte. 
 
A continuació es pot veure una instàntania del Panell Kanban a la seva 
finalització: 
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4. Planificació Kanban 

 
A continuació es pot veure el detall d’alguna de les tasques: 
 

 
5. Detall del panell Kanban. Presentació del projecte 
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6. Detall del panell Kanban. Model de dades 

 
El context en el que s’ha realitzat el projecte no ha facilitat el seguiment i l’ús de 
l’eina com s’esperava ja que la planificació del projecte es va veure alterada per 
la pandèmia de la COVID-19. Tot i així, ha facilitat l’eficiència de l’elaboració del 
projecte perquè ha permès estructurar les activitats d’una forma clara i senzilla. 
 
1.7 Recursos  
Els recursos utilitzats en aquest projecte a l’inici del mateix són els que 
s’exposen a continuació. A mesura que s’avanci en el projecte també es 
detallen els recursos de programari utilitzats per a implementar la solució. 

1.7.1 Recursos humans 

Els recursos humans destinats al projecte són: 
 
 Estudiant, autor del projecte 
 Cardiòleg responsable de la consulta de Cardiopaties Familiars 

1.7.2 Recursos materials 

El programari inicial amb el que s’inicia el projecte és el següent: 
 

TITULAR PROGRAMARI HARDWARE 

Hospital 
SAP Assistencial 

Paquet Office 2007 i 2010 
Ordinador de sobretaula 

(Windows 7) 

Estudiant 

Paquet Office 2010 
TeamGantt  

(programari en línia) 
Trello (programari en línia) 

Ordinador portàtil 
(Windows 10 Pro) 

Taula 1. Recursos materials 

1.8 Breu sumari de productes obtinguts 
En aquest treball es preveu lliurar una aplicació per a la recollida de dades 
clíniques i una solució tipus BI amb dashboards i informes a partir de les dades 
de la consulta i casos clínics.  
 
Per a poder obtenir aquests productes, s’obtindran una sèrie de productes 
intermedis tals com: 
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 Magatzem Data Warehouse 
 Processos Extracció, Transformació i Càrrega (ETL, pel seu acrònim en 

anglès) 
 
Altres lliurables principals del treball consistiran en els tres lliuraments parcials 
que constitueixen les Proves d’Avaluació Continuada (PAC) numerades 1, 2 i 3, 
la memòria final del Treball de Fi de Grau i una presentació de defensa del 
projecte en format audiovisual. 
 
1.9 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
La present memòria s’estructura sota els següents capítols: 
 
 Definició i disseny de la solució: en aquest apartat es fa un anàlisi de les 

necessitats de la Consulta de Cardiopaties familiars amb l’objectiu de 
determinar l’abast del projecte i definir els requisits funcionals i no funcionals 
de la solució així com el model de dades del sistema. Aquest capítol també 
inclou una cerca i estudi de les diferents alternatives existents al mercat que 
podien donar resposta a les necessitats plantejades. 

 Implementació del DataWarehouse: aquest capítol descriu el procés de 
disseny, creació i posada en funcionament del magatzem de dades a partir 
del model conceptual i lògic. 

 Processos ETL: en aquest capítol es descriuen els diferents treballs 
realitzats per a l’extracció, càrrega i transformació de les dades, incloent 
l’organització dels processos i les operacions realitzades 

 Disseny i implementació de la solució de Business Intelligence (BI): en 
aquest capítol es descriu el procés de disseny i modelització de l’aplicació 
de Business Intelligence on s’inclou la definició d’indicadors, l’organització 
de la informació i la creació dels informes i dashboards. 
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2 Definició i disseny de la solució 
En els apartats que es presenten a continuació es descriuen les activitats dutes 
a terme per a determinar la solució així com les diferents alternatives 
analitzades i les diferents decisions executades. 
 
2.1 Anàlisi dels requisits 
Els requisits del sistema són aquelles restriccions i necessitats que un 
stakeholder del projecte expressa i són la base de la definició del problema a 
resoldre. 
 
Aquesta fase és cabdal en l’elaboració del projecte en tant que esdevé el punt 
de partida per a delimitar el context i les necessitats així com determinar les 
fonts de dades i d’informació que seran necessàries per a l’elaboració del 
projecte, estimar el cost (material, humà, econòmic) i determinar els criteris 
d’èxit i de qualitat del producte final que ens serveixin per a validar i verificar 
que la solució final compleix amb els objectius especificats. 
 
Els requisits a determinar seran els requisits de producte i de procés. Els 
requisits de producte són els requisits funcionals, és a dir, els requisits i 
necessitats  que els stakeholders identifiquen sobre el producte. Aquest tipus 
de requisits es poden dividir en funcionals i no funcionals.  
 
Els requisits funcionals són els que determinen què ha de fer el sistema i 
quines dades necessita saber. Els requisits no funcionals són els requisits 
relacionats amb els aspectes més qualitatius i de funcionament del sistema tals 
com la usabilitat, seguretat, rendiment, manteniment, etc... 
 
Els requisits de procés són tots aquells requisits relacionats amb el procés de 
desenvolupament del projecte, és a dir, són totes aquelles restriccions 
relacionades amb com es durà a terme l’elaboració del producte. 
 
Per a dur a terme la recopilació dels requisits es van realitzar diverses sessions 
de treball i entrevistes amb els principals stakeholders del projecte. En 
aquestes entrevistes es van determinar tres aspectes importants: 
 

 Procés assistencial del pacient de la Consulta de Cardiopaties Familiars 
 Identificació de les fonts de dades per a l’estudi dels pacients amb 

Miocardiopatia Hipertròfica (MCH). 
 Requisits funcionals, requisits no funcionals i preguntes analítiques a 

respondre. 

2.1.1 Procés assistencial 

Qualsevol pacient amb una cardiopatia familiar es caracteritza per tres 
elements principals: 
 

 Presentació familiar: quan una persona està afectada (pacient índex) 
s’ha d’estudiar a tots els membres de la família ja que pot ser que la 
malaltia hagi estat heretada. 
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 Base genètica: en tant que la seva causa és genètica, es pot identificar 
la mutació causal de la malaltia, en especial en els pacients amb MCH, 
cardiopatia arritmogènica i síndrome del QT llarg. 

 Mort sobtada: la cardiopatia pot ser la causa de mort sobtada. 
 

Els pacients en els que es té sospita de que puguin patir aquesta patologia són 
derivats a les consultes especialitzades ja que són aquestes les referents pel 
que fa al diagnòstic i tractament d’aquestes malalties. En tant que aquestes 
malalties requereixen d’un estudi del pacient i també dels seus familiars en 
primer, segon i tercer grau, aquestes unitats han d’estar vinculades amb altres 
serveis tals com Cardiologia Pediàtrica i de forma transversal i complementària 
amb la resta d’unitats especialitzades tals com Serveis de Cardiologia, Unitats 
de Diagnòstic per la Imatge, Centres per a Estudis Genètics, etc.... 
 
La consulta de Cardiopaties Familiars objecte d’aquest projecte atén una 
mitjana de 650 consultes anuals amb un total de 450 pacients. Aquesta 
consulta es realitza un dia a la setmana en horari de 9:00 a 15:00 on 
s’acostumen a citar uns 20 pacients per setmana. 
 
El pacient acostuma a ser derivat d’algun especialista (cardiòleg) que identifica 
una sospita de Cardiopatia Familiar (CF) o, en alguns casos, fins i tot ja existeix 
un diagnòstic previ confirmat per un especialista. En aquest sentit, el facultatiu 
responsable de la consulta estudia el cas en base a la informació aportada pels 
altres especialistes i la història clínica del pacient. Un cop valora el cas, el 
pacient es citat per una primera visita a Consultes Externes (CEX) on se li 
realitzarà una sèrie d’exàmens i proves. La primera visita sempre té una 
duració més llarga en tant que s’acostuma a conèixer al pacient, explicar la 
seva situació particular i el procés assistencial a seguir. Les consultes 
mèdiques inclouen les següents activitats: 
 

 Realització d’un electrocardiograma previ. 
 Entrevista del pacient per conèixer i realitzar l’arbre familiar del pacient 

(fins a tres generacions) i els antecedents familiars en relació a la CF.  
 Informació sobre la malaltia en qüestió i la base genètica d’aquesta 
 S’explica la possibilitat de realitzar un estudi genètic com a prova 

diagnòstica.  
 Es valora la possibilitat de fer un estudi dels familiars. 
 Exploració física. 
 Revisió i ajust de la medicació: en molts casos es deriva el pacient a la 

consulta d’infermeria per a que pugui rebre educació sanitària i una 
explicació i guia més exhaustiva sobre la medicació. En alguns casos es 
pot demanar l’extracció de sang per a una analítica. 

 Peticions i revisió dels resultats de les proves: Holter, Ecocardiografia 
transtoràcica, Ressonància Magnètica, TAC i/o prova d’esforç. En el cas 
que el pacient ja hagi estat diagnosticat d’una CF es pot demanar si el 
pacient així ho aprova, la realització de l’estudi genètic. 

 Informe de la visita pel pacient. 
 
Tota la informació recollida durant la consulta es emmagatzemada al HIS de 
l’hospital excepte l’arbre familiar, que queda registrat en un document de text. 
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Un cop el pacient té el resultat de les proves realitzades o requereix d’una visita 
de seguiment, se li dóna cita per a la realització d’una visita successiva en la 
que es realitzaran una sèrie de tasques d’entre les detallades anteriorment. El 
facultatiu responsable de la consulta prepararà el cas uns dies previ a la 
consulta. Aquestes dades i informació rellevant quedarà anotada en un informe 
de treball mèdic que està en un document de text. 
 
Durant la consulta successiva, en el cas que l’estudi genètic no s’hagi realitzat i 
existeixi una sospita de possible CF, es plantejarà aquesta opció conjuntament 
amb l’estudi i valoració de familiars del pacient. Durant les visites successives 
es poden produir també altres necessitats com assessorament reproductiu, 
educació sanitària, etc... En aquests casos, el pacient serà atès per altres 
especialistes si així fos necessari. 
 
A continuació es presenta un diagrama de flux a alt nivell del procés 
assistencial que segueix el pacient a la Consulta de Cardiopaties Familiars. 
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7. Procés assistencial de la Consulta de Cardiopaties Familiars 
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En tant que el pacient pateix una cardiopatia, la interacció amb altres unitats del 
servei de Cardiologia es també molt important ja que, per a fer front a la 
malaltia, es poden realitzar teràpies tals com cateterismes, implants de 
marcapassos i desfibril·ladors automàtics implantables (DAI), intervencions 
quirúrgiques, etc... Qualsevol de les proves diagnòstiques o terapèutiques que 
es realitzin al pacient quedaran registrades al HIS de l’hospital. 
 
