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Περίληψη
Σε ένα τυπικό περιβάλλον άσκησης της ιατρικής πρακτικής χρησιµοποιούνται
πληθώρα κλινικών πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας,
των οποίων ο αριθµός αλλά και ο βαθµός ετερογένειας αυξάνεται διαρκώς. Στα
πλαίσια λειτουργίας των παραπάνω συστηµάτων η ανάγκη για τη δηµιουργία, τη
διαχείριση και την ανταλλαγή κλινικής πληροφορίας υπό τη µορφή εγγράφων
αποτελεί βασική συνιστώσα της λειτουργίας του συστήµατος υγείας, µε δεδοµένη την
απαίτηση για συνέχεια στη φροντίδα υγείας.
Παράλληλα, πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Ιστό
και την ανάδειξη της XML ως το κυρίαρχο πρότυπο σήµανσης ψηφιακών εγγράφων
επέτρεψαν όχι µόνο την κατασκευή ψηφιακών εγγράφων, αλλά και την ανάπτυξη
προτύπων για την τυποποίηση τους. Ο κύριος εκφραστής αυτής της προσπάθειας στο
χώρο της ιατρικής πληροφορικής είναι ο oργανισµός HL7 και το πρότυπο CDA
(Clinical Document Architecture), που αναπτύσσεται σαν ένα ανοικτό πρότυπο για
την τυποποίηση της δοµής και της σηµασιολογίας των κλινικών εγγράφων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία προτείνει µια µέθοδο για την
κατασκευή τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων και την υλοποίηση των αναγκαίων
λειτουργιών τους (π.χ. επεξεργασία, ψηφιακή υπογραφή, εκτύπωση κλπ.). Η εργασία
υιοθετεί, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του οργανισµού HL7, τον ορισµό ενός
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κλινικού εγγράφου ως τη σύνθεση επιµέρους τµηµάτων (fragments) εστιάζοντας στην
αναγκαιότητα για διαχρονική συνέπεια των κλινικών εγγράφων, την ανεξάρτητη
εξέλιξη των επιµέρους τµηµάτων αλλά και για την επαναχρησιµοποίηση τους. Οι
βασικοί δοµικοί λίθοι που χρησιµοποιούνται είναι τα Πρότυπα Εγγράφων και τα
επαναχρησιµοποιούµενα Τµήµατα Εγγράφων.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον και τα
σχετικά εργαλεία για το σχεδιασµό, τη σύνθεση, τη διαχείριση και την επεξεργασία
κλινικών εγγράφων και καθορίστηκαν οι µέθοδοι χρήσης των υπηρεσιών του
περιβάλλοντος από επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα ή υπηρεσίες, αυξάνοντας
έτσι

την

ικανότητα

των

συστηµάτων

και

υπηρεσιών

να

εξελίσσονται

προσαρµοζόµενα στις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες του περιβάλλοντος
εφαρµογής.
Με στόχο την επιβεβαίωση της επάρκειας της προτεινόµενης λύσης, στα πλαίσια της
εργασίας ολοκληρώθηκε το περιβάλλον που δηµιουργήθηκε µε συγκεκριµένα κλινικά
πληροφοριακά συστήµατα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και καταγράφηκαν τα
πλεονεκτήµατα από την προτεινόµενη προσέγγιση.
Επόπτης: Στέλιος Ορφανουδάκης
Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών
Πανεπιστήµιο Κρήτης

vi

An Environment for Designing, Composing, and Editing
Standardized Clinical Documents
Panayotis T. Lelis
Master of Science Thesis
Computer Science Department
University Of Crete

Abstract
In a typical healthcare environment, numerous clinical information systems and
eHealth services are been used. Their number and degree of heterogeneity
continuously grows. In the context of use of such systems and services the need for
the creation, management, and exchange, of clinical information in the form of
documents to support continuity of care represents a fundamental requirement of
modern clinical information systems.
In parallel, recent technological advances related to the WWW and the emergence of
XML as the dominant standard for marking up digital documents allows the creation
of such documents. At the same time efforts to develop standards for the strict
representation of their structure and semantics has been initiated by various standards
development organizations. The main representative of such standards in the domain
of healthcare is the HL7 organization, and the CDA (Clinical Document Architecture)
standard, which is already widely adopted, and is been developed as an open standard
focusing on structure and semantics of clinical documents.
Taking all these under consideration, this thesis proposes a method for the creation of
standardized clinical documents and the implementation of the required functions (i.e.
editing, digital signing, printing etc.). This work adopts, in accordance to the
directions of the HL7 organization, the definition of a clinical document as the
composition of fragments focusing on (a) the requirement for consistency over time of
clinical documents, (b) independent evolution of fragments, and (c) reusability of

vii

fragments. The main structural components used in the presented work are Document
Templates and reusable Document Fragments.
In the context of this thesis an integrated software environment and related tools for
designing, composing, managing, and editing clinical documents has been
implemented. Additionally, the necessary methods allowing clinical information
systems to access the services provided by the environment have been defined. Thus,
clinical information systems and services can evolve by adapting to the changing
needs of the application domain.
Finally, in order to verify the validity and adequacy of the proposed methods and
tools, the designed environment has been integrated with a number of clinical
information systems and eHealth services. The observed advantages and benefits are
described and analyzed.
Supervisor: Stelios Orphanoudakis
Professor of Computer Science
University of Crete
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1 Εισαγωγή
1.1 Τυποποιηµένα Ηλεκτρονικά Κλινικά Έγγραφα
Η διασφάλιση της συνέχειας παροχής ιατρικής φροντίδας αποτελεί εδώ και καιρό µια
από τις βασικές αρχές που καθοδηγούν την εξέλιξη της επιστήµης της ιατρικής
πληροφορικής. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτής της αρχής δεν µπορεί να χαρακτηριστεί
ως κεκτηµένο παρά τις υπάρχουσες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο συγκεκριµένο
χώρο. Ένας από τους βασικότερους λόγους για αυτή την κατάσταση µέχρι και
σήµερα

αποτελεί

η

αδυναµία

των

χρησιµοποιούµενων

συστηµάτων

να

δηµιουργήσουν, να διαχειριστούν και να ανταλλάξουν τυποποιηµένα ηλεκτρονικά
κλινικά έγγραφα αποδοτικά. Τα πολυάριθµα κλινικά πληροφοριακά συστήµατα που
χρησιµοποιούνται αυτές τις µέρες, κατά βάση αναλαµβάνουν µόνο την καταγραφή
και τη διαχείριση των απαραίτητων κλινικών πληροφοριών για την εξάσκηση της
ιατρικής πρακτικής στο χώρο που λαµβάνει χώρα το εκάστοτε επεισόδιο. Αξίζει δε να
σηµειωθεί ότι ο αριθµός αλλά και ο βαθµός ετερογένειας αυτών των συστηµάτων
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις διάφορες ιατρικές ειδικότητες και υποειδικότητες
αλλά και τις κατά τόπους ανάγκες των χρηστών κάθε οργανισµού. Από την άλλη
πλευρά, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, η δεύτερη ευρεία κατηγορία εφαρµογών
στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής, επιχειρούν να καλύψουν την διαρκώς
αυξανόµενη ζήτηση για προσωποποιηµένη διαχείριση της υγείας, και την έλλειψη
ειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού στο σηµείο που εµφανίζετε η ανάγκη. Ο
διαµοιρασµός των ιατρικών δεδοµένων ανάµεσα στον τόπο που παρίσταται ο
ασθενής, τον οικογενειακό γιατρό, το φαρµακείο και τους διάφορους φορείς υγείας
παρουσιάζετε ως η ιδανικότερη λύση για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών.
Συνήθως οι πληροφορίες που διαµοιράζονται στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας αποτελούν υποκειµενικές και αντικειµενικές παρατηρήσεις
αναφορικά µε την κατάσταση του ασθενή, και προφανώς καταγράφονται µε τη µορφή
κλινικών εγγράφων.
Με δεδοµένη λοιπόν την παραπάνω συζήτηση, µπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι
υπάρχει µεγάλος όγκος από διαφορετικούς και ξεχωριστούς τύπους κλινικών
εγγράφων απαραίτητων για την διεξαγωγή όλων των γνωστών κλινικών
δραστηριοτήτων. Γνωστοί τύποι κλινικών εγγράφων αποτελούν τα εισιτήρια, τα
1

εξιτήρια, τα παραπεµπτικά, οι βεβαιώσεις νοσηλείας, κοκ.. Η συγκεκριµένη λίστα
είναι τεράστια. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι για την διεξαγωγή των καθηµερινών
δραστηριοτήτων σε ένα µικρό νοσοκοµειακό περιβάλλον απαιτούνται περίπου εκατόν
πενήντα µε διακόσιοι διαφορετικοί τύποι εγγράφων, ενώ για την ανάπτυξη του
πρότυπου Clinical Document Architecture (CDA), το οποίο αποσκοπεί στην
τυποποίηση της δοµής και της σηµασιολογίας των ηλεκτρονικών κλινικών εγγράφων
αναλύθηκαν τριάντα χιλιάδες έντυπα κλινικά έγγραφα.
Ωστόσο, αν και σε γενικές γραµµές οι τύποι είναι γνωστοί και κοινοί, ένα
χαρακτηριστικό των κλινικών εγγράφων είναι η µεταβλητότητα αναφορικά µε το
ακριβές περιεχόµενο τους, γεγονός που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Κατά
πρώτον τα κλινικά έγγραφα του ίδιου τύπου όταν χρησιµοποιούνται στα πλαίσια
διαφορετικών οργανισµών διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε µικρό βαθµό. Οι
συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις οφείλονται συνήθως είτε στις κατά τόπους
λειτουργικές απαιτήσεις και κανονισµούς των διάφορων οργανισµών, είτε στις
προτιµήσεις και τις επιθυµίες των διευθυντών τους. Κατά δεύτερον η διαρκής και
αέναη µεταβολή και αύξηση της γνώσης στην ιατρική επιστήµη (η γνώση στο χώρο
της ιατρικής διπλασιάζεται κάθε έξι χρόνια) έχει άµεσο αντίκτυπο στην επιστήµη της
ιατρικής πληροφορικής και εν γένει στη δοµή και το περιεχόµενο των πληροφοριών
που κωδικοποιούνται µε τη µορφή κλινικών εγγράφων. Αναπόφευκτα το
συγκεκριµένο γεγονός καθιστά τα κλινικά έγγραφα εξελισσόµενα κατά το πέρας του
χρόνου.
Εξελισσόµενα είναι και τα σενάρια χρήσης των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής,
αποσκοπώντας στην βελτίωση των παρεχόµενων στους χρήστες υπηρεσιών. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι τα τυπικά µελλοντικά σενάρια αναφορικά µε το συγκεκριµένο χώρο
προϋποθέτουν την ανταλλαγή κλινικών εγγράφων. Για παράδειγµα, µετά τη
δηµιουργία ενός κλινικού ηλεκτρονικού εγγράφου του τύπου συνταγή για τη
χορήγηση φαρµάκων σε έναν ασθενή, το εν λόγο έγγραφο θα µπορούσε να αποσταλεί
απευθείας στο φαρµακείο της γειτονιάς του ασθενή, όπως επίσης και στον
ασφαλιστικό του φορέα για τη διευθέτηση της αποπληρωµής των φαρµάκων.
Ωστόσο, η δηµιουργία ενός κλινικού ηλεκτρονικού εγγράφου και η ανταλλαγή του
µεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων δεν αρκούν για την υλοποίηση
σεναρίων όπως αυτό που περιγράφηκε παραπάνω. Η τυποποίηση των προς
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ανταλλαγή ηλεκτρονικών κλινικών εγγράφων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
απευθείας επεξεργασία των κλινικών εγγράφων από τα διάφορα πληροφοριακά
συστήµατα. Για τούτο, η ανάπτυξη και εν δυνάµει η ευρεία υιοθέτηση προτύπων
τυποποίησης της δοµής και του περιεχοµένου των κλινικών εγγράφων αποτελούν τα
πρώτα βήµατα για την ανάπτυξη των συστηµάτων του µέλλοντος.
Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο επιβάλλεται επίσης να τονιστεί ότι σχεδόν
σε κάθε χώρα υπάρχει ένα σαφές νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει την
εκτύπωση συγκεκριµένων κλινικών ηλεκτρονικών εγγράφων και την αρχειοθέτηση
τους για τουλάχιστον τρία χρόνια. Προφανώς η ακριβής διάρκεια αυτής της περιόδου
διαφέρει από χώρα σε χώρα.

