PRILOGA 1 – Integracijske sheme
SB NOVO MESTO

Zaporedje komunikacij med sistemi in vrsta sporočil za referenčni pozitivni scenarij
HIS

RIS

PACS

Modaliteta

(1) Elektronska napotitev
HL7 ORM s statusom »new order«
(1a) RIS potrdi prejem napotitve
HL7 ACK s statusom »application accept«
(5) RIS obvesti PACS o napotitvi
s HL7 New Sheduled
(2) Modaliteta zahteva delovno listo, RIS odgovori
DICOM Modality Worklist
(7) Modaliteta pošlje slike v PACS
DICOM Store
(8) Modaliteta zahteva od PACSa:
DICOM STORAGE COMMITMENT
(9) PACS obvesti modaliteto,
da so slike varno shrtanjene:
DICOM Storage Commitment Notification
(5) RIS obvesti PACS o zaključku
s HL7 Completed
(4) RIS poroča HISu o statusu preiskave
HL7 ORM s statusom »completed«,
pošlje tudi »accession number«
(10) RIS pošlje HISu podatke o evidentiranem materialu in preiskavah
HL7 DFT
(12) RIS pošlje HISu izvid in ostale podatke
HL7 ORU
(13) Izvid se shrani poleg slik
DICOM Store Report

Usklajevanje šifrantov
HIS

RIS
(21) RIS pošlje v HIS obvestilo o spremembi
HL7 MFN
(21a) HIS potrdi prejem obvestila (sprejme ali zavrne)
HL7 ACK

Združevanje indeksov
HIS

RIS
(31) Obvestilo o združitvi indeksov
HL7 ADT
(31a) Potrditev prejema obvestila
HL7 ACK s statusom »application accept«

Posodobitev podatkov o pacientu
HIS

RIS
(41) Obvestilo z novimi podatki o pacientu
HL7 ADT
(41a) Potrditev prejema obvestila
HL7 ACK s statusom »application accept«

LEGENDA
Akcija delavca

Akcija sistema

Status aktivnosti v HIS

Status v RIS

Prožilec

Pogoj

* - Zapisani statusi so okvirni in so odvisni od izvedbe sistema RIS.

T

Delovišče: zdravstvena administracija
radiološkega oddelka

RIS/PACS

AR
ST

Delovišče: zdravstvena
administracijaradiološkega oddelka

CT&MR&DR&CR&UZ Rtg Scenarij: Pozitivni, Ambulantna obravnava (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)

Prejem zelene
napotnice (zunanje
napotitve in napotitve iz
naših ambulant).

HIS
Vpis napotitve v čakalno
vrsto v HIS.

Status_HIS =
»Napotnica vpisana«

Prenos napotitve iz
čakalne vrste v čakalno
knjigo, določitev datuma
in ure.

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

Vabljenje pacienta.

Pacient prispe v
bolnišnico

Modaliteta

PREDPOSTAVKE
a1) Izvid se v B21 pošlje po avtorizaciji.
a2) Poleg zgoraj omenjene možnosti se lahko po scenariju SCN-PI&DI pošlje tudi
preliminarni izvid (PI) in pa dopolnilni izvid (DI).
a3) V nobeni fazi se skozi B21 ne sme popraviti radiološkega izvida (blokada,
pravice).

Opomba:
Podlaga za zunanje napotitve in napotitve iz ambulant
so zelene napotnice.
V tej točki se v HIS vnese vse podatke iz napotnice,

Odpiranje nove
obravnave.

Povezovanje obravnave
z napotitvijo.

Obravnava povezana z
napotitvijo.

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

ORM

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.
Potrditev prihoda
pacienta.

Potrditev prejema
napotitve.

Status_RIS =
»Prejeto«

ACK

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Določitev (potrditev)
preiskave in modalitete.

Časovni prožilec.

Delovišče: radiološki inženir ob modaliteti

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Status_RIS =
»V izvajanju«

Delovišče: radiolog

Potrjevanje ali
spreminjanje preiskave,
Dodajanje preiskav

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Izvedba preiskave.

Sprejemanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Pošiljanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

DFT

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

ORM

Sprejemanje izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

ORU

Evidentiranje materiala,
izvedenih (dodatnih,
spremenjenih) preiskav.

Evidentiranje ekipe.

Obveščanje HIS o
spremembi statusa.

Status_RIS =
»Neodčitana«

Ph
as
e

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Potrditev pričetka
preiskave.

Pošiljanje izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Zaključevanje preiskave.

Shranjevanje slik v
PACS.

Določitev (potrjevanje)
radiologa za odčitavanje.

Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Odčitavanje slik (PACS).
Pisanje izvida (RIS).

Avtorizacija izvida.