Un altre aspecte present a tenir en compte en l’estudi del pacient amb CF és 
l’estudi clínic dels seus familiars. En el cas que es faci l’estudi, aquest 
determinarà el genotip (G) i fenotip (F) del pacient, entre altres paràmetres. En 
funció d’aquests resultats de cada un dels familiars es farà el següent: 
 

 F-G-: el familiar serà donat d’alta de la consulta per no presentar la 
malaltia. 

 F-G+ o F-G?: el pacient se seguirà visitant a la consulta cada 2 o 3 anys 
per a fer un seguiment de les possibles manifestacions de la patologia. 

 F+: el pacient esdevé un pacient de la consulta de Cardiopaties 
Familiars a l’haver-hi una manifestació clara de la patologia i, per tant, un 
diagnòstic. 

2.1.2 Origen de les dades 

Com es pot veure pel diagrama de flux del procés assistencial, qualsevol 
activitat genera dades i informació que s’emmagatzema en diferents programes 
informàtics. A més a més, hi ha altres dades rellevants que queden 
emmagatzemades en format text i que, per tant, és difícil la seva explotació, 
com ara són els cursos clínics o informes mèdics. 
 
Per tant, les diverses fonts de dades i d’informació que tenim són: 
 

TIPUS DE 
DADES 

PROGRAMA/SUPORT 
INFORMÀTIC 

INFORMACIÓ/DADES 

Estructurada HIS 

 Dades demogràfiques  
 Consultes 
 Proves diagnòstiques i 

terapèutiques 

No estructurada 
HIS 

 Cursos clínics 
 Dades clíniques de proves 

diagnòstiques i terapèutiques  
 Resultats estudi genètic 

Document de text 
 Arbre familiar 
 Informe de treball mèdic 

Taula 2. Fonts de dades a l'inici del projecte 

Davant d’aquest escenari, es planteja realitzar una sèrie de fulls de càlcul amb 
Excel on es pugui emmagatzemar de forma estructurada tota la informació 
necessària dels pacients que a dia d’avui no es pugui aconseguir des de cap 
sistema informàtic amb la finalitat que aquesta pugui després ser incorporada al 
data warehouse. 
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2.1.3 Històries d’usuari 
A través d’una sessió de brainstorming amb el facultatiu responsable de la 
consulta, es van obtenir els requisits funcionals i no funcionals del sistema. Els 
requisits funcionals esdevenen aquelles preguntes analítiques que el facultatiu 
vol analitzar sobre els seus pacients. 
 
Els requisits funcionals s’han plantejat com a històries d’usuari tal i com 
s’utilitzen a les metodologies àgils per a projectes de software.  
 
Requisits funcionals 
 

 Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer el risc dels meus 
pacients a patir una mort sobtada per a poder anticipar un tractament 
terapèutic. 

 Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer si la família del pacient 
està analitzada i estudiada des del punt de vista fenotípic i genotípic per 
a conèixer les causes de la malaltia. 

 Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer la manifestació de la 
malaltia i els seus símptomes per a poder estudiar les variables que 
l’han originat. 

 Com a cardiòleg especialista en CF vull saber l’activitat anual de la 
consulta i de les peticions d’altres proves organitzades per anys. 

 
Requisits no funcionals 
 

 Com a cardiòleg de CF vull que la solució sigui intuïtiva i user-friendly 
per a un usuari estàndard. 

 Com a cardiòleg de CF vull la informació centralitzada en una sola eina i 
amb diferents fonts de dades. 

 Com a cardiòleg de CF vull que les dades estiguin depurades i 
preparades al sistema a l’hora de fer les consultes amb els informes. 

 Com a cardiòleg de CF vull que les dades es puguin actualitzar al llarg 
del temps i tenir la possibilitat de que s’actualitzin aquelles que hagin 
variat i estar informat d’aquests canvis. 

 Com a cardiòleg de CF vull que el sistema permeti incloure altres 
cardiopaties familiars més enllà de la MCH.  

 Com a cardiòleg de CF vull que el sistema sigui compatible amb el 
programari i sistemes operatius existents a l’hospital. 

 Com a cardiòleg de CF vull que els informes mostrin dades agregades i 
anònimes per a garantir la seguretat de les dades personals dels 
pacients 

 
2.2 Arquitectura del sistema 
Actualment existeixen moltes metodologies per a la construcció de sistemes de 
Business Intelligence. Aquests es caracteritzen per a extreure les dades dels 
sistemes d’una organització, transformar les dades i carregar-les a un data 
warehouse on després són explotats amb eines d’anàlisi i panells gràfics. 
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A dia d’avui existeixen diverses metodologies per a la construcció dels Data 
Warehouse (DW). Actualment hi ha dues metodologies que guanyen terreny en 
les diverses implementacions: Kimball i Inmonm [3]. La diferència entre elles 
està en l’aproximació a l’hora de crear el sistema. Kimball fa una aproximació 
bottom-up, creant primer els datamarts fins a construir tota l’estructura. En 
canvi, Inmon té una aproximació top-down, creant primer el DW per després 
anar creant els diferents departaments en datamarts. Kimball fa una 
aproximació en la creació del DW en base a un model dimensional, mentre que 
Inmon es basa en el disseny de bases de dades relacionals. 
 
En aquest sentit, i donat que un dels requisits del projecte és que el sistema 
pugui anar creixent en un futur, l’aproximació més adequada és la de Kimball, 
ja que facilita anar agregant diversos datamarts a mesura que creix el projecte. 
 
L’arquitectura de Kimball es desenvolupa en base al Cicle de Vida Dimensional 
del Negoci (Business Dimensional Lifecycle) [3]: 
 

 
8. Cicle de Vida Dimensional del Negoci (Kimball) 

 
A la figura 7 podem veure com després de la fase de definició dels 
requeriments existeixen tres branques a desenvolupar: 

 Tecnologia: són totes les tasques relacionades amb el 
desenvolupament i construcció física del DW 

 Dades: totes les tasques relacionades amb el disseny del model de 
dades del sistema. En aquest capítol s’inclou el model dimensional, el 
model físic i disseny dels processos d’extracció, transformació i càrrega 
de les dades. 

 Aplicacions: inclou totes les tasques relacionades amb el disseny de 
les eines destinades a l’explotació de dades i que faran servir els usuaris 
del sistema. 

 
Els components del DW segons Kimball [4] són els següents: 
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9. Components del data warehouse (Kimball) 

 
2.3 Selecció de l’entorn tecnològic 
En base a l’arquitectura de Kimball definida a l’apartat anterior, serà necessari 
obtenir les solucions següents: 
 

 Base dades pel DW per a emmagatzemar les dades 
 Eina per a la integració per a la realització dels processos ETL 
 Selecció per a l’eina d’explotació de dades de BI 

2.3.1 Base de dades pel Data Warehouse 
El projecte prioritza la selecció d’eines tipus open source per a la conservació 
de les dades. 
 
En aquest sentit s’avaluen les tres solucions disponibles al mercat: 
 

 MySQL[5]: és un gestor de base de dades relacional de codi obert 
actualment propietat d’Oracle. Actualment és una de les eines més 
utilitzades al mercat. Es caracteritza per ser una base de dades d’accés 
ràpid de lectura però amb baix rendiment en aquells sistemes on hi ha 
modificacions habituals. Algunes de les seves característiques principals 
són: 

o Llicència General Public Licence (GPL). 
o No es necessita disposar de Hardware o Software d’alt rendiment 

per a l’execució del programa. 
o Velocitat al realitzar les operacions i bon rendiment. 
o Facilitat d’instal·lació i configuració. 
o Suport en casi el 100% dels sistemes operatius actuals. 
o Baixa probabilitat de corrupció de dades. 
o Entorn amb seguretat i encriptació. 
o Hi ha funcionalitats que no tenen documentació oficial o no 

existeixen. 
o Es poc intuïtiu a nivell de desenvolupament. 
o No és eficaç per a aplicacions que hagin d’actualitzar-se a nivell 

escriptura constantment. 
o Es basa en SQL. 
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o Protocol ACID. 
 MariaDB [6]: és una alternativa a MySQL totalment lliure que va néixer 

després de l’adquisició de MySQL per part d’Oracle. Al ser una 
alternativa a MySQL la seva prioritat és ser compatible amb aquest 
sistema. Com a característiques principals té: 

o Representa algunes millores a nivell de rendiment i eficiència 
respecte a MySQL, com per exemple, diferents motors 
d’emmagatzematge. 

o La seva migració de MySQL, tot i que està optimitzada i és un 
sistema estable, representa un risc. 

o Protocol ACID 
 PostgreSQL [7]: és un gestor de base de dades relacionals i orientada a 

objectes de codi obert. Té una fàcil accessibilitat i és multiplataforma. 
Funciona en gairebé tots els sistemes operatius actuals. Com a 
característiques principals té: 

o Sistema d’alta concurrència. 
o Notificacions en temps real i registre de totes les transaccions. 
o Possibilitat d’utilitzar disparadors. 
o Estàndard SQL. 
o És fàcilment escalable i té àmplies opcions de configuració en 

funció de les característiques del hardware. 
o Especialment dissenyada per a bases de dades amb alt volum i, 

per tant, pot ser lenta per a aquelles implementacions més 
petites. 

o Protocol ACID. 

2.3.2 Solució per a la integració de les dades 

La integració de dades és el procés que permet combinar dades de fonts 
diferents en un sol repositori. S’encarrega de recopilar les dades, netejar-les, 
fer el mapeig, tractament i conversions necessàries per a que puguin ser dades 
explotables i accessibles pels usuaris. Són els anomenats processos Extract, 
Transform and Load (ETL). 
 
Actualment hi ha moltes solucions al mercat encarregades d’aquestes funcions, 
però es valoraran aquelles que incorporin aplicacions de BI per a poder facilitar 
les funcionalitats en matèria d’explotació de dades que ja porten incorporades. 
 