1.2 Αντικείµενο της εργασίας
Με δεδοµένη την τρέχουσα κατάσταση στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής, όπως
αύτη περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, δηλαδή την εξάσκηση της
βασισµένης σε ηλεκτρονικά κλινικά έγγραφα ιατρικής πρακτικής, αλλά και τις
ανάγκες που προκύπτουν κατά την ανάλυση των µελλοντικών αναγκών των χρηστών,
η αποτελεσµατική και αποδοτική περιγραφή και δηµιουργία µεγάλου αριθµού
κλινικών εγγράφων αποτελεί σηµαντικότατο ζήτηµα. Η συγκεκριµένη εργασία
αποσκοπεί στην επίλυση αυτού του προβλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος της
παρούσης εργασίας αφορά την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος σχεδιασµού, σύνθεσης,
και επεξεργασίας τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων. Το περιβάλλον αυτό θα πρέπει
να επιτρέπει την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη και αναπροσαρµογή των
κλινικών εγγράφων από ένα κατασκευαστή κλινικών πληροφοριακών συστηµάτων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των
υπαρχόντων ή µελλοντικών συστηµάτων του µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο.
Οι βασικές απαιτήσεις που επιβάλλεται να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά από το
εν λόγο περιβάλλον διαχωρίζονται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος από αυτούς
αφορά τις ξεχωριστές περιπτώσεις των εγγράφων για τις οποίες επιβάλλεται να
υλοποιούνται οι βασικές λειτουργίες αναφορικά µε τη χρήση τους στα πλαίσια ενός
κλινικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποστηρίζονται λειτουργίες
όπως η παρουσίαση τους, η επεξεργασία τους, η εκτύπωση τους κοκ.. Ο δεύτερος
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άξονας αφορά το σύνολο των εγγράφων. Το περιβάλλον θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να διαχειρίζεται πολαπλές προσαρµοζόµενες εκδόσεις εγγράφων.
Όπως είναι εµφανές, οι παραδοσιακές τεχνολογικές προκλήσεις που καλείται να
αντιµετωπίσει κάθε προϊόν της πληροφοριακής τεχνολογίας, δηλαδή η ικανότητα των
συστηµάτων να προσαρµόζονται στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και η µείωση
του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των συστηµάτων παραµένουν ιδιαίτερα
σηµαντικές και στην περίπτωση των ψηφιακών κλινικών εγγράφων. Προφανώς, η
επαναχρησιµοποίηση τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων θα ήταν επιθυµητή, αν και
είναι ήδη γνωστό ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσια στα πλαίσια
διαφορετικών περιβάλλοντων. Ωστόσο, η παρατήρηση ότι τµήµατα των κλινικών
εγγράφων παραµένουν ίδια ανάµεσα σε διαφορετικά έγγραφα είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική.
Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας διερευνάται η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης
των τµηµάτων εγγράφων µε σκοπό τη µείωση του κόστους που απαιτείται για τον
ορισµό των τύπων εγγράφων αλλά και για την ανάπτυξη του λογισµικού που
αναλαµβάνει την υποστασιοποίηση των περιπτώσεων των κλινικών εγγράφων.
Επιπρόσθετα, µελετούνται ανάλογες προσεγγίσεις για την υλοποίηση όλων των
σχετικών µε τα έγγραφα λειτουργιών, δηλαδή την παρουσίαση, την επεξεργασία τους
κοκ.. Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην διασφάλιση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας τόσο κατά την ανάπτυξη των κλινικών εγγράφων, όσο και κατά
τη διάρκεια χρήσης του περιβάλλοντος από τα διάφορα κλινικά πληροφοριακά
συστήµατα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Παράλληλα, λαµβάνετε υπόψη η
προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διάφορους οργανισµούς τυποποίησης και
τους

µεγάλους

εµπορικούς

προµηθευτές

του

χώρου

για

την

επίτευξη

διαλειτουργικότητας ανάµεσα στα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα µε βάση τα
κλινικά έγγραφα. Ο βασικός εκπρόσωπος είναι το πρότυπο Clinical Document
Architecture (CDA) από τον οργανισµό Health Level 7 (HL7), ένα πρότυπο για την
τυποποίηση της δοµής και της σηµασιολογίας των κλινικών εγγράφων.

1.3 Οργάνωση της εργασίας
Η οργάνωση της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής εργασίας έχει ως εξής:
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•

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται τα σχετικά µε την παρούσα εργασία πρότυπα
και εργασίες. Ειδικότερα παρουσιάζεται εν συντοµία το πρότυπο Clinical
Document Architecture, η δηµοσιοποίηση σχεσιακών δεδοµένων µε XML
µορφή, και οι βασισµένοι στον Παγκόσµιο Ιστό επεξεργαστές XML
περιεχοµένου. Τα δύο τελευταία θέµατα τοποθετούνται κοντά στα θέµατα που
πραγµατεύεται αυτή η εργασία και αποτελούν περιοχές έντονης ερευνητικής
δραστηριότητας. Επίσης, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι τεχνικές που
χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για την επαναχρησιµοποίηση συστατικών
αποσκοπώντας στην µείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των
διάφορων πληροφοριακών συστηµάτων. Τέλος, παρουσιάζονται προσπάθειες
για τον ορισµό και τη δηµιουργία προτύπων κλινικών εγγράφων στο χώρο της
ιατρικής πληροφορικής.

•

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται λεπτοµερώς το περιβάλλον σχεδιασµού,
σύνθεσης, και επεξεργασίας τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Επίσης παρουσιάζεται και
η µέθοδος χρήσης του περιβάλλοντος από ένα κλινικό πληροφοριακό
σύστηµα και από µία πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας.

•

Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη χρήση του
περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιχειρείται µια τοποθέτηση του συγγραφέα
αναφορικά µε τις προοπτικές του περιβάλλοντος σχεδιασµού, σύνθεσης, και
επεξεργασίας τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων και τις κατευθύνσεις προς
τις οποίες θα µπορούσε να κινηθεί η έρευνα ή η υλοποίηση αναφορικά µε τη
συγκεκριµένη εργασία στο µέλλον.

•

Το Κεφάλαιο 5 καταλήγει τη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή εργασία
ανακεφαλαιώνοντας τα κύρια σηµεία της.

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι µέρος της δουλείας που περιγράφεται σε αυτή την εργασία
έχει συγγραφεί σε άρθρα. Συγκεκριµένα, µέρη του Κεφαλαίου 3 περιλαµβάνονται
στα [Chronaki00] και [Chronaki03], και έχουν παρουσιαστεί στο [Tsiknakis02]. Το
υπόλοιπο του κεφαλαίου καλύπτει µη δηµοσιευµένη δουλειά. Επίσης το περιβάλλον
το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας έχει εγκατασταθεί
και λειτουργεί για την υποστήριξη του συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας των
νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, στο [Alschuler02], η συγκεκριµένη δουλειά

5

αναφέρεται ως το καλύτερο παράδειγµα κατανεµηµένης υλοποίησης για την παροχή
τηλεµατικών υπηρεσιών βασισµένων σε έγγραφα, ενώ επιβραβεύεται η πρόθεση για
την συµµόρφωση µε τα επερχόµενα στο χώρο των κλινικών εγγράφων πρότυπα.
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2 Σχετικά Πρότυπα και Εργασίες
2.1 Το πρότυπο Clinical Document Architecture (CDA)
Το Clinical Document Architecture (CDA) [CDA], είναι ένα πρότυπο, το οποίο
συµπεριλαµβάνεται στην έκδοση τρία των προτύπων του οργανισµού Health Level 7
(HL7) [HL7], ενός από τους µεγαλύτερους οργανισµούς τυποποίησης που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
πρότυπο αναφορικά µε την παρούσα εργασία εφόσον ο στόχος του είναι η
τυποποίηση των ψηφιακών κλινικών εγγράφων. Το CDA είναι ένα πρότυπο
βασισµένο στην XML και προέρχεται από την

Τεχνική Επιτροπή ∆οµηµένων

Εγγράφων (Structured Documents Technical Committee - SDTC) του HL7.
Ψηφίστηκε ως επίσηµη προδιαγραφή από τον HL7 τον Σεπτέµβριο του 2000, και
πιστοποιήθηκε σαν ANSI πρότυπο από το Ίδρυµα Εθνικής Τυποποίησης της
Αµερικής (ANSI) το Νοέµβριο του ίδιου έτους [CDA, Dolin01].
Το πεδίο στο οποίο εστιάζει το CDA καθορίζεται σαφώς στην ψηφισµένη
προδιαγραφή. Ακολουθεί ένα απόσπασµα από την παράγραφο 1.1, "Τι είναι το
CDA;" :
"Το CDA του οργανισµού HL7 είναι ένα πρότυπο σήµανσης εγγράφων που
διευκρινίζει τη δοµή και τη σηµασιολογία "των κλινικών εγγράφων" µε σκοπό
την ανταλλαγή. Ένα κλινικό έγγραφο περιέχει κλινικές παρατηρήσεις και
υπηρεσίες και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

“Μονιµότητα” - Ένα κλινικό έγγραφο συνεχίζει να υπάρχει αµετάβλητο, για
ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τις τοπικές και ρυθµιστικές
απαιτήσεις.

•

“Υπευθυνότητα ∆ιαχείρισης” - Ένα κλινικo έγγραφο διαχειρίζεται από ένα
πρόσωπο ή µια οργάνωση που επιφορτίζεται µε αυτό το ρόλο .

•

“∆υνατότητα για Επικύρωση” - Ένα κλινικό έγγραφο είναι µια συνάθροιση
από πληροφορίες και προορίζεται για νόµιµη επικύρωση.
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•

“Πληρότητα” - Η επικύρωση ενός κλινικού εγγράφου ισχύει για το σύνολο
του και δεν ισχύει για τα τµήµατα του εγγράφου χωρίς το πλήρες περιβάλλον
του εγγράφου.

•

“Αναγνωσιµότητα από Ανθρώπους” – Ένα κλινικό έγγραφο είναι αναγνώσιµο
από ανθρώπους.