Vnašanje ostalih
podatkov.

Status_RIS =
»Avtorizirano«

CT&MRCT&MR&DR&CR&UZ Rtg Scenarij: Pozitivni, Hospitalna in urgentna ambulantna obravnava

Delovišče: oddelčna MS

T
AR
ST

Pogoj: Odprta
hospitalna ali urg.amb.
obravnava.

HIS

Vnos napotitve
(CTRL-N)

Razporeditev napotitve
na termin.

RIS/PACS

Delovišče: radiološki inženir ob modaliteti ali zdravstvena adm. Rad, odd,

PREDPOSTAVKE

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

a) Rad.inženir bo napotitve iz hospitala videl v
RISu, čakalno knjigo za naslednje dni pa v HISu.

Opomba za ponudnika:
Radiološki inž. ima pred seboj seznam e-napotitev, filtrirano po modaliteti
ali napravi. Iz seznama mora biti jasno razvidno, kateri pacient so
ambulantni, katere napotitve pa so bile poslane iz (katerega) oddelka.
Take hospitalne napotitve se lahko realizirajo isti dan, če pa to ni možno
pa ostanejo za naslednji ali kasneje. Iz seznama ne smejo kar izginiti,
ampak morajo biti vidne, dokler niso realizirirane.

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.
Potrditev prihoda
pacienta.

Potrditev prejema
napotitve.

ORM

Status_RIS =
»Prejeto«

ORM

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Časovni prožilec.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Potrditev pričetka
preiskave

Status_RIS =
»V izvajanju«

Potrjevanje ali
spreminjanje preiskave,
dodajanje preiskav.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Izvedba preiskave.

Sprejemanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Pošiljanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

DFT

ORM

Sprejemanje izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

ORU

Evidentiranje materiala,
izvedenih (dodatnih,
spremenjenih) preiskav.

Evidentiranje ekipe.

Obveščanje HIS o
spremembi statusa.

Status_RIS =
»Neodčitana«

Delovišče: radiolog

Proces se od te točke naprej odvije kot v
primeru CT&MR&DR&CR, Pozitivni
scenarij, Ambulanta obravnava.

Določitev (potrditev)
preiskave in modalitete.

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

Phase

Modaliteta

Pošiljanje izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Zaključevanje preiskave.

Shranjevanje slik v
PACS.

Določitev (potrjevanje)
radiologa za odčitavanje.

Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Odčitavanje slik (PACS).
Pisanje izvida (RIS).

Avtorizacija izvida.

Vnašanje ostalih
podatkov.

Status_RIS =
»Avtorizirano«

OP C-lok Scenarij: Pozitivni (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)

Delovišče: MS na oddelku OP

HIS

RIS/PACS

Modaliteta

ST
AR
T

Pogoj: odprta H
obravnava.

Vnos napotitve
(CRTL-N ročna
napotitev).

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

Potrditev prejema
napotitve.

ORM

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Avtomatizem:
posredovanje napotitve
na ustrezno delovno
listo.

Status_RIS =
»Prejeto«

ORM

Opomba za ponudnika:
RIS mora imeti avtomatizem, da za primere DR, CR
postop, C-lok, napotitve samodejno posreduje na
ustrezno delovno listo rad.inženirja ob modaliteti.

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Delovišče: radiološki inženir ob modaliteti

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Potrjevanje ali
spreminjanje
modalitete / naprave.

Časovni prožilec.

Potrjevanje ali
spreminjanje preiskave,
dodajanje preiskav.

Evidentiranje ekipe.

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Status_RIS =
»V izvajanju«

Potrditev pričetka
preiskave.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Izvedba preiskave.

Sprejemanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Sprejemanje ostalih
podatkov iz RIS.

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

DFT

ORU

Pošiljanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Evidentiranje materiala,
izvedenih (dodatnih,
spremenjenih) preiskav.

Zaključevanje preiskave.

Obveščanje RIS/PACS o
opravljeni preiskavi in
shranjevanje slik v
PACS.

Pošiljanje ostalih
podatkov v HIS.

Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

Uvoz slikovnega materiala iz CD/DVD medija Scenarij: Pozitivni (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)
HIS

Pogoj: odprta
obravnava.

Vnos napotitve
(CRTL-N ročna
napotitev).

RIS/PACS

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

Pošiljanje elektronske
napotitev v RIS.

ORM

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Potrditev prejema
napotitev.

Status_RIS =
»Prejeto«

Posredovanje napotitev
na delovno listo za uvoz
medija s slikami

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Delovišče: zdravstvena administracija Rtg oddelka

ORM

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Evidentiranje ekipe
(izvajalca).

Izvedba uvoza medija s
slikami.

Shranjevanje slik v
PACS.