En aquest estudi es comparen aquestes tres opcions: 

 Pentaho BI Suite [8]: ofereix un paquet de productes per a BI enfocats a 
processos de mineria de dades, ETL, reporting, etc... Incorpora un motor 
per a modelitzar processos de negoci. És una opció open source. Les 
seves característiques principals són: 

o Multiplataforma: Linux, Windows, etc... 
o Tecnologia estàndard: XML, Javascript 
o Solució flexible a l’hora d’adaptar-se a noves solucions 
o Bon motor de data mining i OLAP 
o Enfocat a Big Data i base de dades no relacionals 
o Té poca documentació disponible 
o Els diferents productes s’han desenvolupat de forma diferent i 

amb metodologies diferents per a funcionalitats similars 
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 Talend [9]: ofereix un paquet de productes també per a BI i també és 
open source. Algunes de les seves característiques són: 

o Limitada connectivitat amb bases de dades concurrents. 
o Dependència amb Java. Funciona molt bé en entorns on 

s’executa un programa en Java. 
 SpagoBI [10]: inclou diversos productes per a la intel·ligència de negoci 

tant des del punt de vista de la gestió de les dades, l’administració i la 
seguretat. Algunes de les seves característiques són: 

o Multiplataforma 
o Bon motor de data mining i cubs OLAP 
o Difícil d’aprendre i té poca documentació i suport disponible en 

tant que el servei el gestiona una empresa,  Enginnering Group. 
o Té una estructura modular que li permet treballar amb diferents 

motors ja siguin open source o propietaris. 
o Difícil procés d’instal·lació. 

2.3.3 Aplicació per a informes de Business Intelligence 

L’aplicació per a BI serà l’encarregada d’explotar les dades a través de 
l’elaboració d’informes, quadres de comandament, etc...  
 
En tant que en l’apartat anterior s’han escollit Pentaho BI Suite i SpagoBI [11] 
per a la seva valoració, s’inclouran a l’estudi les següents solucions: 

 Pentaho Reporting: permet realitzar informes complets ad-hoc a través 
d’una eina intuïtiva que inclou guies pas a pas a través d’una API de 
Java. Els informes són exportables a diversos formats (excel, df, text pla, 
html, etc...). Consta de diferents aplicacions de suport per a crear 
informes (Pentaho Report Designer i Pentaho Design Studio Wizard) 

 SpagoBI: la capa d’aplicacions ofereix un ventall d’opcions per a 
l’explotació de dades: reporting ad-hoc, quadres de comandament en 
temps real, interactives cockpit que permeten agregar diferents 
documents  en una sola vista, suport a tot tipus de gràfics, exportació de 
la informació en diversos suports: html, pdf, xls, csv, etc... 

 
Per últim, s’inclourà a l’estudi comparatiu Power BI Desktop [12] que, tot i que 
no és open source, ofereix un ventall d’opcions en la seva versió gratuïta i, a 
més, és solució de Microsoft i, per tant, la millor opció per a integrar-se amb 
Excel o SQL Server. Es caracteritza pel següent: 

 Molt senzilla i intuïtiva, fins i tot per usuaris no experts.  
 És multiplataforma (versió d’escriptori i aplicació mòbil)  
 Permet compartir informació amb altres usuaris.  
 Permet incorporar dades directament de diverses fonts (Excel, el núvol i 

web).  
 Té un panell interactiu en temps real.  
 La versió gratuïta té alguna limitació en la transmissió de dades (10.000 

files/hora) i en l’espai d’emmagatzematge, que és fins a 1GB.  
 Està enfocada a l’ús individual. 
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2.3.4 Solució escollida 

En base a les valoracions de les característiques de les diferents alternatives 
per a gestors de bases de dades, eines d’integració de dades i aplicació per a 
BI, les conclusions són les següents: 
 
Base de dades del DataWarehouse  
De les tres opcions estudiades, PostgreSQL queda descartada per ser una 
solució enfocada a bases de dades de gran volum amb un baix rendiment en 
implementacions més petites. Per altra banda, MariaDB no deixa de ser una 
extensió de MySQL i, per tant, amb menys extensió en el mercat. MySQL té 
una bona acceptació al mercat i permet trobar més elements de suport. A més 
a més, garanteix la seguretat de les dades per la seva robustesa i, tot i que no 
funciona bé en entorns on s’han d’actualitzar les dades habitualment, esdevé 
una solució adient per a BI amb un rendiment òptim. A més a més, integra 
l’estàndard SQL que és ja conegut per l’estudiant a partir dels coneixements 
adquirits al Grau d’Enginyeria Informàtica. 
 
MySQL incorpora la solució MySQLWorkbench que permet administrar la base 
de dades, fer-ne el disseny, gestió i manteniment. També té un editor en SQL 
que permet fer les consultes. 
 
Solució de la integració de les dades 
De les diverses opcions estudiades, Talend és la que primer es descarta per 
ser una solució orientada a aplicacions Java. Entre SpagoBI i Pentaho BI Suite 
no s’observen grans trets diferents característics. Pentaho BI Suite està força 
estès al mercat. Per altra banda, SpagoBI també compta amb força acceptació 
tot i ser una solució que el seu model de negoci es basa en el serveis i, per 
tant, existeix poca documentació o suport per a poder desenvolupar una solució 
pròpia i ajustada a unes necessitats determinades. Tot i així, en un estudi 
realitzat per la Universitat de Porto de l’any 2016 [13] en el que es comparaven 
diferents eines de BI per a entorns del sector salut, es va acabar determinant 
que, tot i que ambdós solucions tenien funcionalitats molt similars en qualitat i 
prestacions, SpagoBI té un procés d’instal·lació més complex que Pentaho BI 
Suite, requereix de més RAM i ofereix poc suport documental. Amb aquests 
tres arguments l’opció que es considerava més apropiada per a entorns de 
l’àmbit de la salut era Pentaho BI Suite. 
 
Pentaho BI Suite conté l’eina Pentaho Data Integration (PDI) o també 
l’anomenat Kettle. La seva funció és executar els processos ETL de tal manera 
que permet que l’usuari determini les accions que vol dur a terme sense haver 
de definir la seva implementació, el que permet descarregar l’usuari de feina 
manual i tediosa. A les eines com PDI o similars i per la funció que 
desenvolupen s’acostuma a dir que són eines de meta dates.  Aquest tipus 
d’eines són necessàries en qualsevol projecte mitjà o gran de cara a poder 
executar l’explotació de dades. 
 
Dins de PDI es troba un component, Spoon, que serà el que ens permetrà 
realitzar els processos ETL. 
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Aplicació per a BI 
L’aplicació de BI queda una mica determinada per l’elecció feta per a l’eina 
d’integració de dades, Pentaho BI Suite. En aquest sentit, l’estudi d’aquest 
apartat se centra en escollir entre aquesta opció i Microsoft Power BI. Aquesta 
darrera opció presenta diferents avantatges respecte a Pentaho.  
 
D’una banda és la solució de Microsoft, que és el sistema operatiu que s’utilitza 
a l’hospital i totalment compatible amb el paquet Office. Permet diferents 
plataformes on poder visualitzar els informes, com la web o les aplicacions 
mòbils. En aquest sentit permet una accessibilitat a la informació molt gran. La 
seva interfase fa que sigui molt fàcil d’utilitzar i ajustar per part d’un usuari 
sense gaires coneixements en programació. En aquest sentit permetria una 
autonomia a l’usuari final a l’hora d’interactuar i interpretar els informes sense 
haver de dependre del desenvolupador. 
 
La seva versió gratuïta està pensada per a un ús individual, com és ara el cas 
en el que ens trobem ja que comptem només amb un facultatiu responsable de 
la consulta de CF. Si bé és cert que aquesta opció no té tanta capacitat 
d’emmagatzematge, ofereix l’opció que es pugui ampliar en un futur (opció de 
pagament). 
 
Per tot això, l’opció escollida serà Power BI Desktop. 
 
A continuació es pot veure l’esquema final de la solució: 

 
10. Arquitectura de la solució. Font: elaboració pròpia 

 
2.4 Model de dades 
Per a poder crear el magatzem de dades o data warehouse necessitem 
dissenyar el model de dades. 
 
Segons Kimball [4] els magatzems es dissenyen en funció de l’àmbit del 
projecte, la granularitat i les taules de fets i dimensions: 
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 Àmbit del projecte: determina el que volem analitzar, que en aquest 
cas ja ve definit pels requisits funcionals determinats a l’apartat 2.1.3 
d’aquest document.  

 Granularitat: determina el grau de detall amb el que es voldran 
determinar les dades. En aquest cas, si analitzem en detall les 
necessitats plantejades, el que es vol conèixer és l’estat final del pacient. 
Sabent en quin estat es troba el que es voldrà analitzar són les diferents 
variables que determinen i causen l’estat del pacient. 

 Taula de fets: és la taula que emmagatzema les mesures d’un procés 
de negoci determinat. Una de les mesures és conseqüència de la 
intersecció entre diverses dimensions. Per tant, la granularitat de les 
dimensions determinarà el resultat i abast de la mesura. 

 Taula de dimensions: contenen les variables que descriuen el procés 
de negoci. Les variables defineixen les restriccions del model així com 
les agrupacions que es poden fer. Cada dimensió estarà definida per la 
seva clau primària (PK, per les seves sigles en anglès) que servirà de 
referència per a agrupar-se amb les taules de fets. 
 

Els magatzems de dades s’organitzen en esquemes que poden ser del tipus 
Estrella, Floc de neu i Constel·lació o Galàxia. 
 

 Esquema en Estrella: Cada dimensió està definida per una sola taula 
amb els seus atributs.  

 Esquema Floc de neu: Algunes taules de dimensions són 
normalitzades amb l’ànim de reduir redundàncies i, per tant, es crea més 
d’una taula per algunes dimensions. 

 Esquema Galàxia: Existeix més d’una taula de fets que poden o no 
compartir taules de dimensions. 

2.4.1 Model conceptual 

El model conceptual parteix de la modelització en UML dels pacients amb 
MCH. En l’estudi de les patologies hi ha dos elements clau: el pacient i el cas 
clínic.  
 
Cada pacient pot tenir diversos casos i, cada cas, pertany només a un pacient. 
Sense el pacient el cas no podria existir. El cas, a la seva vegada conté tota la 
informació clínica en forma de variables i s’hi acostumen a vincular les diferents 
proves diagnòstiques i terapèutiques així com els diagnòstics. En el cas 
particular de les cardiopaties familiars, l’estudi genètic del pacient i de la família 
és habitual per a determinar les causes de la malaltia. Per tant, el model en 
UML d’un pacient amb cardiopaties familiars correspondria al següent esquema 
en el que s’han representat les classes amb la seva clau primària i les diferents 
associacions: 
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11. Diagrama UML cas clínic 

 
Ara bé, aquest model que és habitual en els sistemes d’informació 
transaccionals, requereix d’una evolució per a que pugui respondre a les 
diferents consultes plantejades en els requisits funcionals. A més, al llarg del 
procés assistencial analitzat a l’apartat 2.1.1 en el que es recull molta 
informació clínica del pacients i dels requisits funcionals del sistema cal 
determinar les diferents dimensions així com taula de fets per a poder 
respondre a les preguntes proposades pel Cardiòleg de la consulta. 
 
