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Otwarty standard wymiany informacji z NFZ już w 2006? 

 
Wiele wskazuje na to, że od przyszłego 
roku w sektorze medycznym obowią-
zywać będzie otwarty sposób wymiany 

danych w procesie sprawozdawczym pomiędzy Narodowym 
Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcami. Na ostatnim spotkaniu 
grupy firm z branży informatyki medycznej z przedstawicielami 
NFZ, została podana informacja o podjęciu decyzji w sprawie 
opublikowania formatu komunikatu sprawozdawczego.  
Dane będą przekazywane w postaci komunikatu w formacie XML, 
którego szczegółowa specyfikacja będzie dostępna (wg zapewnień 
przedstawicieli NFZ) już od października b.r. Świadczeniodawcy, 
którzy nie dysponują własnymi rozwiązaniami informatycznymi 
wspierającymi sprawozdawczość będą mogli liczyć na pomoc ze 
strony NFZ. Aplikacje KS-SWD oraz Pakiet Świadczeniodawcy, 
które aktualnie są niezbędne w procesie wymiany danych z NFZ, w 
przyszłym roku będą stanowić opcjonalne rozwiązanie dla tych 
placówek medycznych, którym te aplikacje przypadły do gustu lub 
(z różnych powodów) nie dysponują innymi.  

Działania NFZ idą w długo oczekiwanym kierunku 
rozszerzenia i otwarcia komunikacji między świadczeniodawcami, a 
płatnikiem. Dotychczasowe rozwiązania zmuszające świadczenio-
dawców do wykorzystywania jednego z dwóch rozwiązań dos-
tarczanych nieodpłatnie przez NFZ nie spełniały oczekiwań. 
Powodowały szereg problemów dla obu stron. NFZ był obarczony 
odpowiedzialnością i kosztem stworzenia i dostarczenia opro-
gramowania świadczeniodawcom, ci natomiast cierpieli z powodu 
kłopotów z integracją dostarczonych modułów z lokalnymi 
aplikacjami. Ostatnio dołączyły się do tego oskarżenia o wspieranie 
praktyk monopolitycznych wysuwane pod adresem NFZ, który 
akceptował komunikaty wysyłane jedynie przez oprogramowanie 
określonego producenta. Działania takie stoją w sprzeczności 
z zasadami otwartej konkurencji i niezależności platformowej. 
Obydwie zasady są określone odpowiednimi ustawami i powinny 
być przestrzegane przez wszystkie podmioty, a w szczególności 
przez instytucje publiczne jakim jest NFZ. Nowy otwarty sposób 
raportowania będzie oparty na nowym komunikacie, którego 
struktura będzie ogólnie dostępna, a jego zmiany i modyfikacje 
regulowane prawem. Rozważa się czy powinno to być na poziomie 
ustawy czy rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
Informacje dotyczące postępu prac nad komunikatami spra-
wozdawczymi realizowanymi w ramach spotkań grupy inicjatywnej 
(firm z branży informatyki medycznej) będą regularnie publikowane 
na łamach BIM.  
        KCz 

Od redakcji 

W bieżącym 
numerze: 

Szanowni Państwo bieżący numer 
przynosi kolejną garść informacji 
związanych z informatyką 
medyczną. Wiadomością absolutnie 
przełomową jest ogłoszona przez 
NFZ chęć zmiany sposobu 
komunikowania z NFZ przez 
wprowadzenie otwartych 
standardów. Wygląda na to, że 
Pakiet Świadczeniodawcy i KS-
SWD odchodzą do lamusa. 
Szczegóły obok. 

Pozwalamy sobie również 
zamieścić artykuły których tema-
tyka dotyczy nas wszystkich: 
bezpieczeństwo danych – jak to 
zrobić (str. 2) i problematyka 
tworzenia oprogramowania (str. 5). 
W ramach poszerzania wiedzy 
proponujemy lekkie wprowadzenia 
do HL7 (str. 6) Zachęcamy do 
czytania o nowatorskim projekcie 
regionalnego systemu onkolo-
gicznego, który ma powstać w 
Kujawsko-Pomorskim. (str. 3) 
Oprócz tego szereg ciekawych 
doniesień, a wśród nich komunikat 
o Stowarzyszeniu Informatyki 
Medycznej (str. 2) – popieramy 
i zachęcamy do uczestnictwa. 

BIM – co dalej? 