"Ένα CDA έγγραφο είναι ένα καθορισµένο και πλήρες πληροφοριακό
αντικείµενο, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει κείµενο, εικόνες, ήχους, και άλλου
είδους πολυµεσικό περιεχόµενο."
Στην πράξη, το CDA παρέχει ένα σύνολο XML ετικετών ώστε τα κλινικά έγγραφα να
µπορούν να περιγράφουν το περιεχόµενο τους. Τα πλούσια µεταδεδοµένα, τα οποία
εµπεριέχονται στα CDA έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο RIM [RIM] του HL7 και
µια δεκαετία ανάλυσης των προδιαγραφών των διοικητικών εγγράφων που
σχεδιάζονται από την Τεχνική Επιτροπή Ιατρικών Αρχείων του HL7. Η τρέχουσα
έκδοση του CDA (1.0), προσδιορίζει επακριβώς το πρώτο επίπεδο, το Επίπεδο Ένα,
µιας αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων. Τα Επίπεδα ∆ύο και Τρία θα παράσχουν τους
περιορισµούς στη γενική σήµανση των εγγράφων σύµφωνα µε τον τύπο των
εγγράφων και τα κλινικά πρότυπα.

2.1.1 Το "Α" στο "CDA"
Το πλήρες CDA θα περιλαµβάνει ένα ιεραρχικό σύνολο προδιαγραφών εγγράφων.
Αυτή η ιεραρχία αναφέρεται ως "αρχιτεκτονική" (το "Α" στο "CDA"). Αυτή η
αρχιτεκτονική µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο ιεραρχικά σχετικών µεταξύ τους
Ορισµών Τύπων Εγγράφων (Document Type Definitions - DTDs) ή XML Σχηµάτων
[XMLSchema1], [XMLSchema2]. Ωστόσο η πλήρης αρχιτεκτονική αναµένετε να
προσδιοριστεί στις µελλοντικές εκδόσεις του προτύπου. Η παρούσα έκδοση του CDA
έχει καθορίσει µόνο τον κορυφαίο κόµβο της ιεραρχίας, γνωστό ως "Επίπεδο Ένα του
CDA".
Το Επίπεδο Ένα είναι αρκετά λεπτοµερές για να αναπαραστήσει κατά ένα µεγάλο
µέρος τις αφηγηµατικές κλινικές σηµειώσεις. Η προδιαγραφή καθορίζει την
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επικεφαλίδα των εγγράφων λεπτοµερώς, ενώ το σώµα των εγγράφων αποτελεί κατά
ένα µεγάλο µέρος την περιγραφή της δοµής τους. Το Επίπεδο Ένα στοχεύει να
ελαχιστοποιήσει τα τεχνικά εµπόδια για την αποδοχή του προτύπου παρέχοντας
παράλληλα τη δυνατότητα για οµαλή εισαγωγή στο RIM. Στερείται σκόπιµα µέρους
της σύνθετης σηµασιολογίας που θα χρησιµοποιηθεί από την έκδοση 3 των προτύπων
του HL7 για την ανταλλαγή µηνυµάτων (όπως η δυνατότητα να κωδικοποιηθούν
πλήρως οι κλινικές παραγγελίες και παρατηρήσεις). Αναµένεται ότι η χρήση των
επόµενων επιπέδων της αρχιτεκτονικής θα συµβάλλει στην οµαλή µετάβαση,
εποµένως στη λεπτοµερέστερη σήµανση των κλινικών εγγράφων από τους χρήστες
του CDA µε επαναληπτικό τρόπο [Alschuler02].
Το Επίπεδο ∆ύο θα συνίσταται από ένα σύνολο προτύπων ή περιορισµών αναφορικά
µε την προδιαγραφή του Επιπέδου Ένα του CDA. Ένα πρότυπο του επιπέδου δύο
µπορεί παραδείγµατος χάριν να διευκρινίζει ότι ένα έγγραφο του τύπου "ιστορικό και
φυσιολογική εξέταση" θα περιέχει ένα υποχρεωτικό "υποκειµενικό" τµήµα, ένα
υποχρεωτικό τµήµα "φυσιολογικής εξέτασης", το οποίο µε τη σειρά του θα περιέχει
ένα υποχρεωτικό τµήµα "ζωτικών βιολογικών σηµάτων" και ένα προαιρετικό τµήµα
"καρδιαγγειακής-εξέτασης". Στη συνέχεια, µετά το τµήµα “φυσιολογικής εξέτασης”,
θα ακολουθεί ένα τµήµα "εκτιµήσεων" και ένα υποχρεωτικό τµήµα "σχεδίου
δράσης". Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης προτύπων απαιτεί ιδιαίτερη γνώση του πεδίου
και τη συµµετοχή επαγγελµατιών του χώρου παροχής ιατρικής φροντίδας έτσι ώστε
τα πρότυπα που δηµιουργούνται να γίνουν ευρέως αποδεκτά. Ο HL7 βρίσκεται τώρα
στο στάδιο της καθιέρωσης των απαραίτητων σχέσεων µε τους σχετικούς
οργανισµούς .
Τέλος, το Επίπεδο Τρία του CDA θα προσθέσει επιπλέον σήµανση στην
προδιαγραφή του Επίπεδου Ένα του CDA. Η σήµανση αυτή θα προέρχεται από το
RIM, επιτρέποντας την τυπική έκφραση του κλινικού περιεχοµένου µέχρι το σηµείο
που έχει καθορίσει το RIM ή µέχρι το σηµείο που µπορεί να εκφραστεί σε ένα HL7
µήνυµα της έκδοσης 3. Αυτό θα µπορούσε, παραδείγµατος χάριν, να επιτρέψει να
εξαχθεί ένα µήνυµα παραγγελίας από ένα κλινικό έγγραφο, να επιτρέψει µια
λεπτοµερή αντιπροσώπευση των συµπτωµάτων και των συµπερασµάτων, ή να
επιτρέψει τους κώδικες τιµολόγησης να εξάγονται αυτόµατα.
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Στο Σχήµα 1 παρουσιάζετε µια πιθανή ιεραρχία των προδιαγραφών των CDA
εγγράφων.
Επίπεδο Ένα του CDA
Επίπεδο ∆ύο του CDA
Επίπεδο ∆ύο :: Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο ∆ύο :: Καρδιολογικό Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο ∆ύο :: Ενδοκρινολογικό Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο ∆ύο :: Σηµείωµα Προόδου για Μελιταίο ∆ιαβήτη

Επίπεδο Τρία του CDA
Επίπεδο Τρία :: Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο Τρία :: Καρδιολογικό Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο Τρία :: Ενδοκρινολογικό Σηµείωµα Προόδου
Επίπεδο Τρία :: Σηµείωµα Προόδου για Μελιταίο ∆ιαβήτη

Σχήµα 1: Παρουσίαση µιας Πιθανής Ιεραρχίας των CDA Εγγράφων.

Βέβαια, το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του CDA είναι ότι το κλινικό περιεχόµενο
των εγγράφων θα παραµένει αµετάβλητο σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής. Κάθε
επίπεδο επιτρέπει την τυποποιηµένη έκφραση µιας πλουσιότερης και κοινής
σηµασιολογίας. Κατά συνέπεια, ένα έγγραφο µπορεί να χαρακτηριστεί σαν Επιπέδου
Ένα, Επιπέδου ∆ύο, ή Επιπέδου Τρία, χωρίς να διαφέρει το κλινικό του περιεχόµενο.
Αυτό που θα διαφέρει µεταξύ των επιπέδων είναι ο βαθµός στον οποίο το κλινικό
περιεχόµενο µπορεί να επεξεργαστεί από κατάλληλο λογισµικό σε ένα πλαίσιο
ανταλλαγής εγγράφων και ο βαθµός στον οποίο µπορούν να επιβάλουν περιορισµούς
στο περιεχόµενο οι κλινικές προδιαγραφές εγγράφων.

2.1.2 Η ∆οµή των Εγγράφων του Επιπέδου Ένα του CDA
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πρώτη έκδοση του CDA - η µόνη διαθέσιµη
µέχρι αυτή τη στιγµή - καθορίζει την δοµή των εγγράφων, τα οποία χαρακτηρίζονται
ως CDA έγγραφα του Επιπέδου Ένα. Η προδιαγραφή συµπεριλαµβάνει τρία DTDs,
τα οποία καθορίζουν την δοµή των εγγράφων. Παράλληλα καθορίζετε και η
σηµασιολογία των διάφορων ετικετών. Τα δύο από αυτά τα DTDs αντιστοιχούν στον
καθορισµό της επικεφαλίδας και του σώµατος των κλινικών εγγράφων, ενώ το τρίτο
DTD καθορίζει τους τύπους δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από το σύνολο των
προδιαγραφών της έκδοσης τρία του HL7 [HL7 V3 Standards], εποµένως και του
CDA.
Ο σκοπός της επικεφαλίδας του CDA είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή κλινικών
εγγράφων στα πλαίσια ενός οργανισµού, αλλά και µεταξύ οργανισµών. Επιπρόσθετα,
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επιτρέπει τη διαχείριση των κλινικών εγγράφων, αλλά και την ενσωµάτωση των
κλινικών εγγράφων, τα οποία αφορούν έναν συγκεκριµένο ασθενή, στον
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) του. Το DTD, το οποίο καθορίζει την
επικεφαλίδα των CDA εγγράφων και παραµένει αµετάβλητο και στα τρία επίπεδα της
αρχιτεκτονικής συνίσταται από τέσσερις λογικές συνιστώσες:
1. τις πληροφορίες αναφορικά µε το έγγραφο.
2. τα δεδοµένα που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε περιστατικό.
3. τις πληροφορίες που αφορούν αυτούς που συµµετείχαν στην εκτέλεση της
υπηρεσίας (όπως οι παροχείς φροντίδας), και
4. τις πληροφορίες που αφορούν τα αντικείµενα της υπηρεσίας (όπως οι
ασθενείς).
Πιο συγκεκριµένα, οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν το ίδιο το έγγραφο,
προσδιορίζουν το έγγραφο, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφάλειας του εγγράφου, και
περιγράφουν τις σχέσεις του εγγράφου µε άλλα έγγραφα. Η δεύτερη συνιστώσα
εµπεριέχει πληροφορίες που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον, στο οποίο παράχθηκε το
εν λόγο έγγραφο. Οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν αυτούς που συµµετείχαν στην
εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαµβάνουν αυτούς που πιστοποίησαν το έγγραφο,
αυτούς που πρόκειται να παραλάβουν αντίγραφα του εγγράφου, αυτούς που
κατασκεύασαν το έγγραφο, όπως επίσης και τους οργανισµούς στα πλαίσια των
οποίων έλαβε χώρα η υπηρεσία. Η τέταρτη και τελευταία συνιστώσα περιλαµβάνει
στοιχεία για τον ασθενή, πιθανά για τα µέλη της οικογενείας του, και τέλος τις
συσκευές, οι οποίες µπορεί να παρήγαγαν τµήµατα της πληροφορίας που
εµπεριέχεται στο έγγραφο.
Όσον αφορά το σώµα του εγγράφου, η πρώτη έκδοση της προδιαγραφής του CDA
καθορίζει µόνο το σώµα των εγγράφων που ανήκουν στο Επίπεδο Ένα. Το σώµα των
εγγράφων αποτελεί και το σηµείο διαφοροποίησης µεταξύ των τριών επιπέδων, και
θα επεκταθεί στις επόµενες εκδόσεις. Το σώµα των CDA εγγράφων του επιπέδου ένα
εστιάζετε στη σήµανση της δοµής του εγγράφου. Εποµένως, καθορίζει ετικέτες όπως
το “τµήµα”, η “ παράγραφος ”, η “λίστα”, ο “πίνακας” κοκ.. Επίσης, παρέχετε η
δυνατότητα για χρήση κωδικοποιηµένων όρων ώστε να µπορούν οι χρήστες να
κωδικοποιούν την πληροφορία που εµπεριέχετε στο έγγραφο χρησιµοποιώντας
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πρότυπα όπως το SNOMED [SNOMED], το LOINC [LOINC] κλπ.. Στο Παράρτηµα
Α παρουσιάζετε ένα CDA έγγραφο του Επιπέδου Ένα, όπως αυτό χρησιµοποιείται
ήδη στα πλαίσια των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από το CMI-HTA [CMI-HTA,
Chronaki03]. Το συγκεκριµένο έγγραφο αφορά το ιατρικό ιστορικό ασθενών µε
αναπνευστικά προβλήµατα.
Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη εργασία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι
τόσο η οµάδα του HL7 που ασχολείται µε την ανάπτυξη του CDA, όσο και το τµήµα
του ευρωπαϊκού οργανισµού τυποποίησης που ασχολείται µε τον χώρο της υγείας
[CEN/TC251] έχουν εντοπίσει την ύπαρξη κοινών κοµµατιών πληροφορίας µεταξύ
διαφορετικών εγγράφων και προσπαθούν να καθορίσουν µια µέθοδο κατάλληλη για
την επαναχρησιµοποίηση αυτών των κοµµατιών για τον ορισµό νέων εγγράφων. Η
συγκεκριµένη παρατήρηση είναι πολύ σηµαντική στα πλαίσια αυτής της εργασίας
διότι συµφωνεί την προσέγγιση που υιοθετείται.