Per tant, seguint amb l’arquitectura proposada per Kimball es planteja un 
disseny conceptual basat en un esquema floc de neu en el que es troben els 
següents elements i en el que s’han creat diverses dimensions a partir de les 
diferents variables que es recullen en el cas clínic, com són els símptomes i el 
risc de mort sobtada: 
 

 Fact_EndPoint: classificació de l’estat de salut final del pacient. Aquest 
taula tindrà dues mètriques definides pels següents valors: 

o Estat del Pacient: descriu l’estat vital del pacient 
 Mort Cardiovascular 
 Mort Insuficiència Cardíaca (IC) 
 Mort Sobtada 
 Mort Sobtada no explicada 
 Ingrés Hospitalari per Insuficiència Cardíaca 
 Ingrés Hospitalari per altres motius 
 Consulta: pacient que es visita a consultes externes 

o Símptomes: descriu si el pacient presenta símptomes 
 Si 
 No 
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 Dim_Patient: dades demogràfiques i característiques del pacient. 
Qualsevol pacient de la consulta, sigui cas índex o no, tindrà les seves 
dades. 

 Dim_Family: cada pacient o familiar pertany a una família. 
 Dim_HealthRecord: inclou el detall dels atributs que determinen l’historial 

clínic del pacient, ja siguin valoracions o resultats que provenen de les 
proves realitzades. 

 Dim_Treatment: inclou les proves diagnòstiques i terapèutiques que 
s’han fet al pacient i les consultes mèdiques i d’infermeria. 

 Dim_Simptoms: inclou el conjunt de símptomes que presenta el pacient 
 Dim_SuddenDeath: inclou el conjunt d’atributs relacionats amb la 

probabilitat de mort sobtada del pacient. 
 Dim_Temps: atributs que determinen la granularitat temporal de les 

dades. 
 
A continuació es mostra el model conceptual: 
 

 
12. Model conceptual 

2.4.2 Model lògic 

El model lògic determinarà les relacions de les taules de dimensions amb les 
taules de fets ja normalitzades.  
 
En el procés de passar del model conceptual al model lògic s’afegeixen dues 
taules més: 
 

 Dim_Hierarchy: jerarquia per a classificar els pacients segons el seu 
diagnòstic i que anirà vinculada a Dim_Patient. 

 Dim_TreatmentTable: inclou el llistat de codis de les proves i el seu nom. 
Anirà associada a Dim_Treatment. 
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D’aquesta manera el model físic que s’implementi evitarà redundàncies. 
A continuació es pot veure el model lògic: 
 

 
13. Model lògic 

 
 
 
 
 
 

PK suddenDeathId
edad
maximumLV
leftAtrialSize
maxLVOTgradient
familySCD
nonSustainedVT
unExplainedSyncope

PK

riskMS
PK

PK
FK
FK
FK PK

PK FK
FK

FK FK

PK treatmentCode
treatmentName

PK nhc
name

PK surname1
familyName surname2

birthDate
sex
patientIndex

PK FK level2Id
level2name FK familyId
level1name variant

phenotype
phenotypeTypeDilatada
phenotypeTypeHipert
phenotypeTypeAritm
phenotypeTypeRestrict
phenotypeTypeIndet
zygosity

Dim_TreatmentTable

timeID
endPointId

Dim_SuddenDeath

Fact_Endpoint

fibrosiMiocardialNum
fibrosiMiocardialLoc

ejectionFraction

Dim_Simptoms

dispnea
angina
palpitations
syncope
heartFailure

idSimptoms

EPOC
IRC
vasculopathy
smoking
winemaking
toxic

ergometryPoorPrognosis
BEM
overlap 
HTA
DLP
DM2

atrialFibrillation
TV
QRS 
NTproBNP 
ST2 

mitralRegurgitation
mitralRegurgitationGrad
diastolicDysfuction
aneurismApical
fibrosisImportant

morfology
CK 
gradientObstructive
gradientMax
thicknessMax

Dim_Hierarchy
level2Id

treatmentDate
treatmentCode

Dim_HealthRecords
healthcase
sarcomeric
phenocopy
affectationExtracardiacsuddenDeathId

patientStatus
simptoms

treatmentID

fibrosis

noCompactation

classificationGen

fibrosiMiocardial

Dim_Time
timeId
day
month
year

Dim_Patient

Dim_Treatment
treatmentId

nhc
idSimptoms
healthcase

Dim_Family
familyId
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3 Implementació del Data Warehouse 
 
Per a la implementació del data warehouse amb MySQL s’ha utilitzat l’eina 
mySQLWorkbench que permet de forma molt intuïtiva modelitzar les taules 
físiques i després exportar i sincronitzar el model a la base de dades: 
 

 
14. Model físic 
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A continuació es poden veure les taules de la base de dades: 
 

 
15. Taules del data warehouse 
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4 Processos ETL 
El procés d’ETL té per objectiu extreure les dades dels fitxers que són font de 
dades, transformar-los segons les regles del model físic i de les restriccions 
que hagi fet el Cardiòleg de CF i, per últim, carregar aquestes dades a la base 
de dades creada a l’apartat anterior. Per a poder fer aquest procés s’ha fet 
servir l’aplicació Spoon de Pentaho Data Integration. 
 
Per a la implementació d’aquest procés cal tenir present la seqüència de la ETL 
per a no incomplir amb els condicionants que generen les claus foranies del 
model físic. Per aquest motiu s’ha dissenyat un procés específic per a fer la 
càrrega de dades que es mostra en aquest capítol. 
 
4.1 Les fonts de dades 
Les fonts de dades que s’han fet servir contemplen les dades per a 75 pacients 
amb MCH que han visitat la consulta entre 2018 i 2019. Les proves 
diagnòstiques, terapèutiques així com les visites mèdiques i d’infermeria són 
del període entre 2013 i 2018. L’elecció dels pacients ha estat totalment 
aleatòria i, a més a més, s’han anonimitzat totes les dades personals dels 
pacients: número d’història clínica (NHC), número de cas clínic i número de 
prova. 
 
L’origen de les dades és el següent: 
 

ORIGEN FONT DE DADES 
Fact_End Point Aleatòries segons rang de dades facilitat pel 

Cardiòleg de CF 
Dim_Patient Dades extretes de SAP Assistencial anonimitzades 
Dim_Family Dades falses  
Dim_TreatmentTable Dades extretes de SAP Assistencial anonimitzades 
Dim_Healthrecords Aleatòries segons rang de dades facilitat pel 

Cardiòleg de CF 
Dim_Simptoms Aleatòries segons rang de dades facilitat pel 

Cardiòleg de CF 
Dim_SuddenDeath Aleatòries segons rang de dades facilitat pel 

Cardiòleg de CF 
Dim_Time Calendari de 2013 a 2020 
Dim_Hierarchy Dades modelitzades segons Cardiòleg de CF 
Dim_Treatment Dades extretes de SAP Assistencial 

Taula 3. Origen de les dades 

A partir de les dades del 75 s´han creat els següents fitxers tipus excel (.xls): 
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16. Font de dades 

 
4.2 Estratègia per a la ETL 
Per tal de poder dur a terme la ETL d’una forma eficient es va dissenyar una 
estratègia que va determinar la seqüència de càrrega de les dades que va 
consistir en començar per aquelles taules vinculades a Dim_Patient deixant per 
últim la taula de fets: 
 

1. Dim_Family 
2. Dim_Hierarchy 
3. Dim_TreatmentTable 
4. Dim_Patient 
5. Dim_Simptoms 
6. Dim_Time 
7. Dim_SuddenDeath 
8. Dim_Treatment 
9. Dim_HealthRecords 
10. Fact_EndPoint 

4.3 Procediments de la ETL 
Cada procediment de la ETL conté una sèrie de restriccions i condicionants que 
es detallen en cada un dels processos. El primer pas, però, és establir una 
connexió amb la base de dades local.  
 
Database Connection 
Per a poder establir la connexió amb la base de dades es van parametritzar les 
següents variables: 
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17. Connexió a la base de dades 

ETL Dim_Family 
La taula de les famílies és un fitxer amb dades falses i inventades ja que 
actualment el Cardiòleg de CF no té els mitjans per a poder agrupar els seus 
pacients per famílies tot i que és una de les seves necessitats. Per tant, el 
procediment consisteix en passar les dades des del fitxer d’origen a la taula de 
la base de dades: 
 

 
18. ETL Dim_Family 
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19. Detall ETL Dim_Family 

 
ETL Dim_Hierarchy 
L’origen de les dades era el model creat pel Cardiòleg de CF, per tant, no hi 
havia cap mena de restriccions o condicionants. 
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20. ETL Dim_Hierarchy 
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ETL Dim_TreatmentTable 
La font de dades conté totes les proves diagnòstiques, terapèutiques i 
consultes que hi ha al catàleg de prestacions de SAP Assistencial que 
acostumen a estar vinculades a pacients de les consultes de Cardiopaties 
Familiars. 
 

 

 
21. ETL Dim_TreatmentTable 

ETL Dim_Patient 
En la taula de pacients s’utilitza la funció Select Values per a poder establir les 
associacions pertinents amb les claus foranies i associar els camps del fitxer 
d’origen amb els camps de les taules de la base de dades. Aquesta funció ha 
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estat utilitzada diverses vegades per a garantir el mapeig entre les fonts de 
dades i el model físic del sistema. 
 

 
 

 

 
22. ETL Dim_Patient 
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ETL Dim_simptoms 
En el fitxer font de dades pels símptomes dels pacients, la majoria de variables 
són booleanes. En tant que aquestes dades només poden tenir dos estats es 
vol assegurar que en el cas que hi hagi qualsevol valor en blanc (null) es posi 
un 0 o valor fals ja que s’entén que si no es posa explícitament que un pacient 
té un símptoma per defecte aquesta variable és falsa. 
 

 
 

 

 
23. ETL Dim_Simptoms 

ETL Dim_Time 
En aquest cas s’han pujat les dades del calendari dels anys 2013 a 2020. Si bé 
és cert que aquesta taula s’hauria pogut crear directament a PowerBI s’ha 
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cregut oportú tenir-la preparada per si, en un futur, es vol utilitzar alguna altra 
aplicació de BI. 
 
En tant que al fitxer d’origen només hi ha les dates del calendari (dia/mes/any) 
s’utilitza la calculadora per a extreure els dies, mesos i anys, com a atributs 
separats. 
 