Życząc miłej lektury jeszcze raz 
prosimy o nadsyłanie uwag i 
życzeń co do treści i formy 
Biuletynu. Serdecznie zapraszamy 
do współredagowania – jeśli mają 
Państwo interesujące materiały, 
opinie, doświadczenia BIM jest 
miejscem do ich publikacji. 
Pierwszy numer BIMu odniósł 
zdecydowany sukces. Bez 
jakiejkolwiek reklamy pobrano go 
z naszej strony internetowej ponad 
700 razy. 

bim 
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Doniesienia 
 
Powstaje Stowarzyszenie  
Informatyki Medycznej 
Grupa inicjatywna skupiona wokół 
Działu IT Szpitala Klinicznego im. 
ks. Anny Mazowieckiej organizuje 
Stowarzyszenie Informatyki 
Medycznej. Głównym celem 
Stowarzyszenia będzie wymiana 
doświadczeń związanych z 
wdrażaniem i eksploatacją 
systemów informatycznych w 
medycynie. Osoby zainteresowane 
Stowarzyszeniem mogą się kontak-
tować z inicjatorem stowarzyszenia 
panem Dariuszem Góreckim 
darekg@szpitalkarowa.pl. 
 
Firefox zdobywa rynek 
Na stronie www.mozilla.org jest 
już do pobrania najnowsza wersja 
przeglądarki internetowej Mozilla 
Firefox. Ceniona za stabilność, 
szybkość i wygodę przeglądarka 
zadebiutowała w listopadzie 2004  i 
od tego czasu sukcesywnie 
zdobywa rynek. Szacuje się, że w 
Polsce zdobyła ponad 15% rynku 
(Finlandia 22%, Niemcy  21%). 
Twórcy oprogramowania kładą 
duży nacisk na bezpieczeństwo, co 
w czasach zwiększającego się za-
grożenia ze strony wirusów 
komputerowych ma kluczowe 
znaczenie. Mozilla Fundation ma 
również do zaoferowania klienta 
poczty Thundirbird z doskonałym 
filtrem anty-spamowym. Program 
ten z powodzeniem zastępuje 
popularne, ale mało bezpieczne 
produkty. 
 
Angielska służba zdrowia 
odrzuca telemedycynę. 
Telemedycyna, w tradycyjnym jej 
rozumieniu, stopniowo znika z NHS 
(National Health System). Mimo 
olbrzymich nadziei i poniesionych 
nakładów telemedycyna nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. Użycie tech-
nologii do telekonsultacji w celu 
poprawy dostępu pacjentów do 
specialistycznej pomocy medycznej i 
przyspieszenia skierowań i diagnostyki 
było przez lata aktywnie promowane. 
Niestety najnowsze badania wykazały, 
że oczekiwana rewolucja nie zdarzyła 
się. 
Więcej:www.york.ac.uk/res/iht/ 
projects/1218252067/ 
MayFinalRptSummaryRefs.pdf 
 
 

Bezpieczeństwo danych  
w medycznych systemach informatycznych 

Dane zgromadzone w medycznym systemie informatycznym są 
rzeczą cenną z kilku powodów. Po pierwsze, w przypadku przejścia 
jednostki na w pełni elektroniczne przetwarzanie dokumentów, 
system informatyczny jest jedynym miejscem gdzie składowane są 
informacje. Po drugie, system informatyczny utrzymywany w ruchu 
przez dłuższy czas staje się fantastycznym źródłem informacji 
statystycznych na temat zachorowalności populacji, metod i 
skuteczności leczenia a także zależności pomiędzy kosztem leczenia 
a jego skutecznością. 

Z tych, a także innych powodów warto inwestować w bezpie-
czeństwo danych. Dostępne są następujące metody osiągnięcia 
żądanego poziomu ochrony: 

1. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa na nośnikach wymiennych 
(taśmach, płytach CD i DVD, dyskach wymiennych). Metoda ta 
polega na okresowym (np. raz na dobę) wykonywaniu kopii danych 
zgromadzonych w systemie. 

Zalety: 

� Niski koszt początkowy. 

� Łatwość wykonania. 

Wady: 

� Konieczność zatrzymania pracy systemu na czas wykonywania 
kopii (z wyjątkiem systemów umożliwiających wykonywanie kopii 
“on-line”). 

� Konieczność udziału człowieka w procesie wymiany nośników i 
umieszczania ich w bezpiecznym miejscu (Należy pamiętać, że 
kopia bezpieczeństwa danych przechowywana w pomieszczeniu 
serwerowni nie zabezpiecza przed np. pożarem – zostanie zniszczona 
wraz z główną bazą danych przez ogień lub działanie instalacji 
przeciwpożarowej).  

� Bezpowrotna utrata części danych w przypadku odtwarzania bazy 
danych z kopii (tracone są dane zapisane w systemie w okresie 
pomiędzy wykonaniem ostatniej kopii bezpieczeństwa a awarią 
systemu). 