2.2 Σχετικές µε την Προτεινόµενη Προσέγγιση Εργασίες
Ο καθορισµός της αυστηρής δοµής των εγγράφων, εποµένως και της υποκατηγορίας
των κλινικών εγγράφων µε βάση το πρότυπο XML – όπως για παράδειγµα τα CDA
έγγραφα - και η επεξεργασία του περιεχοµένου τους αποτελεί θεµελιώδη απαίτηση
για την διάδοση και τη χρησιµοποίηση τους. Εποµένως, η ανάγκη για την παροχή της
δυνατότητας σε µη εξειδικευµένους χρήστες να δηµιουργούν τυποποιηµένα έγγραφα,
σύµφωνα µε το πρότυπο XML, και η ευρεία διάδοση και χρήση συστηµάτων
βασισµένων στον Παγκόσµιο Ιστό αποτέλεσε το έναυσµα για την εµφάνιση µιας νέας
κατηγορίας λογισµικού, τους βασισµένους στον Παγκόσµιο Ιστό επεξεργαστές XML
περιεχοµένου. Η παρούσα εργασία ασχολείται µε αυτό το πρόβληµα, µιας και η
δηµιουργία και η επεξεργασία κλινικών εγγράφων αποτελούσαν απαιτήσεις για το
περιβάλλον που αναπτύχθηκε, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της ιατρικής πληροφορικής. Τα αντίστοιχα συστήµατα αναπτύχθηκαν παράλληλα µε
την παρούσα εργασία, εποµένως µια σύντοµη ανασκόπηση και συγκριτική µελέτη
είναι

αρκετά

ενδιαφέρουσα

εφόσον

αναµένεται

να

προκύψουν

χρήσιµα

συµπεράσµατα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά, αλλά και την εξέλιξη αυτού του
τύπου συστηµάτων.
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Παράλληλα µε το πρόβληµα της επεξεργασίας των περιπτώσεων κλινικών εγγράφων
από λογισµικό που εκτελούν οι φυλλοµετρητές του Παγκόσµιου Ιστού, η εξαγωγή
ήδη καταχωρηµένων σε ηλεκτρονική µορφή δεδοµένων και η εισαγωγή τους στα
επιµέρους έγγραφα αποτελεί µια άλλη περιοχή που δραστηριοποιείται η παρούσα
εργασία για την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών όπως θα φανεί στη συνέχεια.
Μέρος αυτού του προβλήµατος αντιµετωπίζεται από την ερευνητική κοινότητα που
ασχολείται µε τις βάσεις δεδοµένων και χαρακτηρίζεται ως δηµοσιοποίηση
σχεσιακών δεδοµένων µε τη µορφή XML εγγράφων. Το συγκεκριµένο τµήµα της
αναφοράς ολοκληρώνεται µε µια σύντοµη περιγραφή του σχετικά ανώριµου µέχρι και
σήµερα χώρου του ορισµού και της επεξεργασίας προτύπων κλινικών εγγράφων.

2.2.1 ∆ηµοσιοποίηση Σχεσιακών ∆εδοµένων µε XML µορφή
Πρόσφατα, στην σχετική µε τις βάσεις δεδοµένων ερευνητική βιβλιογραφία
εµφανίστηκε πληθώρα δηµοσιεύσεων αναφορικά µε την χρήση Σχεσιακών
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων για την αποθήκευση και / ή την
επερώτηση δεδοµένων µε την µορφή XML. Τα προβλήµατα αναφορικά µε την
συγκεκριµένη περιοχή έρευνας είναι πολλά και σύνθετα. Αυτό καθίσταται σαφές στο
[Krishnamurthy], όπου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η χαρτογράφηση αυτής της
θεµατικής περιοχής µε αποτέλεσµα την καταγραφή τόσο των ιδανικότερων λύσεων
αλλά και των ανοικτών προβληµάτων του χώρου. Αναφορικά µε την παρούσα µελέτη
το ενδιαφέρον περιορίζεται στην δηµοσιοποίηση σχεσιακών δεδοµένων υπό την
µορφή XML εγγράφων. Πιο συγκεκριµένα, στη µεταχείριση των σχεσιακών
δεδοµένων σαν να ήταν ήδη µε τη µορφή XML εγγράφων, άρα, τον ορισµό XML
όψεων για τα σχεσιακά δεδοµένα, και την διατύπωση επερωτήσεων στις όψεις.
Τυπικά, για να είναι δυνατή η δηµοσιοποίηση σχεσιακών δεδοµένων µε XML µορφή
απαιτούνται τρία βήµατα. Ο ορισµός της XML όψης των σχεσιακών δεδοµένων, η
υποστασιοποίηση της XML όψης, και τέλος η αποτίµηση XML επερωτήσεων
χρησιµοποιώντας την όψη. Όσον αφορά το πρώτο βήµα, δηλαδή τον ορισµό των
όψεων, οι διαφορές ανάµεσα στα υπάρχοντα συστήµατα οφείλονται στην ικανότητα
τους να χρησιµοποιούν αναδροµικούς ή µη ορισµούς. Μία επιπλέον διαφοροποίηση
µεταξύ ποικίλων συστηµάτων εντοπίζεται στη µέθοδο που ακολουθείται προκειµένου
να οριστούν οι απαιτούµενες όψεις. Η µία χρησιµοποιούµενη µέθοδος ονοµάζεται
global-as-view (GAV). Σύµφωνα µε τη µέθοδο GAV, η XML όψη ορίζεται απευθείας
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ανάλογα µε το σχεσιακό σχήµα, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, την local-asview (LAV), αναπτύσσεται µία γενική σχεσιακή όψη, η οποία αντιστοιχεί στην δοµή
των XML εγγράφων. Στη συνέχεια, αυτή η όψη χρησιµοποιείται για τον ορισµό των
XML όψεων.
Όπως θα ήταν αναµενόµενο και για το δεύτερο βήµα, δηλαδή την υποστασιοποίηση
των XML όψεων υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Μια από αυτές είναι η εκτέλεση
µιας µόνο επερώτησης της µορφής “ένωση” από την εκάστοτε σχεσιακή µηχανή.
Εναλλακτικά, κατάλληλο λογισµικό µπορεί να εκτελεί πολλαπλές SQL επερωτήσεις
προκειµένου να υποστασιοποιήσει την όψη.
Τέλος, η αποτίµηση XML επερωτήσεων πάνω από τις όψεις δεν αφορά άµεσα το
αντικείµενο αυτής της δουλειάς, για τούτο δεν θα σχολιαστεί περαιτέρω. Ο
αναγνώστης παραπέµπεται στο [Krishnamurthy] για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση σχεσιακών δεδοµένων µε XML µορφή.
Επιστρέφοντας στο αντικείµενο της παρούσης µελέτης επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι
τα παραπάνω δεν µπορούν να εφαρµοστούν απευθείας για την εκτέλεση βασισµένων
σε έγγραφα υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Στην περίπτωση των κλινικών
εγγράφων η πληροφορία δεν αποθηκεύεται απαραίτητα µε τη µορφή σχεσιακών
δεδοµένων. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό να µην είναι γνωστά τα σχήµατα των βάσεων
δεδοµένων. Εποµένως, οι παραπάνω λύσεις δεν αρκούν. Στην προκειµένη περίπτωση
η λύση που προτείνεται από το [Papakonstantinou] στο οποίο περιγράφετε το Enosys
XML Integration Platform ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες των κλινικών
εγγράφων αφού υποστηρίζει την κλήση συναρτήσεων µε βάση προσαρµοσµένα
πρωτόκολλα, όπως για παράδειγµα την γλώσσα WSDL. Ωστόσο, το συγκεκριµένο
προϊόν αποτελεί µια πλατφόρµα ολοκλήρωσης, έναν αρκετά ευρύτατο στόχο
συγκριτικά µε την ανάγκη για την κατασκευή κλινικών εγγράφων, το πληροφοριακό
περιεχόµενο των οποίων συνήθως εντοπίζεται σε ένα πληροφοριακό σύστηµα.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια εκτέλεσης µιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής υγείας δεν
θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη καταγεγραµµένων δεδοµένων. Ένα πολύ πιθανό
σενάριο, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται είναι η δηµιουργία ενός νέου εγγράφου
κυριολεκτικά από το µηδέν, άρα και η επεξεργασία αυτού.
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2.2.2 Βασισµένοι στον Παγκόσµιο Ιστό Επεξεργαστές XML
Περιεχοµένου
Η ταυτόχρονη εµφάνιση διάφορων βασισµένων στον Παγκόσµιο Ιστό επεξεργαστών
XML περιεχοµένου αν µη τι άλλο, υποδεικνύει την ανάγκη που υπήρχε για
δηµιουργία τυποποιηµένων ψηφιακών εγγράφων από µη εξειδικευµένους χρήστες. Η
ανάπτυξη και ευρεία χρήση της οικογένειας των XML προτύπων, και γενικότερα των
σχετικών µε τον Παγκόσµιο Ιστό τεχνολογιών επέτρεψαν αυτή την εξέλιξη. Στα
βασικά πλεονεκτήµατα αυτών των συστηµάτων συγκαταλέγονται η ευκολία χρήσης
από άπειρους χρήστες, και η εκτέλεση τους από ευρέως χρησιµοποιούµενο
λογισµικό, δηλαδή τους φυλλοµετρητές. Στην πράξη, οι βασισµένοι στον Παγκόσµιο
Ιστό επεξεργαστές XML περιεχοµένου δεν απαιτούν την εγκατάσταση λογισµικού
από τον τελικό χρήστη, ενώ παράλληλα προσφέρουν την βασική λειτουργικότητα των
διαθέσιµων αυτόνοµων XML επεξεργαστών, δηλαδή την υποστήριξη του προτύπου
XML Schema για την επικύρωση των εγγράφων, όπως επίσης και τη χρήση XSL
Stylesheets για την εµφάνιση των εγγράφων.
Η παρουσίαση των διαθέσιµων συστηµάτων, τουλάχιστον µέχρι τη στιγµή που
συγγράφεται αυτή η εργασία, θα ξεκινήσει µε τρία συστήµατα, ή προσεγγίσεις, τα
οποία είναι ανοικτά στο κοινό, εποµένως είναι γνωστές και οι τεχνολογικές λύσεις
που ακολουθήθηκαν. Τα τρία συστήµατα περιγράφονται στα [Mesbah1, Mesbah2],
[iXED], και [BitFlux]. Τα δύο πρώτα συστήµατα υιοθετούν την βασισµένη σε φόρµες
επεξεργασία του περιεχοµένου των XML εγγράφων, ενώ αντιθέτως το [BitFlux]
ακολουθεί το µοντέλο των παραδοσιακών επεξεργαστών κειµένου, άρα προσφέρει
µια διεπαφή χρήσης του τύπου What You See Is What You Get (WYSIWYG). Το
πρώτο σύστηµα [Mesbah1, Mesbah2] προτείνει την χρήση XSL Stylesheets για το
µετασχηµατισµό της δοµής των εγγράφων, όπως αυτή περιγράφεται σε ένα XML
Schema, σε ανάλογες HTML φόρµες. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός παρουσιάζεται
στο Σχήµα 2 που ακολουθεί. Σύµφωνα µε το σχήµα απαιτείται η χρήση ενός Servlet
για την δηµιουργία του τελικού εγγράφου πριν να αποθηκευτεί στη βάση δεδοµένων.
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Σχήµα 2: Μετασχηµατισµός ενός XML Schema σε µια Γ∆Χ µε βάση φόρµες.