 
 

 
24. ETL Dim_Time 

 
ETL Dim_SuddenDeath 
En aquesta càrrega de dades ens trobem amb dos factors que condiciones 
l’ETL: 
 

 Existència de valors nuls que han de ser substituïts 
 Classificació dels pacients segons el percentatge de risc de mort 

sobtada que és facilitat pel Cardiòleg de CF 
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En el primer cas es parametritzen els valors que s’han de posar a la base de 
dades: 
 

 
25. ETL Dim_SuddenDeath 

 
En el segon cas es fa ús de la funció Number Range que permet crear un camp 
nou a la base de dades amb uns valors determinats segons uns rangs de 
valors: 
 

Risk MS % Range 

0 a 3% Low risk (l) 

4% a 6% Medium risk (m) 

Més de 7% High risk (h) 

Taula 4. Taula Risk MS vs Ranges 
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26. Detall Dim_SuddenDeath sobre el camp "Range" 

 
Després del mapeig dels diferents valors es produeix la càrrega de dades: 
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27. Càrrega de dades Dim_SuddenDeath 

 
En la càrrega de dades però es produeix un error ja que hi ha una sèrie de 
variables que no es carreguen perquè no existeix un mapeig vàlid. En aquest 
sentit es fa ús de la funció Update per a carregar les dades segons la clau 
primària de Dim_SuddenDeath tal i com es veu a continuació: 
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28. Update a la ETL SuddenDeath 

 
ETL Dim_Treatment 
En el transcurs del procés assistencial del pacient és habitual que els pacients 
es facin diversos tipus de proves. Moltes vegades, a més, aquestes proves 
poden estar relacionades amb un o més diagnòstics. El Cardiòleg de CF va 
determinar quines proves diagnòstiques, terapèutiques i consultes eren 
rellevants per a l’estudi de la MCH. En concret es va demanar eliminar de 
l’estudi les següents proves i materials utilitzats en alguns procediments: 
 

 IN00003 Cures de catèters 
 IN00005 Cures de comunicació i interacció 
 IN00006 Control de paràmetres i monitorització 
 IN00012 Medicació 
 M020090278 Stent 5,00x12mm, RONYX RONYX50012X 
 M020106950 Stent 3,50x18mm XIENCE SIERRA 1500350-18 
 PD00107 Pulsioximetria 

 PD00582 Retirada ECG-Holter 24 hores 

Per aquest motiu només es van carregar aquelles proves indicades i es van 
descartar les que no eren rellevants mitjançant la funció Filter rows.  
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29. ETL Dim_Treatment 

 
ETL Dim_HealthRecords 
El fitxer font de dades per a casos clínics conté moltes variables, per tant, s’han 
d’establir operacions de control per a assegurar que les dades que es carreguin 
a la base de dades siguin les que es necessiten.  
 
En tant que hi ha moltes dades booleanes es va utilitzar la funció if field value is 
null per a posar valors per defecte en els casos que manca una dada. 
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30. ETL Dim_HealthRecords 

ETL Fact_endpoint 
Aquesta taula contempla l’estat de salut dels pacients i, al ser un fitxer amb 
dades aleatòries i falses no requeria de cap tractament especial. 
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31. ETL Fact EndPoint 
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5 Disseny i implementació de la solució de 
Business Intelligence (BI) 

En aquest capítol es mostra com s’ha dut a terme i sota quins criteris la 
implementació dels dashboards amb Power BI Desktop. 
 
5.1 Entorn de Power BI 
La versió utilitzada en aquest projecte és Power BI Desktop versió 
2.78.5740.1101 64-bit (de febrer de 2020) en la seva modalitat gratuïta.  
 
Per tal de poder començar a treballar amb Power BI el primer que cal fer és 
obtenir les dades. L’aplicació permet obtenir dades de diverses fonts, entre 
elles, bases de dades MySQL. Per tant, el primer pas és establir la connexió 
entre Power BI i MySQL en la que s’escull carregar totes les taules. 
 

 
32. Entorn de PowerBI 
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33. Importació a PowerBI 

 
5.2 Taules a Power BI Desktop 
A Power BI podem afegir o modificar les taules. En aquest sentit, l’exportació 
que ha fet Power BI del model físic ha necessitat algun ajust de les multiplicitats 
de les associacions entre les taules. 
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34. Taules a PowerBI 

 
Una de les eines que també proporciona Power BI és el Query Editor que 
permet transformar algunes dades, afegir columnes, etc... 
 

 
35. Detall QueryEditor 

 
Aquesta funcionalitat s’ha fet servir en el transcurs de l’elaboració dels informes 
per a canviar algun tipus de dades o fer petites consultes. 
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5.3 Informes i Dashboards 
Per tal de poder obtenir informació a partir de les dades carregades al DW els 
informes s’organitzaran a partir dels requisits funcionals del projecte i es 
determinaran per a cada un d’ells els càlculs i solucions gràfiques que es 
considerin més adequades per a satisfer les necessitats plantejades. 

5.3.1 Definició d’informes i dashboards 
A partir dels requisits funcionals de l’apartat 2.1.3 s’estableix un dashboard amb 
els requisits expressats pel cardiòleg de CF: 
 

REPORT HISTÒRIES D’USUARI 
Hypertrofic 
Cardiomiopathy: 
Causes and Symptoms 

Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer la 
manifestació de la malaltia i els seus símptomes per a 
poder estudiar les variables que l’han originat 
 

SuddenDeath: MCH 
Risk factors 

Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer el risc 
dels meus pacients a patir una mort sobtada per a poder 
anticipar un tractament terapèutic. 

Genetics and 
Biomarkers: 
Hypertrophic 
Cardiomiopathy 

Com a cardiòleg especialista en CF vull conèixer si la 
família del pacient està analitzada i estudiada des del punt 
de vista fenotípic i genotípic per a conèixer les causes de 
la malaltia 
 

Hypertrofic 
Cardiomiopathy: 
Statistics&Performance 

Com a cardiòleg especialista en CF vull saber l’activitat 
anual de la consulta i de les peticions d’altres proves per 
anys 

Taula 5. Definició d'informes i dashboards 

Aquesta organització dels informes va facilitar l’organització inicial dels 
continguts. Tot i així, feia falta determinar quins indicadors, càlculs i gràfics 
s’havien d’incloure a cada informe. Per a fer aquest exercici es va realitzar un 
mapa mental a alt nivell amb LucidChart per a organitzar la informació. 
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36. Mapa mental Hypertrophic Miocardiopathy 

El primer nivell de branques determina els informes realitzats i, el segon nivell, 
una primera aproximació per a organitzar els indicadors i continguts que 
s’exposen a continuació. 
 
Hypertrofic Miocardiopathy: Causes and Symptoms Report 
Aquest informe té per objectiu determinar les causes relacionades amb la MCH 
així com determinar la simptomatologia predominant en aquests pacients. 
 
Un dels punts clau que es vol avaluar és com influeixen diverses variables en 
aquest tipus de patologies. Per aquest motiu s’implementen una sèrie de filtres 
que actuen com a paràmetres de selecció amb la finalitat d’entendre el 
comportament de molts d’aquests valors. Els filtres determinants en aquest 
dashboard són: 
 
FILTRE DIMENSIÓ VARIABLES 
Patient Index Dim_Patient patientIndex 
Important Fibrosis Dim_HealthRecords fibrosisImportant 
Overlap Dim_HealthRecords overlap 
CK Dim_HealthRecords ck 
No compactation Dim_HealthRecords noCompactation 
BEM Dim_HealthRecords BEM 

Taula 6. Filtre Hypertrophic Miocardiopathy: Causes and Symptoms Report 

A continuació es mostren els indicadors que formen part del dashboard. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓ CÀLCUL DIMENSIONS 

Patients Total de pacients 
diferents visitats a la 
consulta de CF com a 
mínim, una vegada 

Contar nº de NHC 
diferents 

Dim_Patient 
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Age Avg Promig d'edat dels 
pacients visitats a la 
consulta de CF, com a 
mínim, una vegada 

PatientAge = (data avui – 
birhtdate) 
 
AgeAvg= 
(ΣPatientAge)/Patients
   
 

Dim_Patient 

Total Angina Total de pacients que 
manifesten Angina 

Contar Patients on 
Angina = True 

Dim_Simptoms 

Total Dispnea Total de pacients que 
manifesten Dispnea 

Contar Patients on 
Dispnea = True 

Dim_Simptoms 

Total HF Total de pacients que 
manifesten 
Insuficiència Cardíaca 

Contar número de 
pacients on HF = True 

Dim_Simptoms 

Total 
Palpitations 

Total de pacients que 
manifesten 
Palpitacions 

Contar Patients on 
Palpitations = True 

Dim_Simptoms 

Total 
Syncope 

Total de pacients que 
han patit un Síncope 

Contar Patients on 
Syncope = True 

Dim_Simptoms 

Total HTA Total de pacients amb 
hipertensió 

Contar Patients on HTA = 
True 

Dim_HealthRec
ords 

Total DLP Total de pacients que 
presenten dislipidèmia 

Contar Patients on DLP = 
True 

Dim_HealthRec
ords 

Total DM2 Total de pacients amb 
Diabetes Mellitus tipus 
2 

Contar Patients on DM2 
= True 

Dim_HealthRec
ords 

Total IRC Total de pacients amb 
insuficència renal 
crònica 

Contar Patients on IRC = 
True 

Dim_HealthRec
ords 

Total TV Total de pacients amb 
taquicàrdia ventricular 

Contar Patients on TV = 
True 

Dim_HealthRec
ords 

Total 
Vasculopathy 

Total de pacients amb 
alguna vasculopatia 

Contar Patients on 
Vasculopathy = True 

Dim_HealthRec
ords 

Total 
smoking 

Total de pacients que 
presenten tabaquisme 

Contar Patients on 
Smoking = True 

Dim_HealthRec
ords 

Total toxic Total de pacients que 
presenten substàncies 
tòxiques 

Contar Patients on Toxic 
= True 

Dim_HealthRec
ords 

Total 
winemaking 

Total de pacients amb 
enolisme 

Contar Patients on 
winemaking = True 

Dim_HealthRec
ords 

Total Epoc Total de pacients amb 
Malaltia Pulmonar 
Obstructiva Crònica 

Contar Patients on EPOC 
= True 

Dim_HealthRec
ords 

Morfology Percentatge de 
pacients que tenen un 
tipus determinat de 
morfologia relativa a la 
MCH, ja sigui apical, 
septal o concèntrica 