2.Wykonywanie kopii danych “on-line” Metoda ta jest modyfikacją 
opisanej powyżej. Różnica polega na tym, że kopia wykonywana jest 
w czasie działania systemu, bez konieczności przerywania jego 
pracy. Wymaga użycia nowoczesnego silnika bazy danych, 
wyposażonego w konieczne funkcje. 

Zalety (w porównaniu do systemu opisanego powyżej): 

� Brak konieczności zatrzymywania pracy systemu na czas 
wykonywania kopii danych, przez co kopie mogą być wykonywane 
częściej (np. co godzinę). 

3.Użycie serwerów lustrzanych (mirroring danych). Metoda polega 
na jednoczesnym użyciu dwóch serwerów bazy danych i połączeniu 
ich systemem synchronizacji danych, tak aby wszystkie informacje 
wprowadzone do jednego z nich były przesyłane i zapisywane także 
na drugim. 
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(Bezpieczeństwo danych.... cd.) 
Zalety: 

� Wysoki poziom bezpieczeństwa. 

� Wykonywanie kopii danych w czasie pracy systemu. 

� Wykonywanie kopii danych bez udziału człowieka. 

� Całkowita awaria jednego z serwerów nie powoduje utraty danych. 

Wady: 

� Wysoki koszt początkowy. 

Opisana w punkcie 1. metoda wykonywania kopii danych na nośnikach 
wymiennych stanowi “klasyczne” podejście do problemu 
bezpieczeństwa danych. W porównaniu do niej metoda 3. zapewnia 
dużo wyższy poziom bezpieczeństwa. Eliminuje także słabe ogniwo 
każdego systemu informatycznego - uczestnictwo człowieka. Pozwala 
to na redukcję kosztu całego przedsięwzięcia. Przy typowym czasie 
użytkowania dużego systemu informatycznego, wynoszącym kilka do 
nawet kilkunastu lat, może się okazać, że początkowy nakład na 
zdublowanie infrastruktury serwerowej będzie niższy od koniecznego 
do poniesienia na opłacenie personelu obsługującego klasyczny system 
kopii bezpieczeństwa. 
_______________________________________________Tomasz Zawalski 

 
Telemedyczny System dla Onkologii  
w Regionie Kujawsko-Pomorskim. 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 
przetarg na zintegrowany system telemedyczny dla potrzeb onkologii. 
To nowatorska inicjatywa unikalna w skali całego kraju. Władze 
podjęły ryzyko stworzenia systemu, który może stać się wzorcem dla 
pozostałych województw i podstawą do ogólnopolskiego rozwiązania. 
Uwagę zwraca całościowe podejście do tematu obejmujące aspekt 
organizacyjny i statystyczny, medyczno-informacyjny pozwalający na 
bezpośredni kontakt z pacjentem, wreszcie edukacyjno-naukowy. 
Poniżej podajemy ogólne założenia tej cennej inicjatywy.  
 
I. Regionalny Telemedyczny System Rejestru Nowotworów Złośliwych  
 
Cel. 
Zwiększenie kompletności, wiarygodności i poprawności danych 
gromadzonych przez Rejestr Nowotworów Złośliwych oraz 
przyspieszenie i uproszczenie ich przekazywania. 

Opis ogólny. 
W Centrum Onkologii w Bydgoszczy powstanie centrum 
komputerowe, którego zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie: 
• Kart Zgłoszenia Nowotworów w postaci elektronicznej, 
pochodzących od wszystkich beneficjentów systemu 
• innych informacji związanych z prowadzeniem Regionalnego 
Rejestru Nowotworów Złośliwych 
• Dane zebrane w tym centrum, za pomocą narzędzi dostarczonych 
przez RSRNZ będą w sposób maksymalnie zautomatyzowany 
przekazywane do krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych 
 