Το iXED αντιθέτως, αν και υιοθετεί το µοντέλο επεξεργασίας που βασίζεται σε
φόρµες,

χρησιµοποιεί

την

τεχνολογία

Java

Server

Pages

[JAVA

JSP]

παρακάµπτοντας το βήµα του µετασχηµατισµού του σχήµατος του εγγράφου σε
ανάλογες φόρµες. Αυτό που προτείνει είναι η κατασκευή µιας JSP σελίδας για κάθε
περίπτωση εγγράφου, η οποία συνεργάζεται µε ένα Servlet προκειµένου να
δηµιουργηθεί το τελικό έγγραφο.
Το τρίτο και τελευταίο σύστηµα που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, ο BitFlux Editor,
είχε ως βασικό στόχο την ικανότητα εκτέλεσης σε οποιαδήποτε από τις γνωστές
πλατφόρµες. Για αυτό το λόγο η ανάπτυξη του βασίστηκε στον φυλλοµετρητή
Mozilla, ο οποίος υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις για διάφορα λειτουργικά συστήµατα,
ενώ δεν µπορεί να εκτελεστεί χρησιµοποιώντας τον φυλλοµετρητή Internet Explorer.
Στην πράξη, ο µηχανισµός λειτουργίας του BitFlux Editor, βασίζεται στον
µετασχηµατισµό του XML εγγράφου και του αντίστοιχου Stylesheet σε κατάλληλες
εσωτερικές δοµές, και στη συνέχεια στον επαναµετασχηµατισµό των εσωτερικών
δοµών στο τελικό XML έγγραφο. Ο συγκεκριµένος επεξεργαστής ακολουθεί το
µοντέλο WYSIWYG, ενώ δεν υποστηρίζει απόλυτα το πρότυπο XML Schema.
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Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι εµπορικοί βασισµένοι στον Παγκόσµιο Ιστό
επεξεργαστές XML περιεχοµένου, µε κύριους αντιπροσώπους το [Authentic], το
[Ekton], το [Knox], το [Gould], και το [Dunn]. ∆υστυχώς, οι λεπτοµέρειες
υλοποίησης για αυτά τα συστήµατα δε είναι διαθέσιµες. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά
τους είναι γνωστά. Τα παραπάνω πακέτα παρέχουν συγχρόνως διάφορα µοντέλα
επεξεργασίας του περιεχοµένου (WYSIWYG, βασισµένα σε φόρµες, κλπ.), ενώ
κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους αποτελεί η χρήση προτύπων εγγράφων. Η τελευταία
ιδιότητα αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή της δυνατότητας για την εύκολη
συγγραφή τυποποιηµένων XML εγγράφων από µη ειδικευµένους χρήστες.
Παράλληλα, ολοκληρώνονται µε διάφορα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, και
προσφέρουν διάφορες προηγµένες λειτουργίες, όπως για παράδειγµα ο έλεγχος της
ορθογραφίας. Το βασικό µειονέκτηµα που συνοδεύει τα συστήµατα που ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία είναι ότι προσφέρονται µε την µορφή plug-ins, των οποίων η
δυνατότητα εκτέλεσης περιορίζεται συνήθως σε συγκεκριµένες πλατφόρµες.
Συνοπτικά λοιπόν, οι βασισµένοι στον Παγκόσµιο Ιστό επεξεργαστές XML
περιεχοµένου ακολουθούν διάφορα µοντέλα επεξεργασίας όπως το WYSIWYG, την
βασισµένη σε φόρµες επεξεργασία κ.α.. Παράλληλα, κάποιες προσπάθειες εστιάζουν
την προσοχή τους στην ικανότητα των συστηµάτων να εκτελούνται στα πλαίσια
διαφορετικών λειτουργικών συστηµάτων. Ωστόσο, η σηµαντικότερη παρατήρηση
αφορά την ικανότητα των συστηµάτων να υποστηρίζουν την επεξεργασία
τυποποιηµένων προτύπων εγγράφων.

2.2.3 Πρότυπα Κλινικών Εγγράφων
Τα πρότυπα κλινικών εγγράφων στην πράξη αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους
εγγράφων όπως τα εισιτήρια, τα εξιτήρια κλπ.. Τα πρότυπα ορίζουν τη δοµή της
περιεχόµενης στα έγγραφα πληροφορίας και συνήθως χρησιµοποιούνται ως το αρχικό
σηµείο δηµιουργίας κάθε περίπτωσης εγγράφου που ανήκει στη συγκεκριµένη
κατηγορία. Μετά την εµφάνιση της XML ως µιας γλώσσας για τη σήµανση ηµιδοµηµένων εγγράφων η κοινότητα των επιστηµόνων που ασχολούνται µε την ιατρική
πληροφορική επιχείρησαν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες αυτής της νέα
τεχνολογίας αναφορικά µε τον καθορισµό και τη χρήση προτύπων κλινικών
εγγράφων. Η πρώτη προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση περιγράφεται στο [Kahn],
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όπου η XML χρησιµοποιήθηκε για την ολοκλήρωση δύο συστηµάτων, ενός
συστήµατος υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ενός συστήµατος ανάπτυξης
δοµηµένων αναφορών. Η συγκεκριµένη προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα πρώιµη, ωστόσο
κατέδειξε την δυνατότητα ορισµού προτύπων κλινικών εγγράφων, τα οποία στη
συνέχεια µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή κατάλληλων διεπαφών
χρήσης για την επεξεργασία των ξεχωριστών περιπτώσεων εγγράφων.
Στη συνέχεια, η εµφάνιση του προτύπου CDA και η ευρεία χρήση του από την
κοινότητα της ιατρικής πληροφορικής για τον ορισµό τυποποιηµένων κλινικών
εγγράφων ώθησε τους ερευνητές στην διερεύνηση ανάλογων µηχανισµών για τον
ορισµό και την επεξεργασία κλινικών εγγράφων που ακολουθούσαν το συγκεκριµένο
πρότυπο. Στο [Matsumura] και το [Beebe] περιγράφονται δύο διαφορετικοί ως προς
την προσέγγιση µηχανισµοί, οι οποίοι όµως είχαν ως κοινό στόχο την δηµιουργία
περιπτώσεων κλινικών εγγράφων που ακολουθούν το πρότυπο CDA, βασισµένοι σε
καθορισµένα πρότυπα εγγράφων. Η πρώτη από τις δύο προσεγγίσεις καθορίζει µία
γλώσσα για τον ορισµό δυναµικών προτύπων εγγράφων και χρησιµοποιεί τους
ορισµούς των δυναµικών προτύπων εγγράφων για τη δηµιουργία αντίστοιχων
φορµών, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους χρήστες για την επεξεργασία της κάθε
περίπτωσης εγγράφου που συµφωνεί µε το εκάστοτε πρότυπο. Η δεύτερη περίπτωση
υιοθετεί την προσέγγιση WYSIWYG. Σε αυτή την περίπτωση τα πρότυπα εγγράφων
µοιάζουν µε τα πρότυπα όπως είναι γνωστά από τον ευρέως χρησιµοποιούµενο
επεξεργαστή κειµένου Word της Microsoft. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του
επεξεργαστή CDA κλινικών εγγράφων που αναπτύχθηκε από τα Mayo Clinics είναι η
δυνατότητα εισαγωγής τιµών στο έγγραφο, οι οποίες προέρχονται από λίστες που
εµφανίζονται στον χρήστη τη στιγµή που πρέπει να καθοριστεί η τιµή από τον ίδιο.
Ωστόσο, κοινό µειονέκτηµα και για τα δύο συστήµατα συνιστά η αδυναµία
επαναχρησιµοποίησης των ήδη ορισµένων τµηµάτων των εγγράφων

2.3 Η Πρόκληση - Επαναχρησιµοποίηση
Γενικότερα, τη σύγχρονη εποχή οι ταχύτατοι ρυθµοί εξέλιξης καθιστούν την
ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Από την µία πλευρά
οι απαιτήσεις των τελικών χρηστών αυξάνονται διαρκώς όσο περισσότερο κατανοούν
τον ρόλο της πληροφορικής στην καθηµερινή τους ζωή. Από την άλλη πλευρά οι
ρυθµοί µε τους οποίους αυξάνετε ή µεταβάλλεται η γνώση στα διάφορα πεδία
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εφαρµογών σήµερα είναι τόσο µεγάλοι που σε κάποια πεδία είναι πραγµατικά
δύσκολο, έως και αδύνατο ακόµη και για τους ειδικούς επιστήµονες του χώρου να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο τοµέας της
ιατρικής, οι εξελίξεις του οποίου επηρεάζουν άµεσα τις εξελίξεις στον τοµέα της
ιατρικής πληροφορικής. Εποµένως, στα όρια δράσης αυτής της εργασίας διερευνάται
η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης διάφορων συστατικών για τον ορισµό προτύπων
εγγράφων, η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση των οικονοµικών, αλλά και της
ποιότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και των κλινικών εγγράφων που
δηµιουργούνται από αυτά, τόσο κατά την ανάπτυξη τους, όσο και κατά τη λειτουργία
τους.
Το βασικό κέρδος που προκύπτει από την επαναχρησιµοποίηση συστατικών
αναφορικά µε το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των διάφορων συστηµάτων είναι
προφανές. Ωστόσο, υπάρχει και έµµεσο κέρδος, το οποίο αφορά τη δυνατότητα για
ανεξάρτητη ανάπτυξη και εξέλιξη των επιµέρους συστατικών, µια ιδιαίτερα
σηµαντική ιδιότητα στα πλαίσια του συγκεκριµένου διαρκώς µεταβαλλόµενου
περιβάλλοντος. Παράλληλα, για να είναι δυνατή η επικοινωνία, άρα και η
συνεργασία των συστατικών απαιτείται ο σαφής καθορισµός της διεπαφής του κάθε
ενός από αυτά. Για αυτό το λόγο, στο χώρο της ανάπτυξης λογισµικού έχουν
αναπτυχθεί πλήθος τεχνολογικών πλατφόρµων. Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο
επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η υιοθέτηση της τακτικής
της επαναχρησιµοποίησης συστατικών µόνο για την ανάπτυξη λογισµικού. Η έννοια
“συστατικό” είναι αρκετά πλατιά και όπως θα φανεί στη συνέχεια µπορούν να
υπάρξουν διάφορα είδη συστατικών, τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται.
Το ερώτηµα στην προκειµένη περίπτωση αφορά την τεχνολογική πλατφόρµα η οποία
θα επέτρεπε αυτού του είδους τη λειτουργικότητα.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι βασικοί
κατευθυντήριοι άξονες για την επίτευξη επαναχρησιµοποίησης συστατικών είναι δύο.
Ο πρώτος από αυτούς είναι η συµπερίληψη. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο ο ορισµός
ενός συστατικού χρησιµοποιείται, συνήθως µέσω αναφοράς, για τον ορισµό κάποιου
άλλου. Η συγκεκριµένη µέθοδος χαρακτηρίζεται από απλότητα αλλά και
περιορισµένες δυνατότητες όσον αφορά τον ορισµό “συγγενών” συστατικών. Η
δεύτερη µέθοδος, η οποία ονοµάζεται εξειδίκευση είναι µεν πιο περίπλοκη από την
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πρώτη κατά την εφαρµογή της, ωστόσο λειτουργεί συµπληρωµατικά όσον αφορά
τους περιορισµούς της συµπερίληψης. Η εξειδίκευση καθορίζει ότι είναι δυνατός ο
ορισµός ενός νέου συστατικού, συγγενούς ως προς ένα ήδη υπάρχον, µέσω της
επέκτασης ή του περιορισµού του συνόλου των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το
υπάρχον συστατικό. Ο βαθµός στον οποίο είναι επιτρεπτή η επέκταση ή ο
περιορισµός του συνόλου των χαρακτηριστικών µπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση
εφαρµογής της εν λόγο µεθοδολογίας, παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές ισχύουν πάντα.
Τέλος, η συµπερίληψη και η εξειδίκευση µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράλληλα,
ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα επαναχρησιµοποίησης των συστατικών που
ορίζονται µε βάση αυτές τις δύο µεθόδους.