(num Morf segons 
tipus/Patients)*100 
 

Dim_HealthRec
ords 
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Thickness vs 
Gradient 
(max) 

Determinar la relació 
entre l'hemodinàmica 
cardíaca (gradient 
màxim de pressió 
sistòlic) respecte al 
Gruix màxim del 
ventricle esquerre del 
cor 

Gràfic lineal on: 
x= thicknessMax (max) 
y = gradientMax 

Dim_HealthRec
ords 

Mitral 
Regurgitation 
vs Mitral 
Regurgitation 
Grad 

Número de pacients 
que tenen un trastorn 
de la vàlvula mitral 
(filtratge per falta d'un 
tancament correcte de 
la vàlvula) segons el 
seu tipus i segons el 
grau de gradient que 
presenten 

Matrix = Patients segons 
Mitral Regurgitation &  
MitralRegurgitationGrad 

Dim_HealthRec
ords 

Ejection 
Fraction 
(Avg) vs 
Diastolyc 
Disfunction 

Conèixer la relació 
entre el promig de 
fracció d'ejecció i el 
tipus de Disfunció 
Diastòlica 

Gràfic lineal on: 
x= DiastolycDisfuction 
y = EF (Avg) 
 
EFAvg= 
Σ(EjectionFraction)/Patien
ts 

Dim_HealthRec
ords 

Taula 7. Indicadors Hypertrofic Miocardiopathy: Causes and Symptoms Report 

SuddenDeath Report 
Aquest informe inclou els càlculs dels següents indicadors i gràfiques on es vol 
mostrar la relació entre els factors de risc que influeixen a que els pacients amb 
MCH puguin patir una mort sobtada. El seu estudi pot ser determinant a l’hora 
de determinar un tractament terapèutic com, per exemple, un implant d’un 
desfibril·lador automàtic implantable (DAI). 
 
En aquest sentit, el model de dades com l’estudi de les diferents variables es 
basa en el HCM Risk-SCD Calculator de la European Society of Cardiology 
[14].   
 
Els filtres aplicats en aquest informe són: 
 
FILTRE DIMENSIÓ VARIABLES 
Fibrosis Miocardial Dim_SuddenDeath fibrosisMiocardial 
Unexplained Syncope Dim_SuddenDeath UnExplainedSyncope 
Family SCD Dim_SuddenDeath familySCD 
Non Sustained VT Dim_SuddenDeath nonSustainedVT 
Alive/Dead Fact_EndPoint EndPoint2 
Age Dim_SuddenDeath age 

Taula 8. Filtres SuddenDeath Report 

Els indicadors que determinen aquest dashboard són: 
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INDICADOR DESCRIPCIÓ CÀLCUL DIMENSIONS 
Patients Total de pacients 

diferents visitats a la 
consulta de CF com a 
mínim, una vegada 

Contar nº de NHC 
diferents 

Dim_Patient 

Exitus Contar número de 
pacients de la consulta 
que han sigut Exitus 

Contar Patients on 
EndPoint 2 = "Exitus" 

Fact_EndPoint 
 Dim_Patient 

Risk SCD 
Avg 

Promig de risc actual 
dels pacients de la 
consulta a patir mort 
sobtada. Com més alt és 
el risc pitjor serà el 
pronòstic del pacient 

RiskSCDAvg= 
ΣRiskMS/Patients 
 

Dim_SuddenDeath 
Dim_Patient 

Patients by 
risk SCD 

Número de pacients 
segons el seu grup de 
risc (low, moderate, 
high) 

Contar Patients segons 
valor de Range 

Dim_SuddenDeath 
Dim_Patient 

Risk SCD 
Avg 

Agrupació de pacients 
segons l'edat amb la que 
s'ha fet el càlcul del risc 
de mort sobtada per les 
franges següents: 
20 a 40 
40 a 50 
50 a 60 
61 a 65 
66 a 70 
71 a 75 
+ de 76 

Risk SCD Avg segons 
Age(grupos) 

Dim_SuddenDeath 

Patient 
Status 

Nombre de pacients 
segons el seu estat vital 

Contar Patients segons 
valor de PatientStatus 

Fact_EndPoint 
 Dim_Patient 

Extracardiac 
involvement 

Nombre i percentatge 
del total dels pacients 
que podem saber si 
tenen algun factor 
extracardíac a part de la 
MCH 

Contar Patients segons 
valor de 
affectationCardiac 
 
%AffCar=(ΣNumaffectati
onCardiac)/Patients)*10
0 

Dim_HealthRecord
s 
Dim_Patient 

Heart 
Condition 

Mitjana de la mida de 
l'aurícula esquerra i el 
valor màxim de la paret 
del ventricle esquerra 
segons el grup de risc 
de mort sobtada i 
segons la mitjana 
màxima del gradient de 
sortida del ventricle 

LeftAtrialSize=ΣleftAtrial
Size/Patients 
 
MaxLVAvg=ΣmaximumL
V/Patients 
 
MaximumLVOTGradAvg
= ΣmaximumLV/Patients 

Dim_SuddenDeath 
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esquerra 
Taula 9. Indicadors SuddenDeath Report 

Genetics and Biomarkers Report 
Aquest dashboard pretén donar resposta a l’estudi genètic que s’hagi realitzat 
als pacients índex així com a les seves famílies. 
 
En aquest informe és molt important recollir la informació que es recopila dels 
estudis genètics així com vincular-la al diagnòstic del pacient per a poder 
relacionar algunes de les manifestacions de la malaltia amb la seva possible 
causa genètica. 
 
Els filtres que es determinen en aquest informe són: 
 
FILTRE DIMENSIÓ VARIABLES 
Patient Index Dim_Patient patientIndex 
Phenotype Dim_Patient phenotype 
Aneurism Apical Dim_HealthRecords aneurismApical 
Sarcomeric Dim_SuddenDeath sarcomeric 

Taula 10. Genetics and Biomarkers Report 

Els indicadors i gràfics que es desitja incloure en aquest informe són: 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓ CÀLCUL DIMENSIONS 

Patients Total de pacients 
diferents visitats a la 
consulta de CF com a 
mínim, una vegada 

Contar nº de NHC diferents Dim_Patient 

Patient Index Contar número de 
pacients de la consulta 
que son pacient índex 

Contar Patients on 
patientIndex= True 

Dim_Patient 

Diagnoses Nombre de pacients per 
diagnòstic secundari de 
MCH i percentatge 
sobre el total de 
pacients 

Contar número de pacients 
segons diagnòstic 
 
%diagnoses=(NumPatSegon
s diagnòstic/Patients)*100 
 

Dim_Patient 
Dim_Hierarchy 

Gender Nombre de pacients per 
gènere i percentatge de 
cada grup sobre el total 

Contar número de pacients 
segons diagnòstic 
%gender = 
(NumPatSegonsGener/Patien
ts)*100 
 

Dim_Patient 



Pàgina 62 de 87 
 

Total 
Arritmogenic 

Número total de 
pacients que el seu 
fenotip és arritmogènic 

Contar Patients on 
phenoTypeArit= True 

Dim_Patient 

Total Dilated Número total de 
pacients que el seu 
fenotip és dilatat 

Contar Patients on 
phenoTypeDilatada= True 

Dim_Patient 

Total 
Hypertrophic 

Número total de 
pacients que el seu 
fenotip és hipertròfic 

Contar Patients on 
phenoTypeHypert= True 

Dim_Patient 

Total 
Restrictive 

Número total de 
pacients que el seu 
fenotip és restrictiu 

Contar Patients on 
phenoTypeRetric= True 

Dim_Patient 

Total 
Undetermined 

Número total de 
pacients que el seu 
fenotip és indeterminat 

Contar Patients on 
phenoTypeIndet= True 

Dim_Patient 

Variant Nombre de pacients 
amb variant cromosica 
o proteica 

Contar Patients segons valor 
de la variable variant 

Dim_Patient 

Zygosity Nombre de pacients 
segons valor de la 
zigositat 

Contar Patients segons el 
valor de la variable zygosity 

Dim_Patient 

Classificació 
Genètica 

Nombre de pacients 
segons la seva 
classificació genètica 
Clase I (patogènic) 
Clase II (probablement 
patogènic) Clase III 
(variant de significat 
incert) Classe IV variant 
probablement benigna. 
Nombre de pacients 
segons classificació 
genètica que presenten 
fentotip. 
Percentatge de pacients 
segons classificació 
genètica ordenats de 
més a menys 

Contar tots els pacients 
segons valor de ClassGen 
 
Contar tots els pacients on 
phenotype= True 
 
%ClassGen=(NumPatSegons
ClassGen/Patients)*100 

Dim_Patient 

Families Nombre absolut de 
families existents 

Contar nombre de families 
diferents 

Dim_Family 

NTproBNP 
Avg vs 
Diastolic 
Dysfunction 

Promig de valor del 
NTproBNP en funció del 
grup de disfunció 
diastòlica 

NTproBNPAvg= 
ΣNtproBNP/Patients 

Dim_HealthRe
cords 
Dim_Patients 

Taula 11. Indicadors Genetics and Biomarkers Report 
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Hypertrofic Miocardiopathy: Statistics and Performance Report 
En aquest dashboard es vol representar el volum d’activitat de la consulta així 
com les diferents peticions d’activitat que es fan a altres serveis de l’hospital. 
 
A diferència de la resta d’informes aquest només presenta un filtre pels anys 
d’activitat de la consulta que, en aquest cas s’agafa del període de 2013 a 2018 
en tant que la mostra principal de pacients que s’ha agafat és de pacients que 
s’han visitat a la consulta durant el 2019 (la major part d’ells el primer 
semestre).  
 