Doniesienia 
 
Z księgarni 
 
W księgarniach dostępny jest 
podręcznik pt. „Informatyka 
medyczna” wydany pod 
redakcją prof.Roberta 
Rudowskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
Podręcznik stanowi pewne 
kompendium aktualnej wiedzy na  
temat informatyki stosowanej, 
czyniąc go nieodzownym dla 
studentów wydziałów lekarskich, 
jak również dla osób 
bezpośrednio zaangażowanych w 
tworzenie i użytkowanie 
systemów medycznych. 
Stawiając sobie za cel poprawę 
jakości opieki zdrowotnej 
poprzez wspomaganie oraz 
przetwarzanie informacji, 
wprowadza czytelnika w 
nowoczesny świat cyberne-
tycznych i informatycznych 
rozwiązań, zwraca uwagę na 
bezpieczeństwo danych, opisuje 
metody archiwizacji oraz 
standardy komunikacji HL7, 
DICOM. Poruszane zagadnienia 
uzupełnione są przykładami a 
nieraz wręcz gotowymi rozwią-
zaniami algorytmicznymi. 
Dużą wagę autorzy przywiązują 
również do roli bezpieczeństwa 
sieciowego - istotnego medium 
dzisiejszych czasów - zwłaszcza 
w kontekście poufnych danych 
medycznych, co niestety często 
związane jest z koniecznością 
reformy służby zdrowia.  
W dalszej części podręcznika 
poruszone zostały techniczne 
aspekty gromadzenia danych, 
przetwarzania sygnałów (FFT), 
akwizycji obrazu i systemów 
obrazowania. Ciekawym 
fragmentem jest opis będących w 
fazie gorącego rozwoju i badań 
naukowych systemów eksperc-
kich wspomagania decyzji z 
zastosowaniem sztucznych sieci 
neuronowych i systemów 
rozmytych.  
Ogólnie podręcznik zawiera 
wszystkie istotne aspekty 
systemów informatycznych w 
dziedzinie informatyki medycz-
nej, wiedzę przydatną i nie-
zbędną w codziennej pracy. 



Biuletyn Informatyki Medycznej 2/2005 

Strona 4 

Po co w szpitalu kody paskowe ? 
 
Wszyscy wiemy co to jest kod 
paskowy: rysunek w postaci szeregu 
grubszych i cieńszych pasków, który 
można spotkać np. na towarach w 
sklepie. Zamiast mozolnie wpisywać 
kod towaru kasjer błyskawicznie 
przesuwa go nad czytnikiem i... gotowe. 
Nasuwa się pytanie, czy nie można 
wykorzystać tej technologii w 
szpitalnym systemie informatycznym? 
Oczywiście tak. Przykładowe 
rozwiązania: 
• Oznaczanie pojemników na ma-
teriał dostarczany do pracowni 
diagnostycznych. Unikamy w ten 
sposób nieczytelnych podpisów na pró-
bówkach, co więcej większość 
nowoczesnych aparatów diag-
nostycznych potrafi automatycznie 
odczytywać kod paskowy z probówki 
po włożeniu jej do aparatu – w 
laboratorium wystarczy tylko włożyć 
probówkę i ‘poinformować’ aparat, 
jakie badania ma wykonać. 
• Oznaczanie kopert z dokumentacją 
pacjenta. Pozwala to na uporządko-
wanie szpitalnego archiwum dokumen-
tacji oraz sprawne jej śledzenie 
(wypożyczenia, zwroty) – podobnie jak 
w nowoczesnych wypożyczalniach 
książek. 
• Oznaczenia wszelkich dokumentów 
pacjenta za pomocą naklejki z kodem 
paskowym z zakodowanym PESELem 
– zamiast mozolnego wprowadzania za 
każdym razem nazwiska, bądź numeru 
PESEL pacjenta (np. w poradni podczas 
rejestracji pacjenta) wystarczy przesu-
nąć pod czytnikiem kodów paskowych 
kartę pacjenta i na pewno poprawnie 
identyfikujemy pacjenta w systemie 
informatycznym. 
We wszystkich powyższych rozwiąza-
niach zdecydowanie poprawia się 
efektywność pracy osoby wprowadza-
jącej dane oraz praktycznie wykluczona 
jest możliwość pomyłki. 
Rozwiązania wydają się być bardzo 
kosztowne, ale tylko pozornie: koszt 
prostego czytnika kodów paskowych to 
kilkaset złotych (podłącza się go 
bezpośrednio z klawiaturą komputera – 
nie jest wymagane dodatkowe oprogra-
mowanie); koszt jednego arkusza 
naklejek to kilkadziesiąt groszy – wy-
druk na takim arkuszu kodów 
paskowych jest możliwy praktycznie na 
każdej drukarce. 
    ASI 

Telemedyczny System dla Onkologii (cd...) 
 