2.4 Σχόλια και Παρατηρήσεις
Οι βασισµένες σε συστατικά αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις έχουν επικρατήσει τις
µέρες αυτές και όχι άδικα. Στην πράξη αποτελούν τη µόνη διαθέσιµη µέθοδο που
παρουσιάζεται ικανή να εξασφαλίσει την επιθυµητή συντηρησιµότητα, ευελιξία και
επεκτασιµότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και υποδοµών, διατηρώντας κατά
αυτόν τον τρόπο το κόστος ανάπτυξης και χρήσης τους στα επιθυµητά επίπεδα καθ’
όλη την διάρκεια της ζωής τους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η παρατήρηση, η οποία
αναφέρθηκε πρωτύτερα, αναφορικά µε το CDA και την ύπαρξη κοινών κοµµατιών
πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών εγγράφων αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική. Σε
αυτή την υπόθεση στηρίζεται και η προσέγγιση που προτείνεται από την παρούσα
εργασία, δηλαδή τον καθορισµό πρότυπων και τµηµάτων εγγράφων και τη χρήση
προτύπων κωδικοποίησης ορολογίας, όταν αυτό είναι επιθυµητό.
Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση ανοικτών και ευρέως διαδεδοµένων προτύπων, όπως το
CDA και των µεθοδολογιών που προτείνονται από τους οργανισµούς τυποποίησης
διασφαλίζει

την

απαιτούµενη

αποδοχή

και

διάρκεια

των

πληροφοριακών

συστηµάτων. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να
προστατευθούν οι ήδη υπάρχουσες επενδύσεις και παράλληλα να διατηρηθεί το
συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών,
παρά µόνο µε την ανάπτυξη συστηµάτων βασισµένων σε συστατικά και την
υιοθέτηση ευρέως αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών ώστε να εξασφαλιστεί η
απαιτούµενη διαλειτουργικότητα µεταξύ ετερογενών συστηµάτων, τα οποία θα
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Επίσης είναι γεγονός ότι η βασισµένη σε
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έγγραφα ιατρική πληροφορική, και εν γένει η εκτέλεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
υγείας µε βάση έγγραφα αποτελούν µια από τις τάσεις της σύγχρονης εποχής.
Εποµένως, η δυνατότητα για την εύκολη, και γρήγορη κατασκευή εύχρηστων
κλινικών εγγράφων αποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας.
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3 Το περιβάλλον ανάπτυξης και διαχείρισης
επαναχρησιµοποιούµενων κλινικών αντικειµένων
Ο βασικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον
σχεδιασµού, σύνθεσης και επεξεργασίας τυποποιηµένων κλινικών εγγράφων ικανό να
ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος. Άλλωστε,
η δηµιουργία κλινικών εγγράφων για την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ
πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά και η επίτευξη βασισµένης σε έγγραφα ιατρικής
πληροφορικής αποτελεί αυτές τις µέρες µια κοινή και ευρέως χρησιµοποιούµενη
πρακτική. Βέβαια, η ανάπτυξη των κλινικών εγγράφων επιβάλλεται να βασίζετε σε
ένα πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει την ικανοποίηση ενός συνόλου από απαραίτητα
χαρακτηριστικά. Παραδείγµατος χάριν, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα
είναι δύο από αυτά, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερο νόηµα για τον τελικό χρήστη των
υπηρεσιών. Το επιθυµητό για κάθε προϊόν πληροφορικής και όχι µόνο, είναι να
διευκολύνει το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι χρήστες του, αλλά και να
αναβαθµίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που τελικά απολαµβάνει στην προκειµένη
περίπτωση ο εκάστοτε ασθενής.
Από την άλλη πλευρά, η κοινότητα αυτών που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία
των υπαρχόντων κλινικών πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών, αλλά και για
την ανάπτυξη νέων επιθυµούν µια πλατφόρµα ορισµού και χρήσης των εγγράφων που
θα χαρακτηρίζεται από συντηρησιµότητα και προσαρµοσιµότητα σε ένα δυναµικό
και αέναα εξελισσόµενο περιβάλλον, όπως ο χώρος παροχής υγειονοµικής φροντίδας.
Τα παραπάνω αφορούν είτε την διασφάλιση της διαλειτουγικότητας µεταξύ
ετερογενών συστηµάτων, άρα η υιοθέτηση ευρέως διαδεδοµένων προτύπων
καθίσταται απαραίτητη, είτε την αναπροσαρµογή της µορφής των εγγράφων
σύµφωνα µε τις επικρατούσες ιατρικές πρακτικές. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ότι
το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό κάθε υγειονοµικού φορέα ήδη
χρησιµοποιεί εξειδικευµένο για τις ανάγκες του, και τις περισσότερες φορές
ετερογενές λογισµικό, η εύκολη ολοκλήρωση µε αυτά τα συστήµατα αποτελεί ένα
επιπλέον επιθυµητό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να διέπει να την προτεινόµενη
προσέγγιση.
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Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις που επιβάλλεται να ικανοποιούνται από το
περιβάλλον που αναπτύχθηκε διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες κατ’ αναλογία µε τις
περιπτώσεις χρήσης του περιβάλλοντος. Προφανώς οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
και διατήρηση των κλινικών εγγράφων επιθυµούν ένα περιβάλλον ικανό να
διαχειρίζεται πολλαπλές προσαρµοζόµενες εκδόσεις εγγράφων. Η δεύτερη κατηγορία
αφορά τους τελικούς χρήστες των εφαρµογών, οι οποίοι επιθυµούν να:
•

δηµιουργούν τυποποιηµένα κλινικά έγγραφα βασισµένοι σε πρότυπα
εγγράφων,

•

µπορούν να τα παρουσιάσουν,

•

επεξεργάζονται το περιεχόµενο τους,

•

τα εκτυπώνουν,

•

τα υπογράφουν ψηφιακά,

•

τα σµικρύνουν ή να τα µεγεθύνουν,

•

τα αποθηκεύουν, κλπ.

Στην ουσία επιθυµούν να υλοποιούνται όλες οι βασικές λειτουργίες αναφορικά µε
κάθε περίπτωση εγγράφου σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον χρήσης. Στη συνέχεια
λοιπόν, αναλύονται οι µέθοδοι, οι διεπαφές, και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια αυτής της εργασίας προκειµένου να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις.
Ξεκινώντας, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις
αναφορικά µε την κάθε ξεχωριστή περίπτωση εγγράφου έχοντας κατά νου την
ανάγκη για τη διαχείριση πολλαπλών προσαρµοζόµενων εκδόσεων εγγράφων. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται το πλήρες περιβάλλον, το οποίο ικανοποιεί αυτή τη βασική
απαίτηση.
Η προτεινόµενη µέθοδος βασίστηκε σε µία πολύ σηµαντική παρατήρηση. Αν και τα
κλινικά έγγραφα σπάνια µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσια στα πλαίσια
διαφορετικών υπηρεσιών, υπάρχουν τµήµατα των εγγράφων, τα οποία εµφανίζονται
µε δεδοµένη συχνότητα µεταξύ διαφορετικών εγγράφων. Παραδείγµατος χάριν,
τµήµατα όπως το ιατρικό ιστορικό, τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς κλπ.
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, διότι είναι κοινά µεταξύ διαφορετικών
εγγράφων. Η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των τµηµάτων εγγράφων είναι
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ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, δεδοµένων των προοπτικών που προσφέρονται, όπως η
ευελιξία και η µείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη και την
διατήρηση των συστηµάτων.
Το Σχήµα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει δύο κλινικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται
στα πλαίσια διαφορετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, τα οποία σύµφωνα µε την
αρχική υπόθεση θα πρέπει να συνθέτονται από διάφορα τµήµατα εγγράφων. Μπορεί
εύκολα να παρατηρήσει κανείς ότι η αρχική υπόθεση επαληθεύετε, όπως επαληθεύετε
και το γεγονός ότι διάφορα τµήµατα εγγράφων µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν
σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγµα το τµήµα εγγράφου ∆ηµογραφικά Ασθενούς
χρησιµοποιείται από όλα τα πρότυπα που εµφανίζονται στο σχήµα, ενώ το τµήµα
Προφίλ Γιατρού χρησιµοποιείται από δύο διαφορετικά τµήµατα εγγράφων.

Σχήµα 3: Σύνθεση κλινικών εγγράφων από τµήµατα εγγράφων και επαναχρησιµοποίηση
τµηµάτων εγγράφων.

Με δεδοµένη λοιπόν την επαλήθευση, τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο, της
υπόθεσης ότι τα κλινικά έγγραφα αποτελούν συνθέσεις τµηµάτων εγγράφων, και ότι
τα διάφορα τµήµατα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, το επόµενο βήµα είναι η
ανάπτυξη της µεθόδου δηµιουργίας των εγγράφων. Πιο συγκεκριµένα αναζητάτε ο
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αυστηρός καθορισµός της δοµής των εγγράφων και των διάφορων τµηµάτων από τα
οποία αποτελούνται, και η ανάπτυξη των απαραίτητων συστατικών λογισµικού που
θα διαχειρίζονται µε ενιαίο τρόπο τους παραπάνω ορισµούς. Το βασικό πλεονέκτηµα
αυτής της προσέγγισης αναµένεται να είναι η βελτίωση των οικονοµικών αναφορικά
µε την κατασκευή κλινικών εγγράφων προς δύο κατευθύνσεις. Κατά πρώτον, η
ανάπτυξη των κλινικών εγγράφων θα πρέπει να είναι ταχύτερη εφόσον µέρος των
τµηµάτων που απαιτούνται για τον ορισµό ενός εγγράφου έχουν ήδη οριστεί στο
παρελθόν. Κατά δεύτερον, το λογισµικό που απαιτείται για την κατασκευή των
εγγράφων είναι κοινό για όλα τα έγγραφα. Συνέπεια τούτου είναι ότι ο έλεγχος για
την ορθή λειτουργία του εκτελείται µόνο µία φορά και όχι για κάθε καινούργιο
έγγραφο που αναπτύσσεται.