 
FILTRE DIMENSIÓ VARIABLES 
Year Dim_Treatment treatmentDate[Year] 

Taula 12. Filtre Hypertrofic Miocardiopathy: Statistics and Performance Report 

Un dels requisits principals d’aquest filtre és poder conèixer el volum d’activitat 
per un any determinat així com poder seleccionar diversos anys en un mateix 
període. 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓ CÀLCUL DIMENSIONS 
Total 1st Determinar el valor 

absolut de consultes 
mèdiques que són 1a 
visita en un any 

Contar nombre de 
Treatment on 
treatmentCode="AD0000
1" 

Dim_Treatment 

Total 
Successive 

Determinar el valor 
absolut de consultes 
mèdiques que són 
successives en un any 

Contar nombre de 
Treatment on 
treatmentCode="AD0000
2" 

Dim_Treatment 

Total 
Consultation 

Total visites mèdiques 
anuals  

Total Consultarion = 
Total 1st+ Total 
Successive 

Dim_Treatment 

Total Acum 
Consults 

Total visites 
acumulades absolutes 
de tot el periode des 
de 2013 per cada un 
dels anys 

TotalAcumConsult=ΣTota
l Consultation per tot 
[2013,n] 

Dim_Treatment 
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Total 
Treatment 

Total de volum 
d'activitat anual per 
grup de tipus de prova: 
Consultations 
EKG 
Test 
Electrophisiology 
RM 
Ecocardiography 
Interventional 
Cardiology/Surgery 
DNA 

Total Treatment = Contar 
els nombre de 
treatmentId segons grup 

Dim_Treatment 
Dim_TreatmentTable 

Patients Total de pacients 
diferents visitats a la 
consulta de CF com a 
mínim, una vegada 

Contar nº de NHC 
diferents 

Dim_Patient 

Taula 13. Indicadors Hypertrofic Miocardiopathy: Statistics and Performance Report 

5.3.2 Disseny dels dashboards 

La creació dels informes per a l’estudi de la MCH requereix d’un marc de treball 
uniforme amb alts estàndards d’usabilitat tal i com s’ha recollit en els requisits 
no funcionals del projecte. 
 
Power BI permet crear temes específics a través de fitxers json o bé exportar 
temes predefinits en aquest mateix format. En aquest sentit s’han descarregat 
temes per a Power BI en json i se n’ha escollit un. 
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37. Temes a PowerBI 

 

5.3.3 Organització dels dashboards 

Per cada un dels informes s’han organitzat els indicadors i gràfics de tal 
manera que aquells indicadors clau apareguin a mode de referència per a 
l’usuari a la part alta dels informes. Alguns d’aquests indicadors són: 
 

 Patients: Total pacients 
 Families: Total nombre de famílies al DW 
 Patient Index: Total de pacients que són índex. Val a dir que un pacient 

índex determina, com a mínim, una família. 

Un dels temes amb els que s’ha tingut més cura és a l’hora d’organitzar l’ordre 
dels informes. En tant que l’objectiu principal de l’eina de BI és conèixer les 
causes i símptomes de la MCH així com poder determinar el risc de mort 
sobtada dels pacients, aquests s’han organitzat en base a un informe de 
referència Hypertrophic Cardiomiopathy: Causes&Symptoms. 
 
Per altra banda, també s’han creat diverses eines per a afavorir la navegabilitat 
utilitzant el panell de marcadors. Els marcadors permeten fer una instantània 
d’un estat determinat dels informes. En aquest sentit s’ha plantejat l’ús de 
marcadors per a dos funcionalitats: 
 

 Reset filter: per a eliminar tots el filtres seleccionats en un moment 
determinat i tornar a l’estat inicial de l’informe. Tots els informes tenen un 
marcador de Reset filters a l’extrem dret superior. 

 

 
38. Reset Filter 

 
 Go to MCH: Aquest marcador trasllada a l’usuari al primer informe 

Hypertrophic Cardiomiopathy des de qualsevol dels altres tres informes 



Pàgina 66 de 87 
 

pel fet de considerar-se l’informe principal. Aquest marcador es troba a 
l’extrem inferior dret dels informes. 

 
39. Go to MCH 

 
El criteri seguit per a organitzar el continguts dins del mateix informe ha estat 
posar la informació rellevant en forma d’indicadors tipus Score i s’ha prioritzat el 
contingut principal a la part superior dels informes i d’esquerra a dreta dels 
mateixos. 

5.3.4 Funcionament dels dashboards 

A continuació es mostren els informes realitzats en base als indicadors i 
algunes visualitzacions segons els filtres aplicats. 
 
Hypertrofic Cardiomiopathy: Causes and Symptoms 
A continuació es mostra l’informe amb els resultats bassals sense cap filtre: 

 
40. Hypertrofic Cardiomiopathy: Causes and Symptoms 

 
Apliquem els filtres següent: 

 Patient Index = True 
 Important Fibrosos = False 

 CK = na 
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41. Hypertrofic Cardiomiopathy: Causes and Symptoms. Aplicació de filtres 

 
En el següent cas seleccionem els pacients que tenen Morfologia tipus 
concèntrica i busquem el valor de gradient màxim quan tenim un gruix màxim 
de 18. 
 

 
42. Hypertrofic Cardiomiopathy: Causes and Symptoms. Aplicació de filtres i detalls 

 
Sudden Cardiac Death: MCH Risk Factors 
A continuació es mostra l’informe amb els resultats bassals sense cap filtre: 
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43. Sudden Cardiac Death: MCH Risk Factors 

 
En la següent visualització se seleccionen els pacients que són vius: 

 
44. Sudden Cardiac Death: MCH Risk Factors. Filtre de pacients vius. 

 
En aquest cas es seleccionen els pacients que no tenen una afectació 
extracardíaca i que estan entre una edat de 40 a 82 anys: 
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45. Sudden Cardiac Death: MCH Risk Factors. Aplicació de filtres segons edat del pacient 

 
Genetics and Biomarkers: Hypertrophic Miocardiopathy 
A continuació es mostra l’informe amb els resultats bassals sense cap filtre: 
 

 
46. Genetics and Biomarkers: Hypertrophic Miocardiopathy 

 
A continuació se seleccionen els pacients amb classificació Genètica de Classe 
II per veure quants d’ells tenen un diagnòstic “Altres fenotips de la 
Miocardiopatia Hipertròfica” 
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47. Genetics and Biomarkers: Hypertrophic Miocardiopathy. Detall dels diagnòstics 

 
En aquest cas volem conèixer quants pacients són homes i expressen fenotip: 
 

 
48. Genetics and Biomarkers: Hypertrophic Miocardiopathy. Altres aplicacions de filtres 

 
Hypertrofic Cardiomiopathy: Statistics&Performance 
A continuació es mostra l’informe amb els resultats bassals sense cap filtre: 
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49. Hypertrofic Cardiomiopathy: Statistics&Performance 

A continuació se seleccionen les “Consultations” i les consultes dels anys 2015 
a 2018 
 

 
50. Hypertrofic Cardiomiopathy: Statistics&Performance. Aplicació de filtres 

 
En aquest cas veiem com l’acumulat de consultes mèdiques en aquest període 
d’anys és de 328, el total acumulat històric (des de 2013) és de 354 i el valor 
Consultations de Total Treatment és de 348. La diferència entre el valor de 
Total Consultation i Consultations està en que Total Consultation mostra les 
consultes que només són mèdiques. Consultations, en canvi, inclou altres 
consultes com per exemple les consultes d’infermeria. 
 
En el següent cas, si es vol visualitzar el total d’activitat d’un any com per 
exemple el 2018 veiem la següent visualització: 
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51. Hypertrofic Cardiomiopathy: Statistics&Performance. Detall de les consultes de 2018 

 

5.3.5 Publicació 

Power BI Desktop ofereix el servei de poder publicar els continguts al web, tot i 
que al ser una llicència gratuïta no permet compartir el contingut. 
 
Per tal de veure com es visualitzen els informes al web així com tenir la 
possibilitat de poder visualitzar i treballar amb ells a través de l’aplicació mòbil 
de Power BI s’ha fet ús d’aquest servei. 
 

 
52. Publicar a PowerBI 

 
A continuació es mostra la visualització en format web: 
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53. Visualització en entorn web de PowerBI 

 
En aquest cas es pot veure la navegabilitat dels reports a pantalla completa: 

 
54. Navegabilitat de PowerBI en entorn web 
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6 Conclusions 
El present treball ha estat en el seu conjunt una experiència molt positiva per a 
l’estudiant. D’una banda li ha servit per aprendre tres noves eines de treball 
com són MySQL, Pentaho Data Integration i Power BI Desktop que, en tots tres 
casos era el primer cop que es feien servir. 
 
Per altra banda, el projecte dóna resposta a part de les necessitats d’una 
consulta de Cardiopaties Familiars en matèria d’anàlisi de dades ja que a dia 
d’avui no existeix la possibilitat d’accedir a aquesta informació de forma 
agregada d’una forma fàcil i senzilla. 
 
Tot i així, el disseny i redacció del projecte s’ha vist afectat de ple per la crisis 
sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19 que va obligar a replantejar 
tant l’abast com la planificació del projecte de forma dràstica. Aquest context 
excepcional va provocar que no es poguessin realitzar trobades presencials 
entre estudiant i facultatiu tal i com estava plantejat a causa del confinament. A 
més a més, no es va poder accedir en remot als recursos informàtics de 
l’hospital fins a finals del mes d’abril, dificultant l’accés a part de les dades dels 
pacients. La pandèmia, a més, va reduir el temps disponible per a la realització 
del projecte per a dedicar-lo a atendre altres prioritats fruït del context, com ara 
l’augment de la dedicació en hores de treball, situacions personals fora de 
l’habitual, etc... Malgrat tot això, les circumstàncies extraordinàries en les que 
s’ha fet aquest projecte han servit per desenvolupar habilitats i capacitats com 
la resiliència, l’adaptabilitat, la capacitat de buscar solucions i alternatives i la 
millora de l’organització del temps posant especial focus en maximitzar 
l’eficàcia de totes les tasques. 
 
Els objectius del projecte també s’han vist condicionats per les circumstàncies. 
El fet de no poder tenir temps i trobades amb el cardiòleg de CF ha propiciat 
que el disseny dels informes així com l’anàlisi de les dades s’hagi fet sense 
poder comptar amb gran part de la seva experiència i coneixement. En un altre 
context, probablement s’haguessin pogut detectar altres necessitats de càlcul o 
visualitzacions a les finalment executades en aquest projecte, però per l’opinió 
expressada del Cardiòleg de CF a la finalització del present projecte, els 
resultats presentats en aquest treball responen prou bé al que seria una 
consulta de Cardiopaties Familiars. S’espera que a partir de la finalització del 
present projecte hi haurà temps i espai per a madurar la feina feta i poder 
avançar en altres direccions, ja sigui per obtenir més informació clínica i 
operativa, com millorar l’eficiència de la solució. 
 
Fent una mirada al futur, el present projecte obre les portes a diverses línies de 
treball. D’una banda, el model de dades així com els processos ETL i els 
informes creats són fàcilment escalables a altres patologies que es tracten a la 
consulta de Cardiopaties Familiars com ara la Miocardiopatia Dilatada, la 
Miocardiopatia Arritmogènica, Malalties rares, Miocardiopatia restrictiva, Mort 
sobtada inexplicada o Miocardiopaties inclassificables. 
 