II System Dostępu do Medycznych Usług Onkologicznych 
 
Cel  
Poprawa dostępności do usług onkologicznych dla pacjentów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Opis ogólny. 
Zostanie stworzona platforma zdalnego dostępu drogą 
internetową, dla dowolnego użytkownika objętego systemem 
weryfikacji użytkowników, pozwalająca na samodzielne zdalne 
umawianie pacjentów na wykonanie usług w Centrum. 
Wymagania systemu weryfikacji użytkowników zostaną 
zdefiniowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 
Dodatkowo powstanie aplikacja kliencka przeznaczona do 
obsługi gabinetu lekarza rodzinnego, służąca do rejestracji i 
opisywania badań pacjenta wg schematów zgodnych z 
wymogami Centrum, z funkcją umawiania do gabinetów 
Centrum  wyposażona w system bezpiecznej transmisji danych  
(wymaganych przez Centrum). 
Ponadto zostanie stworzony Internetowy Onkologiczny Punkt 
Informacyjny umożliwiający wstępną kwalifikację pacjenta na 
podstawie wypełnionych ankiet dotyczących objawów i 
wywiadu rodzinnego.  
 
III Internetowy Serwer Wiedzy Onkologicznej 
 
Cel 
Stworzenie i udostępnienie sprawnego narzędzia służącego do 
zbierania i pozyskiwania materiału naukowego i dydaktycznego 
o wartości poznawczej i statystycznej   
 
Opis ogólny 
W Centrum powstanie archiwum danych obrazowych oraz 
opisów badań. Dzięki temu możliwe będzie powstanie 
multimedialnej bazy wiedzy udostępnionej poprzez sieć Internet 
lekarzom zarejestrowanym w systemie.  
 
IV System Wymiany Danych Medycznych   
 
Cel 
Stworzenie i udostępnienie sprawnego narzędzia służącego do 
wymiany dokumentów medycznych pacjentów pomiędzy 
lekarzami. 
 
Opis ogólny. 
W Centrum powstanie baza dokumentów medycznych 
pacjentów oraz platforma udostępniająca narzędzia związane z 
ich obsługą. Użytkownik systemu będzie mógł w zależności od 
swoich uprawnień dodawać nowe, przeglądać istniejące,  
tworzyć dokumenty związane, dołączać pliki z danymi 
obrazowymi, udostępniać dokumenty medyczne innym 
użytkownikom. 
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Inżynieria oprogramowania. Metodyka w rozwoju oprogramowania. 
 
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że atrakcyjność dostarczanych 
rozwiązań informatycznych w sektorze medycznym (i nie tylko) leży w 
tym, że są „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb. Złożoność tych 
rozwiązań sprawia, że intuicja i dobre intencje osób zaangażowanych w ich 
realizacje stają się już niewystarczające. W takich warunkach potrzeba coś 
więcej, co zapewni możliwość prowadzenia i ukończenia z sukcesem 
przedsięwzięcia nowatorskiego i niepowtarzalnego, wykorzystując przy 
tym sprawdzone i powtarzalne czynności. Działania te, możemy określić 
mianem dobrych praktyk tworzenia oprogramowania, które w 
konsekwencji ich regularnego stosowania, stają się spójnym procesem 
wytwórczym – jednym z najistotniejszych elementów składowych 
metodyki tworzenia oprogramowania (diagram poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Składowe procesu wytwórczego w technologii informacyjnej. 
 
Główne zalety wypływające ze stosowania formalnych procesów 
wytwórczych są następujące: 
• Ułatwienie komunikacji między osobami zaangażowanymi w projekt 
informatyczny (budującymi system i użytkownikami tego systemu) 
• Dokumentowanie w sposób spójny i jednoznaczny stanu realizacji 
projektu oraz przyszłych etapów i harmonogramu tworzonego systemu 
• Ułatwienie utrzymania gotowego i ewentualny dalszy rozwój systemu 
• Zmniejszenie liczby błędów powstających przy kolejnych 
modyfikacjach oprogramowania w skutek zmieniających się wymagań. 
• Skrócenie czasu od powstania koncepcji rozwiązania informatycznego 
do jej fizycznej implementacji. 
 
Każdy system lub moduł systemu informatycznego, posiada swój 
określony cykl życia. Typowym zjawiskiem, które ma miejsce w 
warunkach eksploatacji systemu jest to, że po pewnym czasie użytkowania 
pojawia się potrzeba dokonania istotnych modyfikacji lub rozbudowy 
oprogramowania. Przedsięwzięcie realizowane za pomocą formalnej 
metodyki pozwala wyraźnie oszczędzić czas potrzebny na uzgodnienie, 
zaprojektowanie i wprowadzenie zmian. 
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że postępowanie zgodnie z określonymi 
procesami metodyki bez odpowiedniego wsparcia narzędziowego może 
być niezwykle trudne w realizacji. Na rynku nie brakuje jednak 
specjalizowanych aplikacji wspierających wytwarzanie i wdrażanie 
oprogramowania. 
Dokonując wyboru metodyki należy zwracać uwagę na to by była ona 
najbardziej odpowiednia do okoliczności, w jakich budujemy nasze 
oprogramowanie. W następnych wydaniach BIM postaramy się przybliżyć 
i scharakteryzować najpopularniejsze metodyki związane z prowadzeniem 
przedsięwzięć informatycznych. 
 