3.1 Πρότυπα & Τµήµατα Εγγράφων
Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία τα κλινικά
έγγραφα συνθέτονται από τµήµατα εγγράφων. Στη συνέχεια, οι ορισµοί των κλινικών
εγγράφων θα αποκαλούνται πρότυπα εγγράφων, και όπως έχει ήδη αναφερθεί τα
τµήµατα εγγράφων θα µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται µεταξύ των διάφορων
προτύπων. Η προσέγγιση που προτείνετε δεν θεωρεί περιορισµούς στην δοµή και το
περιεχόµενο των εγγράφων, ενώ παράλληλα επιδιώκετε και η ολοκλήρωση αυτού του
υποσυστήµατος µε τα επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούν οι
χρήστες. Προφανώς, οι βασικές λειτουργίες των εγγράφων, όπως η παρουσίαση τους,
η επεξεργασία τους κλπ. αποτελούν θέµατα που πραγµατεύεται το παρόν κεφάλαιο.
Οι δοµικοί λίθοι της προτεινόµενης προσέγγισης είναι τα Πρότυπα και τα Τµήµατα
Εγγράφων και ορίζονται ως εξής.
Πρότυπα Εγγράφων. Είναι δοµηµένες περιγραφές των εγγράφων, τα οποία µπορούν
να εµπεριέχουν και πολυµεσική πληροφορία, και αντιστοιχούν στα έντυπα που
συµπληρώνονται στα πλαίσια µιας διαδικασίας παροχής υγειονοµικής φροντίδας. Τα
πρότυπα εγγράφων ορίζονται ως συνθέσεις τµηµάτων εγγράφων.
Τµήµατα Εγγράφων. Καθορίζουν αυστηρά τη δοµή των πληροφοριών που πρέπει
να εµπεριέχονται σε κάθε τµήµα, και αποτελούν τις δοµικές µονάδες, από τις οποίες
συνθέτονται τα πρότυπα εγγράφων. Παραδείγµατος χάριν, ένα πρότυπο έγγραφο
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αίτησης για την παροχή ιατροφαρµακευτικών συµβουλών από απόσταση εµπεριέχει
τµήµατα εγγράφων αναφορικά µε τα στοιχεία του ασθενούς, τις κλινικές ενδείξεις,
και το ιατρικό ιστορικό. Παράλληλα µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται µεταξύ
διάφορων προτύπων, και να συνδέονται µε τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα για
την εξαγωγή πρωτογενούς πληροφορίας.
Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει την χρήση
των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων επιτρέποντας: (α) την προσθήκη, την
αφαίρεση, την τροποποίηση και τη συντήρηση τους, (β) την επαναχρησιµοποίηση
των τµηµάτων εγγράφων για τον ορισµό νέων προτύπων εγγράφων, (γ) την
καθιέρωση συνδέσµων µεταξύ των τµηµάτων εγγράφων και των υπηρεσιών
ορολογίας, (δ) την καθιέρωση συνδέσµων µεταξύ των τµηµάτων εγγράφων και των
επιµέρους πληροφοριακών συστηµάτων.
Ωστόσο, ένα βασικό πρόβληµα, τεχνικής φύσης που πρέπει να λυθεί είναι πώς να
επινοηθεί ένα συγκεκριµένο (ή ένα γενικό) µοντέλο / γλώσσα για την περιγραφή των
προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων, διότι µε έναν τέτοιο µοντέλο διαθέσιµο θα
ήταν δυνατό να αναπτυχθεί και το κατάλληλο λογισµικό. Στη συνέχεια λοιπόν,
ορίζετε µια γλώσσα για την περιγραφή της δοµής των προτύπων και των τµηµάτων
εγγράφων. Η συγκεκριµένη προσέγγιση, αν και συνεπάγεται µεγάλη πολυπλοκότητα
κατά την διάρκεια της σχεδίασης ακολουθείται από ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, το
οποίο είναι η µεγάλη ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Όσον αφορά τη
σηµασιολογία των εγγράφων, προκύπτει από πρότυπα όπως το CDA, και τα διάφορα
πρότυπα κωδικοποίησης ορολογίας. Η γλώσσα, η οποία παρουσιάζετε στο επόµενο
υποκεφάλαιο χρησιµοποιεί τις XML τεχνολογίες προκειµένου να εκµεταλλευθεί τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα και την βασισµένη στον Παγκόσµιο Ιστό
φύση τους. Πρόσφατη εργασία για τα ανοικτά αρχέτυπα ΗΦΥ [GEHR, openEHR] και
τα HL7 "πρότυπα" διερευνούν τη δοµή και τις απαιτήσεις αντίστοιχων γλωσσών
[Beale].

3.1.1 Μια Γλώσσα για τον Ορισµό των Προτύπων και των
Τµηµάτων Εγγράφων
Μια γλώσσα για την περιγραφή των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων είναι
απαραίτητη έτσι ώστε αυτά τα συστατικά να έχουν κοινή δοµή και µπορούν να
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υποβληθούν σε επεξεργασία από κοινά εργαλεία. Η XML αποτελεί την ιδανική
επιλογή για τον ορισµό αυτής της γλώσσας. Η πλούσια εκφραστική της δύναµη αλλά
κυρίως το γεγονός ότι τα δεδοµένα που εµπεριέχουν τα XML έγγραφα είναι
προσβάσιµα µέσω δύο τυποποιηµένων Π∆Ε, του XML DOM και του XML SAX την
καθιστούν θαυµάσια επιλογή. Οι δύο Π∆Ε έχουν υλοποιηθεί σε πολλές γλώσσες
προγραµµατισµού και προπάντων στις περισσότερες γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως
η C++ και η Java. Η γλώσσα που προτείνετε εδώ στηρίζετε στο µοντέλο, το οποίο
έχει παρουσιαστεί στο [Christop] ως µια κατάλληλη µέθοδος για να µοντελοποιηθούν
τα SGML έγγραφα σε συστήµατα αντικειµενοστραφών σηµασιολογικών δικτύων.
Παρόµοιες, αλλά πιο απλουστευµένες προσεγγίσεις για την περιγραφή προτύπων
εγγράφων για την υγειονοµική περίθαλψη εµφανίζονται στο [Kahn] και το
[Matsumura].
Τα πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων ακολουθούν την ίδια ακριβώς γλώσσα. Η
γραµµατική αυτής της γλώσσας παρουσιάζεται στο Σχήµα 4 µε τη µορφή ενός
Document Type Definition (DTD). Ο αρχικός κόµβος κάθε προτύπου ή τµήµατος
εγγράφου είναι o TEMPLATE. Ο κόµβος TEMPLATE χαρακτηρίζετε από δύο
οµάδες γνωρισµάτων. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του
προτύπου, δηλαδή το όνοµα του προτύπου (το οποίο στην ουσία αποτελεί και την
τιµή της ετικέτας όταν κατασκευάζετε µία περίπτωση εγγράφου), µία σύντοµη
περιγραφή του προτύπου ή του τµήµατος εγγράφου, και τέλος τον τύπο του, δηλαδή
εάν είναι πρότυπο ή τµήµα εγγράφου. Η δεύτερη οµάδα γνωρισµάτων αφορά την
διαχείριση των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων και περιλαµβάνει δύο
γνωρίσµατα, το µοναδικό προσδιοριστικό της κάθε συνιστώσας και την έκδοση
αυτής. Όπως φαίνετε στο σχήµα, το TEMPLATE έχει περιεχόµενο, το οποίο
µοντελοποιείται από τον κόµβο CONTENT, και προαιρετικά ένα σύνολο από
γνωρίσµατα (βλέπε τον κόµβο ATTRIBUTE). Το περιεχόµενο κάθε κόµβου
TEMPLATE µπορεί να είναι το κενό (EMPTY_CONTENT), ή να ακολουθεί κάποιο
µοντέλο, για το οποίο υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις. Το πρώτο είναι το απλό
µοντέλο και καθορίζει ότι το περιεχόµενο του κόµβου είναι ένα απλό στοιχείο
(STOIXEIO), ενώ το δεύτερο µοντέλο είναι πιο σύνθετο και επιτρέπει την
µοντελοποίηση πιο πολύπλοκων δοµών (βλέπε τον κόµβο GROUP).
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<!ELEMENT TEMPLATE (CONTENT, ATTRIBUTE*)>
<!ATTLIST TEMPLATE
NAME CDATA #REQUIRED
DESCRIPTION CDATA #REQUIRED
version CDATA #REQUIRED
id ID #IMPLIED
TYPE (FRAGMENT | TEMPLATE) "FRAGMENT"
>
<!ELEMENT CONTENT (CONTENT_MODEL | EMPTY_CONTENT)>
<!ELEMENT EMPTY_CONTENT EMPTY>
<!ELEMENT CONTENT_MODEL (STOIXEIO | GROUP)>
<!ELEMENT GROUP (AGGREGATION | CHOICE)>
<!ATTLIST GROUP
OCCURENCE (default | optional | optional-repeated | repeated) "default"
>
<!ELEMENT AGGREGATION ((CONTENT | STOIXEIO)+)>
<!ELEMENT CHOICE ((CONTENT | STOIXEIO)+)>
<!ELEMENT ATTRIBUTE (CODING_SYSTEM_ID?)>
<!ATTLIST ATTRIBUTE
NAME CDATA #REQUIRED
TYPE (_pcdata_ | _external_ | _list_ | _float_ | _integer_ | _boolean_ ) "_pcdata_"
OCCURENCE (_required_ | _implied_ | _default_) "_required_"
>
<!ELEMENT STOIXEIO (CODING_SYSTEM_ID?)>
<!ATTLIST STOIXEIO
NAME CDATA #REQUIRED
TYPE (_pcdata_ | _external_ | _list_ | _float_ | _integer_ | _boolean_ ) "_pcdata_"
OCCURENCE (default | optional | optional-repeated | repeated) "default"
>
<!ELEMENT CODING_SYSTEM_ID EMPTY>
<!ATTLIST CODING_SYSTEM_ID
CODING_SYSTEM CDATA #REQUIRED
CONCEPT_ID CDATA #REQUIRED
>

Σχήµα 4: Η DTD της γλώσσας που χρησιµοποιείται για τον ορισµό των προτύπων και των
τµηµάτων εγγράφων.