Per altra banda, el model emprat també permet escalar el projecte a altres tipus 
de consultes monogràfiques hospitalàries, en especial les que es troben sota el 
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paraigües de les malalties del cor i, fins i tot estendre-ho a altres patologies o 
unitats assistencials del propi servei. 
 
El disseny actual també permet fàcilment introduir altres dimensions a l’estudi 
tant a nivell clínic, com ara la medicació que es pren al pacient, factors 
psicosocials, com a nivell operatiu: despesa associada a la consulta i a la seva 
activitat, hores de treball, etc... 
 
Anant un pas més enllà, Power BI ofereix funcionalitats de Machine Learning i 
analítica avançada que permeten analitzar patrons de dades, fer 
transformacions, analitzar creixements i decreixents de dades, determinar 
influenciadors, etc... A més a més, Power BI permet integrar scripts de R i 
Python [15] que faciliten l’anàlisi estadístic, la generació d’algoritmes 
d’intel·ligència artificial, l’extensió d’algunes visualitzacions, etc... Totes 
aquestes funcionalitats permetrien fer un estudi més exhaustiu sobre el flux de 
dades, validació de models, control estadístic del procés, etc... Una de les línies 
a estudiar, per exemple, seria aprofundir en l’estudi del risc de predicció de la 
mort sobtada o bé l’optimització del pla terapèutic.  
 
Al cap i a la fi, el propi sector sanitari està reclamant solucions d’aquest tipus en 
matèria de presa de decisions per la necessitat de reforçar el rigor amb el que 
s’executen determinades accions que, com no pot ser d’una altra manera, no 
pot fer-se només en base a l’expertesa d’uns pocs especialistes. Proba d’això 
és una de les conclusions expressades a la presentació “A hypertrophic 
cardiomyopathy patient with intermediate sudden cardiac death risk: What do 
the Guidelines say?” dins del congrés de la European Society of Cardiology de 
l’any 2015 [16]:  “Future refinement of risk prediction should be based on robust 
modelling and not “expert opinion” alone.”  
 
En definitiva, el present projecte representa el primer esglaó de coneixement 
sobre l’actual consulta de Cardiopaties Familiars que, més enllà de poder ser 
una eina que dóna suport al procés i gestió de la pròpia consulta així com de la 
presa de decisions clíniques, pot també esdevenir un suport a l’hora de realitzar 
publicacions científiques i generar nou coneixement. En aquest sentit, no 
podem acabar sense posar en valor la importància de que existeixin sinergies 
entre el coneixement mèdic, científic i tecnològic per a que en un futur es pugui 
avançar en millorar el diagnòstic, el tractament terapèutic i la presa de 
decisions associades a qualsevol procés assistencial. 
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7 Glossari 
A continuació es defineixen els termes i acrònims més rellevants del present 
projecte: 
 
Arbre familiar: l'arbre genealògic és un dels primers passos a dur a terme en 
el diagnòstic de malalties. En aquest cas consisteix en la representació gràfica 
de la història clínica familiar (pedigrí, pedigree). Aquesta representació facilita 
la identificació de síndromes genètiques i l'establiment de diagnòstics 
presintomáticos. Al seu torn permet calcular millor el risc (recurrència o 
ocurrència) i els patrons d'herència d'una malaltia, és a dir, possibilita el 
conèixer la probabilitat de tenir una malaltia o d'heretar-la. 
 
Cardiopatia Familiar (CF): Alteracions del cor i els grans vasos que hi ha des 
del naixement. La majoria d'aquests processos es deuen a un 
desenvolupament defectuós de l'embrió durant l'embaràs, quan es formen les 
estructures cardiovasculars principals. 
 
Curs clínic: Anotacions dels professionals clínics ordenat cronològicament que 
formen part de la Història Clínica del pacient. 
 
Dashboard o tauler de control:  és un tipus d’interfície gràfica d’usuari que 
sovint proporciona una visió panoràmica dels indicadors de rendiment clau 
(KPI's) rellevants per a un objectiu o procés de negoci determinats. En altres 
usos, "tauler de control" és un altre nom per a "informe de progrés" o "informe". 
 
Data Warehouse (DW): Un magatzem de dades (de l'anglès data 
warehouse) és una base de dades amb la informació històrica d'una 
organització dissenyada i estructurada per a realitzar-hi consultes eficientment. 
 
Desfibril·lador automàtic implantable (DAI): Un desfibril·lador automàtic 
implantable (DAI) és un producte sanitari implantable actiu que pot detectar un 
ritme cardíac anòmal en un pacient i revertir-lo automàticament d'una manera 
prèviament programada, mitjançant l'estimulació antitaquicardia o mitjançant 
descàrregues elèctriques. 
 
Ecocardiografia Transtoràcica: Tècnica que es basa en l'emisió d'ultrasons 
desde un transductor que s'aplica al pit per a l'estudi de l'anatomia del cor i la 
seva funció. 
 
Electrocardiograma: És la representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor 
en funció del temps, que s'obté, des de la superfície corporal, en el pit, amb un 
electrocardiògraf en forma de cinta contínua. 
 
Estudi genètic: permet el diagnòstic de la vulnerabilitat cap a determinades 
malalties hereditàries basant-se en la genètica, i pot ser també utilitzat per a 
determinar l'ascendència d'una persona. 
 
Fenotip: És l'expressió del genotip modulada per la interacció amb el medi, és 
a dir, l'aparença externa d'un caràcter genètic. 
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Genotip: és la dotació de gens o al·lels que presenta una espècie o un individu 
concret.  
 
Health Information System (HIS): Un sistema d’informació sanitària (HIS) fa 
referència a un sistema dissenyat per gestionar les dades sanitàries. Inclou 
sistemes que recopilen, emmagatzemen, gestionen i transmeten l’expedient 
mèdic electrònic (EMR) d’un pacient, la gestió operativa d’un hospital o un 
sistema que dóna suport a les decisions de la política sanitària. 
 
Holter: És una prova de diagnòstic cardiològic que consisteix en el monitoratge 
ambulatori del registre electrocardiográfico per un temps prolongat, 
habitualment vint-i-quatre hores, en una persona que està en moviment. 
 
Llicència GPL: És una llicència de dret d'autor àmpliament usada en el món 
del programari lliure i codi obert, i garanteix als usuaris finals (persones, 
organitzacions, companyies) la llibertat d'usar, estudiar, compartir (copiar) i 
modificar el programari. 
 
Marcapàs: és un aparell generador d'impulsos elèctrics. Aquests dispositius 
alenteixen l'activitat elèctrica cardíaca i segons el seu mecanisme 
desencadenen impulsos elèctrics o no. 
 
Miocardiopatia Hipertròfica (MCH): és una malaltia del miocardi (el múscul 
del cor) en el qual una porció de l'ell es troba hipertrofiat o engrossit sense 
causa aparent 
 
OLAP: És l'acrònim en anglès de processament analític en línia (online 
analytical processing). És una solució que subministra respostes ràpides de 
consultes a una base de dades. 
 
Open Source o codi obert: és un enfocament per al disseny, el 
desenvolupament i la distribució que ofereix un accés pràctic al codi font del 
producte (béns i coneixements).  
 
Pacient índex o cas índex:  és el cas del pacient original (propositus o 
proband) que estimula la investigació d’altres membres de la família per 
descobrir un possible factor genètic. 
 
Processos ETL: és el procés que permet a les organitzacions moure dades 
des de múltiples fonts, reformatearlos i netejar-los, i carregar-los en una altra 
base de dades, data mart, o data warehouse per a analitzar, o en un altre 
sistema operacional per a donar suport a un procés de negoci. 
 
Protocol ACID: acrònim anglès de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. 
Són tot un seguit de propietats que ha de complir tot sistema de gestió de 
bases de dades (SGBD) per tal de garantir que les transaccions siguin fiables. 
 
Ressonància Magnètica (RMN):  es refereix a la família de mètodes científics 
que exploren aquest fenomen per a estudiar molècules (espectroscòpia de 
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RMN), macromolècules (RMN biomolecular), així com teixits i organismes 
complets (imatge per ressonància magnètica). 
 
Stakeholder o part interessada: és a dir, qualsevol persona o entitat que és 
afectada per les activitats d'una organització. 
 
Tomografia computeritzada (TC o TAC): és un procediment d'exploració 
radiològica basada en els raigs X. 
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9 Annexos 
 
A continuació es mostren els diversos càlculs i querys realitzats per a cada un 
dels informes. 
 
Hypertrophic Miocardiopathy: Causes and Symptoms 
 

1. Total Patients 

 
2. Patient Age : nova columna a Dim_Patient 

 
 

3. Total Angina 

 
 

4. Total Dispnea 

 
 

5. Total HF 

 
 

6. Total Palpitations 

 
 

7. Total Syncope 

 
 

8. Total DLP 

 
 

9. Total DM2 
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10. Total EPOC 

 
 
11. Total HTA 

 
 

12. Total IRC 

 
 

13. Total Smoking 

 
 

14. Total toxic 

 
 

15. Total TV 

 
 

16. Total vasculopathy 

 
 

17. Total winemaking 

 
 
Sudden Cardiac Risk: MCH Risk factors 
 

1. Creació de grups: Age(grupos) 



Pàgina 83 de 87 
 

 
2. Escala de colors en funció del valor de risc promig de Risk MS Avg 

 
3. Creació d’un EndPoint2 per a agrupar els pacients segons si están vius 

o són exitus 
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4. Contar el nombre d’Exitus 

 
Genetics and Biomarkers: Hypertrophic Cardiomiopathy 
 

1. Total Arritmogenic 

 
 

2. Total Dilated 

 
 

3. Total Hypertrophic 

 
 

4. Total Restrictive 

 
 

5. Total Undetermined 
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6. %ClassGen 

 
 

 
 

7. Families 

 
 
Hypertrophic Cardiomiopathy: Statistics and Performance 
 

1. Treatment Name (grupos): s’agrupen les proves en funció de la seva 
naturalesa deixant fora aquelles proves del catàleg que ja van ser 
descartades pel Cardiòleg de CF 

 
 

2. Count Treatment: contar el nombre de proves 

 
 

3. Total 1st 

 
 

4. Total successive 
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5. Total Consultation 

 
 

6. Total Acum Consults 

 
 
Tractament de les taules 
 
De cara a poder treballar amb les dades de les taules s’han fet alguns ajustos 
de format 
 

1. Canvi de format dels valors passant de decimals a percentatge 

 
 

2. Canvi de valors booleans (0,1) a True False 

 
 

3. Canvis de valors d’algunes variables a través de PowerQuery 
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4. Anonimitzar valors de Claus primàries per a garantir l’anonimització de 
les dades 

 