Krzysztof Czuryłowski 

Doniesienia 
 
 

Nowe przeglądarki DICOM 
 

 Pojawiły się dwie nowe prze-
glądarki obrazów DICOM będące 
konkurentami dla popularnego 
eFilm’a. Pierwsza z nich o nazwie 
K-PACS wprawdzie nie jest jesz-
cze całkowicie ukończona ale już 
widać że będzie poważnym kon-
kurentem dla eFilm’a. Główną 
zaletą nowej przeglądarki jest 
niewątpliwie fakt, że dostępna 
będzie za darmo, bez żadnych 
opłat licencyjnych. Autorzy zaim-
plementowali komunikację z ser-
werami PACS, większość operacji 
graficznych na obrazach, eksport 
do innych formatów oraz na płyty 
CD. Na stronie internetowej 
http://www.k-pacs.net/ można 
znaleźć dokładne informacje o 
produkcie oraz zagłosować na naj-
bardziej potrzebne nowe funkcje. 
 Druga z omawianych przeglą-
darek OsiriX przeznaczona jest dla 
użytkowników platformy 
Macintosh, co dla większości 
posiadaczy popularnych pecetów 
oznacza że nie będą mogli z niej 
na razie skorzystać. Główną cechą 
jaka odróżnia OsiriX’a od K-
PACS’a jest dodanie funkcji do 
generowania rekonstrukcji 3D, tak 
samo jak poprzednik programu 
dostępny jest bez opłat licen-
cyjnych. Pozostaje tylko czekać aż 
autorzy przygotują wersje dla 
popularnych pecetów. Więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie: homepage-
.mac.com/rossetantoine/osirix/. 
Obie przeglądarki mogą posłużyć 
do zbudowania profesjonalnej 
stacji diagnostycznej, pod wzglę-
dem liczby dostępnych funkcji 
zdecydowanie prowadzi OsiriX, 
jednak na razie dostępny jest tylko 
na platformę Macintosh, co zdecy-
dowanie ogranicza liczbę użyt-
kowników którzy mogą go zain-
stalować. Na razie żadna z 
nowych przeglądarek nie do-
czekała się także polskiej wersji 
językowej. 
 
Zainteresowanym serdecznie pole-
camy stronę:  
www.idoimaging.com, która za-
wiera obszerną listę oprogra-
mowania (płatnego i darmowego) 
służącego do oglądania i manipu-
lacji obrazem medycznym. 
Strona przedstawia omówienia 
poszczególnych programów i ich 
ranking. 
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Budowa HL7 
 
Komunikacja odbywa się przez 
przesyłanie wiadomości. 
Wiadomości między programami 
przekazywane są w postaci teks-
towych komunikatów. Struktura 
komunikatów jest sztywno 
zdefiniowana i informacje w nich 
zawarte mogą być interpretowane 
przez program otrzymujący 
komunikat.  
Poszczególne komunikaty odnoszą 
się do określonych zdarzeń 
związanych z leczeniem i opieką nad 
pacjentem.  
 
Każda wymiana informacji 
związana jest z wymianą pary 
komunikatów: wiadomość i po-
twierdzenie lub pytanie 
i odpowiedź.  
 
Liczba i rodzaj przesyłanych 
komunikatów zależne od dziedziny 
danego programu i zaawansowania 
wdrożonego połączenia - program 
wykorzystywany w zakładzie 
radiologii będzie potrafił odbierać 
komunikaty zlecenia badania i sam 
będzie generował komunikaty 
zawierające wyniki, nie musi jednak 
wspierać komunikatów związanych 
np. z wyznaczaniem wizyty 
ambulatoryjnych, natomiast przy 
zaawansowanym wdrożeniu będzie 
potrafił automatycznie uzgadniać 
słownik lekarzy, jednostek zleca-
jących, wysyłać komunikaty do 
systemów księgowych, itp. 
 

 
 

Lista rozdziałów specyfikacji 
HL7 v.2.4 

 
1. Wprowadzenie (omówienie 

standardu) 
2. Kontrola 
3. Administracja pacjentem (ADT) 
4. Zlecenia (ORM) 
5. Zapytania 
6. Zarządzanie finansami 
7. Raportowanie 

wyników/obserwacji (ORU) 
8. Słowniki (Master Files) 
9. Rekord Medyczny 
10. Terminarz 
11. Skierowania pacjenta 
12. Opieka nad pacjentem 
13. Automatyka laboratoryjna 
14. Zarządzanie aplikacjami 
15. Zarządzanie personelem 
 

HL7 - klucz do bezpieczeństwa inwestycji w 
informatykę medyczną. 
 