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

Phase

Sprejemanje ostalih
podatkov iz RIS.

ORM

ORU

Obveščanje HIS o
spremembi statusa.

Pošiljanje ostalih
podatkov v HIS.

Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

Scenarij: Zavrnitev iz RIS (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)
HIS

RIS/PACS

Modaliteta

T
AR
ST

Delovišče: zdravstvena administracija oddelka za slikovno diagnostiko

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

Potrditev prejema
napotitve.

ORM

Modaliteta =
DR?

DA

NE
Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Status_RIS =
»Prejeto«

ORM

Posredovanje napotitve
na ustrezno delovno
listo.

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.

DA

Zavrnitev

Zavrnitev?

NE

ORM

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Potrditev prihoda.

Opomba za ponudnika:
Uporabnik mora navesti
razlog zavrnitve.
DA

Potrditev zavrnitve.

ACK=OK

Zavrnitev?
Za
v

Status_RIS =
»Zavrnjeno«

Status_HIS =
»Preiskava zavrnjena«

rn
ite

v

NE

Določitev (potrditev)
preiskave in modalitete.

Delovišče: radiološki inženir ob modaliteti

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Potrjevanje ali
spreminjanje preiskave,
dodajanje preiskav.

ORM

DA

Zavrnitev?

Opomba za ponudnika:
Uporabnik mora navesti
razlog zavrnitve.

Zavrnitev (zadnja
možnost)
Časovni prožilec.

NE

Potrditev zavrnitve.

Status_HIS =
»Preiskava zavrnjena«

ACK=OK

Evidentiranje ekipe.

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Potrditev pričetka
preiskave.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Status_RIS =
»Zavrnjeno«

Phase

Status_RIS =
»V izvajanju«

Preiskava se zaključi kot običajno, če pride do zavrnitve v
kasnejših faza, se pričakuje, da je vseeno izdelan pisni
dokument, ki pa ni »Izvid« ampak »Obvestilo zdravniku«

Scenarij: Urgentna preiskava brez predhodne registracije v HIS (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)
HIS

RIS/PACS

Modaliteta

T
AR
ST

Pacient prispe na
oddelek za slikovno
diagnostiko.

Vnos minimalnih
podatkov o pacientu.

Časovni prožilec.

Delovišče: radiološki inženir ob modaliteti

Evidentiranje ekipe.

Status_RIS =
»V izvajanju«

Določitev preiskave in
modalitete.

Potrditev pričetka
preiskave.

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Izvedba preiskave.

Evidentiranje materiala,
izvedenih (dodatnih,
spremenjenih) preiskav.

Zaključevanje preiskave.

Obveščanje RIS/PACS o
opravljeni preiskavi in
shranjevanje slik v
PACS.
Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

Ko so izpolnjeni potrebni
pogoji se odpre ustrezna
podlaga za elektronsko
napotitev, kot je predvidena
za vrsto preiskave.

Delovišče: zdravstvena administracija oddelka za slikovno diagnostiko

Odpiranje obravnave v
RIS.

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

V primerih, ko je predviden izvid
radiologa, sledi običajen postopek
odčitavanja slik.

ORM

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

Potrditev prejema
napotitve.

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.

Status_RIS =
»Prejeto«

ORM

ORM

Združevanje pacienta (iz
začasne registracije) s
elektronsko napotitvijo.

Združevanje preiskave
(iz začasne registracije)
s elektronsko napotitvijo.

Sprejemanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

DFT

Pošiljanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Sprejemanje izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

ORU

Pošiljanje izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

Opomba za ponudnika:
V funkcionalni specifikaciji za RIS bo navedeno, da mora RIS podpreti
tako ta scenarij, kot tudi scenarij, ko je preiskava bila registrirana zgolj
na modaliteti. Povezavo take preiskave s podatki v RIS je stvar
funkcionalnosti RISa, kasneje se pa taka preiskava lahko poveže še s
HIS po tem scenariju.

Scenarij: Preliminarni izvid + Dopolnilni izvid (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)
HIS

RIS/PACS

Opomba:
Na tej shemi sta vrisana dva scenarija, ki sta lahko popolnoma
ločena.

Katerikoli scenarij, ki
predvideva izvid radiologa.

1) Preliminarni izvid: povsod, kjer se piše izvid, mora biti
možnost delni izvid razglasiti kor preliminarni. Izvid se kot tak
tudi prenese v HIS.
Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

2) Dopolnilni izvid: po avtorizaciji izvida mora obstajati
možnost, da radiolog napiše dopolnilni izvid in ga avtorizira.
Tudi ta izvid se prenese v HIS. Vsi preliminarni in avtorizirani
izvidi se v HIS hranijo (nič ne zamenjujemo, brišemo).