Coraz częściej słyszymy termin HL7. 
Najczęściej w kontekście połączenia różnych 
modułów części „białej” w systemie szpitalnym. 
Dla większości, poza wąskim gronem wtajemniczonych, HL7 
funkcjonuje jako ogólne pojęcie bez większego rozumienia istoty 
rzeczy. Często cytowany jako warunek specyfikacji przetargowej, 
standard HL7 ma swoje obszary zastosowania, zalety i wady, 
ograniczenia i możliwości. Warto zastanowić się co daje standard 
HL7, jak jest zbudowany i do czego możemy go wykorzystać. 
Jakie są przesłanki jego wprowadzenia. 
 
Od, z górą 10 lat stał się standardem „de facto” komunikacji 
między aplikacjami medycznymi. Stworzono go dla rozwiązania 
narastającego problemu łączenia coraz większej ilości różnych 
programów/systemów medycznych pracujących w szpitalu. Przed 
wprowadzeniem HL7 konieczne było łączenie systemów na 
zasadzie „każdy z każdym” co szybko doprowadzało do 
absolutnego chaosu i braku kontroli. Dział IT musiał zapanować 
nad dużą ilością różnorodnych technologicznie interface’ów i ich 
kolejnych wersji zmieniających się wraz ze zmianami 
oprogramowania. Materia stawała się tak skomplikowana, że 
producenci oprogramowania starali się przekonać użytkowników, 
że jedynym wyjściem jest kupowanie kolejnych modułów od tego 
samego dostawcy. Początkowo – gdy wymagania użytkowników i 
liczba modułów były niewielkie – wszystko wyglądało dobrze. 
Wraz ze wzrostem potrzeb szybko okazało się, że nie ma na 
świecie producenta zdolnego dostarczyć wszystkie oczekiwane 
moduły i funkcjonalności. Oprogramowanie medyczne zaczęło 
integrować się z maszynami w laboratorium, tomografami 
komputerowymi, kardiomonitorami, spirometrami, USG, itp.. 
Producenci zaczęli żądać wysokich kwot za kolejne inteface’y lub 
też odmawiali ich dostarczenia. 
Sprawa stała się trudna i niewygodna dla użytkowników ale 
również dla producentów, którzy nie mogli sprostać wymogom 
rynku. Powołano więc grupę roboczą złożoną z reprezentantów 
użytkowników i producentów oprogramowania. Celem grupy było 
wypracowanie reguł komunikacji między aplikacjami 
medycznymi, a w konsekwencji zaproponowanie ogólnego 
standardu komunikacyjnego.  
 
Ideami przyświecającymi tej inicjatywie były:  
 
• otwartość standardu – standard HL7 jest dostępny dla 
wszystkich, a jego rozwój nie jest zawłaszczony przez żadnego z 
producentów; zapewniono również możliwość łatwej modyfikacji 
dla potrzeb lokalnych wdrożeń. 
• Niezależność platformowa – HL7 jest niezależne od platformy 
technologicznej łączonych aplikacji. Dotyczy to tak systemów 
operacyjnych jak również baz danych czy języków programowania 
• Modularność – całość standardu jest podzielona na niezależne 
logicznie komunikaty. Użytkownik sam decyduje, które z nich i w 
jaki sposób będą wdrożone. 
• Poszczególne komunikaty mają być związane ze zdarzeniami z 
realnego świata opieki medycznej 



Biuletyn Informatyki Medycznej 2/2005 

Strona 7 

 
Przykład komunikatu HL7: (Przyjęcie pacjenta) 
 
 
MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126||ADT-
^A01|MSG00001|P|2.3.1|EVN|A01|200504181123|| 
PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~123456789^^^||Kow
alski^Jan^A||19610615|M||C|MICKIEWICZA^12^23^LUBLIN^
LUB^20-315||(81)3791212|(81)2713434||S||PATID1234500
1^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC| 
NK1|1|KOWALSKA^BARBARA|Z0^ŻONA||||NK^NAJBLIŻSZY 
KREWNY|PV1|1|I|A^2012^01||||004777^NOWAK^ANTONI|||CH
IR||||ADM|A0| 
 
Pacjent Jan A. Kowalski był przyjęty dnia 18 kwietnia 2005 roku o 11:23 
przez doktora Antoniego Nowaka  (nr prawa wykonywania zawodu 004777) 
na oddział chirurgii (CHIR).  Pacjenta położono na łóżku 01 w pokoju 2012 
na odcinku A. 
Wiadomość została wysłana z systemu ADT1 w szpitalu PSK do systemu 
LABADT również w PSK w dniu przyjęcia, w trzy minuty po przyjęciu. 
 
 
Na straży standardu HL7 stoi aktualnie Stowarzyszenie HL7. 
Organizacja HL7 należy do organizacji ANSI zajmującej się 
standardami i zgodnie z jej dyrektywami tworzy standard HL7. 
Organizacja HL7 została utworzona w 1987 roku. 
Jej członkami są świadczeniodawcy usług zdrowotnych, producenci 
oprogramowania, konsultanci zajmujący się zarządzaniem w służbie 
zdrowia, itp. 
Różnorodność członków zapewnia elastyczność i stosowalność 
standardu HL7 we wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej. 
 
Specyfikacja HL7 
W przeciwieństwie do innych standardów opisujących swoją naturę w 
postacie „książki kucharskiej” ze ściśle określoną ilością przepisów i 
sposobów przygotowania, HL7 jest raczej zbiorem reguł według 
których należy tworzyć komunikaty. Podaje składniki i ogólne zasady 
ich stosowania pozostawiając stworzenie końcowego komunikatu 
stronom odpowiedzialnym za przekazywanie informacji między 
programami. 
 
HL7 jest złożonym standardem definiującym obligatoryjne i 
opcjonalne składniki komunikatów. Poczynając od drugiego rozdziału 
każdy definiuje składniki komunikatów dla poszczególnych obszarów 
tematycznych (np.: ruch chorych, zlecenia, wyniki, itp.) 
Specyfikacja HL7 obejmuje już ponad 1700 stron i dla uniknięcia 
powtórzeń stosuje się odwołania do innych części dokumentu gdzie 
opisano już dane zagadnienie. Ułatwia to zarządzanie dokumentem ale 
utrudnia czytanie. 
 
Z powodu złożoności i różnorodności wymienianych informacji 
komunikaty HL7 mają złożoną i hierarchiczną strukturę i zależności: 

- zdarzenia z realnego świata są określane zdarzeniami 
spustowymi (trigger) 

- Zdarzenia spustowe są opisywane pod postacią komunikatów 
- Komunikaty składają się z segmentów 
- Segmenty składają się z pól 
- Pola zbudowane są z komponentów 

 
MWE 

Wersje HL7 
  
Aktualnie istnieją dwie 
implementacje HL7: 2.x i 3.0.  
W najszerszym użyciu są wersje 
2.3 i 2.4. Z praktycznego punktu 
widzenia użycie wersji 3.0 to 
nadal daleka przyszłość. 
      
Od początku istnienia 
zatwierdzono 9 wersji 2.x:  
2.0 –1988, 2.0D – 1988,  
2.1 – 1990, 2.2 – 1994,  
2.3 – 1997, 2.3.1. – 1999,  
2.4 – 2000, 2.5 – 2003 
 
Wersja 3.0 została zatwierdzona 
w 2004 roku. 
 
Wersje 2.x 
HL7 w wersjach 2.x tworzy 
pełny choć luźno zdefiniowany 
standard integracyjny dla 
aplikacji medycznych. 
HL7 v. 2.x określa formaty i 
sposób kodowania danych.  
Wszystkie wersje 2.x są 
wstecznie zgodne. Uzyskano to 
przez opcjonalne używanie 
rozszerzeń umieszczanych w 
kolejnych wersjach. Ta swoboda 
użycia jest wygodna ale w 
niektórych przypadkach może 
nastręczać problemy integracyjne 
i skutkować wieloma lokalnymi 
„odmianami” standardu HL7. 
 
Najnowszą wersją standardu jest 
2.5. Aktualnie wchodzi ona 
szeroko w użycie. 
Wersja ta stanowi podstawę 
niniejszego dokumentu. Poniżej 
pokazujemy strukturę rozdziałów 
i omawiamy ciekawsze aspekty. 
 
Wersja 3.0 
HL7 v. 3.0 daje bardziej sztywne 
reguły definicji komunikatów dla 
połączeń opartych na HL7. W 
wersji 3.0 klasy danych i ich 
atrybuty są zdefiniowane w 
Referencyjnym Modelu 
Informacyjnym (Reference 
Information Model – RIM) dla 
służby zdrowia. 
Komunikaty wersji 3.0 oparte są 
na RIM. Aktualnie RIM zawiera 
XML-ową definicję danych dla 
ponad 100 klas i 800 atrybutów. 
 
HL7 v. 3.0 nie jest zgodny z HL7 
versja 2.x. 
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