Odčitavanje slik (PACS).
Pisanje izvida (RIS).

Sprejemanje
preliminarnega izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

ORU

Pošiljanje
preliminarnega izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Potrditev preliminarnega
izvida.

Status_RIS =
»Preliminarni«

Delovišče: radiolog

Vnašanje ostalih
podatkov.

Sprejemanje prvega
avtoriziranega izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

ORU

Pošiljanje prvega
avtoriziranega izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Dokončanje izvida.
Avtorizacija izvida.

Status_RIS =
»Avtorizirano«

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

Odločitev, da se napiše
dopolnilni izvid.

Izbiranje pacienta.

Pisanje dopolnilnega
izvida (RIS).

Sprejemanje izvida –
vstavi se poleg prvega
izvida.

Phase

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

ORU

Pošiljanje dopolnilnega
izvida in ostalih podatkov
v HIS.

Avtorizacija
dopolnilnega izvida.

Status_RIS =
»Avtorizirano«

Scenarij: Naknadna zahteva za dodatno mnenje radiologa (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)
AR
ST

HIS

RIS/PACS

T

Delovišče: zdravnik klinik

Odločitev za zaprosilo
za drugo mnenje.

Izbira aktivnosti v
statusu »Preiskava
izvedena« ali
»Preiskava avtorizirana«

Vnos podaktivnosti
»Dodatno mnenje«

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS.

Potrditev prejema
napotitve.

ORM

Delovišče: radiolog

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Sprejemanje izvida in
ostalih podatkov iz RIS.

Status_HIS =
»Preiskava avtorizirana«

ORU

ORM

Status_RIS =
»Prejeto«

Pošiljanje izvida in
ostalih podatkov v HIS.

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.
Določitev radiologa.

Status_RIS =
»Neodčitana«

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Odčitavanje slik (PACS).
Pisanje izvida (RIS).

Avtorizacija izvida.

Vnašanje ostalih
podatkov.

Status_RIS =
»Avtorizirano«

T

Delovišče: zdravstvena administracija ali MS na odd.

RIS/PACS

AR
ST

Delovišče: zdravstvena administracija ali
MS na odd.

UZ diagnostika na oddelkih Scenarij: Pozitivni, Ambulantna obravnava (zaporedje aktivnosti in spremembe statusov)

Prejem zelene
napotnice (zunanje
napotitve in napotitve iz
H in ambulant).

Modaliteta

HIS
Vpis napotitve v čakalno
vrsto v HIS.

Status_HIS =
»Napotnica vpisana«

Prenos napotitve iz
čakalne vrste v čakalno
knjigo, določitev datuma
in ure.

Status_HIS =
»Preiskava planirana«

PREDPOSTAVKE
a1) Izvid se v B21 pošlje po avtorizaciji.
a2) Poleg zgoraj omenjene možnosti se lahko po scenariju SCN-PI&DI pošlje tudi
preliminarni izvid (PI) in pa dopolnilni izvid (DI).
a3) V nobeni fazi se skozi B21 ne sme popraviti radiološkega izvida (blokada,
pravice).

Vabljenje pacienta.

Pacient prispe v
bolnišnico

Odpiranje nove
obravnave.

Povezovanje obravnave
z napotitvijo.
Obravnava povezana z
napotitvijo.
Hospitalni in ambulantni
pacienti

Pošiljanje elektronske
napotitve v RIS
Direktno pošiljanje na
izbrano modaliteto

ORM

Status_HIS =
»Preiskava v izvajanju«

Izbiranje pacienta iz
seznama napotitev.
Potrditev prihoda
pacienta.

Potrditev prejema
napotitve.

ACK

Status_RIS =
»Prejeto«

Status_RIS =
»Prispel - čaka«

Določitev (potrditev)
preiskave in modalitete.

Časovni prožilec.

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Status_RIS =
»V izvajanju«

Delovišče:zdravnik na UZ

Pridobivanje delovne
liste iz RIS.

Potrditev pričetka
preiskave.

Potrjevanje ali
spreminjanje preiskave,
Dodajanje preiskav

Izbiranje pacienta iz
delovne liste.

Izvedba preiskave.

Sprejemanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

Pošiljanje podatkov o
evidentiranih materialih
in preiskavah v HIS.

DFT

Status_HIS =
»Preiskava izvedena«

ORM

Evidentiranje materiala,
izvedenih (dodatnih,
spremenjenih) preiskav.

Evidentiranje ekipe.

Obveščanje HIS o
spremembi statusa.

Zaključevanje preiskave.

Shranjevanje slik v
PACS.

Status_RIS =
»Neodčitana«

Status_RIS =
»Preiskava zaključena«