Ο κόµβος GROUP κωδικοποιεί σύνολα από στοιχεία ή άλλα περιεχόµενα µέσω του
αναδροµικού ορισµού, όπως φαίνετε στο σχήµα. Τα µέλη κάθε συνόλου µπορούν είτε
να συνιστούν µια συνάθροιση (AGGREGATION), είτε να επιλέγετε ένα από αυτά
(CHOICE). Ένα στοιχείο του τύπου AGGREGATION συνεπάγεται ότι το προκύπτον
στοιχείο θα αποτελείται από όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο σύνολο. Από
την άλλη πλευρά ένα στοιχείο του τύπου CHOICE συνεπάγεται ότι το προκύπτον
στοιχείο θα αποτελείται από ακριβώς ένα από τα µέλη του συνόλου.
Χρησιµοποιώντας την δυνατότητα του ορισµού των παραπάνω συνόλων µπορούν να
εκφραστούν όλες οι πιθανές δοµές που µπορούν να εκφραστούν σε ένα τυπικό XML
έγγραφο. Ο σχολιασµός των δύο κόµβων που αποµένουν συµπληρώνει αυτή την
εικόνα.
Οι

δύο

εναποµείναντες

κόµβοι

σε

αντιδιαστολή

µε

τους

κόµβους

που

παρουσιάστηκαν µέχρι αυτό το σηµείο, οι οποίοι κωδικοποιούν την δοµή του
εγγράφου, κωδικοποιούν την ίδια την πληροφορία. Οι δύο κόµβοι είναι ο
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ATTRIBUTE και ο STOIXEIO, και αντιστοιχούν στα γνωρίσµατα και τα απλά
ELEMENTs, όπως είναι ήδη γνωστά από την XML [XMLSchema1]. Όσον αφορά
τον κόµβο ATTRIBUTE, αντιστοιχεί επακριβώς σε ένα γνώρισµα που δηλώνετε σε
µία λίστα γνωρισµάτων µιας DTD και χαρακτηρίζετε από ένα όνοµα, τον τύπο των
δεδοµένων του συγκεκριµένου γνωρίσµατος, και την πιθανότητα εµφάνισης του
γνωρίσµατος. Επιπλέον ο κόµβος ATTRIBUTE µπορεί να έχει περιεχόµενο ένα
κόµβο του τύπου CODING_SYSTEM_ID. Ο ρόλος αυτού του κόµβου συζητείτε στο
υποκεφάλαιο 3.1.1.2.
Ο τελευταίος κόµβος, ο STOIXEIO, αντιστοιχεί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στα
“απλά” ELEMENTs της XML. Αντιστοιχούν δε σε “απλά” ELEMENTs διότι δεν
διαθέτουν περιεχόµενο αναφορικά µε την δοµή του εγγράφου, δηλαδή δεν είναι
δυνατόν να οριστεί ότι ένα στοιχείο συνθέτετε από άλλα στοιχεία ή σύνολα
στοιχείων. Αύτη είναι και η βασική διαφοροποίηση της προτεινόµενης γλώσσας από
την τυποποιηµένη γλώσσα DTD. Ωστόσο υπάρχει άµεση αντιστοίχιση µε τα “Simple
Elements” όπως ορίζονται στο [XMLSchema1]. Η µοντελοποίηση αυτή δεν εισάγει
περιορισµούς στον αριθµό και τον τύπο των δοµών που µπορούν να µοντελοποιηθούν
σαν πρότυπα και τµήµατα εγγράφων, αλλά στον τρόπο µε τον οποίο
µοντελοποιούνται. Άρα, ο κόµβος STOIXEIO µοντελοποιεί απλά ζευγάρια από
ονόµατα και τιµές, πχ. Επώνυµο Ασθενούς – Παπαδόπουλος, τα οποία όταν
συγκεντρωθούν σε σύνολα, µπορούν να αναπαραστήσουν πιο σύνθετες έννοιες, για
παράδειγµα τα δηµογραφικά στοιχεία ενός ασθενή, τα οποία περιέχουν το όνοµα, το
επώνυµο, κοκ.. Η δεύτερη και τελευταία διαφορά ανάµεσα στον κόµβο STOIXEIO
και τα ELEMENTs, όπως ορίζονται στη γλώσσα DTD, είναι ότι οι κόµβοι του τύπου
STOIXEIO δεν µπορούν να έχουν γνωρίσµατα. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι το
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό συµφωνεί µε το [XMLSchema1]. Αυτός ο περιορισµός
επηρεάζει µόνο την µοντελοποίηση των εγγράφων και αν κριθεί απαραίτητο θα
µπορούσε να εκλείψει χωρίς δυσκολία. Ωστόσο, δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι προς
το παρόν.
Τέλος, κάθε κόµβος του τύπου STOIXEIO χαρακτηρίζετε από ένα σύνολο ιδιοτήτων
παρόµοιων µε αυτών του κόµβου ATTRIBUTE. Η διαφορά µεταξύ του καταλόγου
ιδιοτήτων του κόµβου STOIXEIO και του κόµβου ATTRIBUTE είναι στις τιµές του
γνωρίσµατος που δηλώνει τον αριθµό των πιθανών εµφανίσεων του κόµβου. Οι
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πιθανές τιµές του γνωρίσµατος αυτού για τον κόµβο STOIXEIO αντιστοιχούν σε
εκείνες που ορίζονται στην προδιαγραφή της XML. Τα υπόλοιπα γνωρίσµατα έχουν
ακριβώς τον ίδιο ρόλο, ενώ και οι κόµβοι αυτού του τύπου µπορούν προαιρετικά να
έχουν σαν περιεχόµενο έναν κόµβο CODING_SYSTEM_ID (βλέπε υποκεφάλαιο
3.1.1.2).
Τα Σχήµα 5 και 6 που ακολουθούν παρουσιάζουν δύο παραδείγµατα ορισµών
προτύπων και τµηµάτων εγγράφων. Στο πρώτο ορίζεται ένα πρότυπο που αντιστοιχεί
στο έγγραφο “Ατοµικό Αναµνηστικό”. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό το πρότυπο
συνθέτετε από τρία τµήµατα εγγράφων, και πιο συγκεκριµένα από τα “∆ηµογραφικά
Στοιχεία του Ασθενούς”, τις “Ασθένειες Ατοµικού Αναµνηστικού”, και τα “Φάρµακα
Ατοµικού Αναµνηστικού”. Το πρώτο από τα τρία τµήµατα επιβάλλετε να είναι
οπωσδήποτε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα δύο τµήµατα εγγράφων είναι προαιρετικά. Το
γνώρισµα presentation εµπεριέχει µια προτεινόµενη ετικέτα αναφορικά µε την
παρουσίαση του κάθε τµήµατος εγγράφου, η οποία εναλλακτικά, θα µπορούσε να
λαµβάνει τιµές δυναµικά χρησιµοποιώντας τον κόµβο CODING_SYSTEM_ID.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEMPLATE NAME="personal_memento" DESCRIPTION="df" version="1.0" id="TEMP0000000001"
TYPE="TEMPLATE" presentation="ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ">
<CONTENT>
<CONTENT_MODEL>
<GROUP>
<AGGREGATION>
<STOIXEIO NAME="FRAGMENT_FRAG0000000001_1.0" TYPE="_external_"
OCCURENCE="1" presentation="Στοιχεία Ασθενούς" size="10" id="stx_1"/>
<STOIXEIO NAME="FRAGMENT_FRAG0000000018_1.0" TYPE="_external_"
OCCURENCE="0_1" presentation="Ασθένειες Ατοµικού Αναµνηστικού" size="10" id="stx_2"/>
<STOIXEIO NAME="FRAGMENT_FRAG0000000017_1.0" TYPE="_external_"
OCCURENCE="0_1" presentation="Φάρµακα Ατοµικού Αναµνηστικού" size="10" id="stx_3"/>
</AGGREGATION>
</GROUP>
</CONTENT_MODEL>
</CONTENT>
</TEMPLATE>

Σχήµα 5: Περίπτωση ορισµού προτύπου εγγράφου.

Στο σχήµα φαίνετε επίσης και ο µηχανισµός που επιτρέπει τη σύνδεση µεταξύ
προτύπων και τµηµάτων εγγράφων. Όταν το γνώρισµα που δηλώνει τον τύπο
δεδοµένων του στοιχείου έχει την τιµή “_external_”, γεγονός το οποίο υποδεικνύει
ότι ο ορισµός του δεδοµένου στοιχείου εντοπίζετε σε κάποια άλλη συνιστώσα, η τιµή
του γνωρίσµατος “NAME” λαµβάνει ως τιµή το µοναδικό προσδιοριστικό της
συνιστώσας στην οποία ορίζετε το συγκεκριµένο τµήµα εγγράφου. Εποµένως, η
αναφορά σε ανεξάρτητα ορισµένα τµήµατα εγγράφων επιτυγχάνετε µε το συνδυασµό
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των τιµών αυτών των δύο γνωρισµάτων. Ο ίδιος ακριβώς µηχανισµός
χρησιµοποιείται και από τα τµήµατα εγγράφων, όταν αυτά ορίζονται µε βάση άλλα
τµήµατα εγγράφων.
Ο ορισµός ενός τµήµατος εγγράφου παρουσιάζετε στο Σχήµα 6. Όπως φαίνετε και
στο σχήµα δεν χρησιµοποιούνται αναφορές σε άλλα τµήµατα εγγράφων. Το
συγκεκριµένο τµήµα εγγράφου εµπεριέχει τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς,
όπως για παράδειγµα το όνοµα του, το επώνυµο του, την ηµεροµηνία γέννησης κοκ..
και είναι το πρώτο από τα τµήµατα εγγράφων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό
του προτύπου “Ατοµικό Αναµνηστικό”. Όλα τα δηµογραφικά στοιχεία ορίζονται ως
απλά ζευγάρια ονόµατος – τιµής.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEMPLATE NAME="patient_demographics" DESCRIPTION="a short of patient demographics data"
version="1.0" id="FRAG0000000001" TYPE="FRAGMENT" presentation="Στοιχεία Ασθενούς">
<CONTENT>
<CONTENT_MODEL>
<GROUP> <AGGREGATION>
<STOIXEIO NAME="patient_id" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default" presentation="ID"
size="10" id="stx_5"/>
<STOIXEIO NAME="last_name" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Επώνυµο" size="10" id="stx_2"/>
<STOIXEIO NAME="first_name" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Όνοµα" size="10" id="stx_1"/>
<STOIXEIO NAME="father_husband_name" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Όν. Πατρός" size="10" id="stx_4"/>
<STOIXEIO NAME="birthdate" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Ηµ/νία Γέν." size="10" id="stx_3"/>
<STOIXEIO NAME="community_clinic" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Περιφ. Ιατρείο" size="10" id="stx_6"/>
<STOIXEIO NAME="record_number" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Αρ. Μητρώου" size="10" id="stx_7"/>
<STOIXEIO NAME="gender" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Φύλλο" size="10" id="stx_8"/>
<STOIXEIO NAME="residence_town" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Πόλη/Χωρίο κατοικ." size="10" id="stx_9"/>
<STOIXEIO NAME="residence_prefecture" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="Νοµός κατοικ." size="10" id="stx_10"/>
<STOIXEIO NAME="address" TYPE="_pcdata_" OCCURENCE="default"
presentation="∆ιεύθυνση" size="10" id="stx_11"/>
</AGGREGATION> </GROUP>
</CONTENT_MODEL>
</CONTENT>
</TEMPLATE>

Σχήµα 6: Περίπτωση ορισµού τµήµατος εγγράφου

3.1.1.1 Τύποι ∆εδοµένων
Το γνώρισµα που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του τύπου δεδοµένων, έχει
εφαρµογή στους κόµβους STOIXEIO και ATTRIBUTE. Μέσω αυτού του
γνωρίσµατος παρέχετε η δυνατότητα να επικυρωθούν τα δεδοµένα βάση της τιµής
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του, ή να ζητηθούν δεδοµένα σύµφωνα µε τον προκαθορισµένο τύπο. Το πρότυπο
XML Schema [XMLSchema1], µια εναλλακτική µέθοδος για τον καθορισµό τύπων
XML εγγράφων, καθορίζει ένα σύνολο πιθανών τύπων δεδοµένων, οι οποίοι δεν
περιορίζονται στον τύπο συµβολοσειρά. Αν και οι πιθανές τιµές του γνωρίσµατος
αυτού στην τρέχουσα υλοποίηση είναι περιορισµένες αναφορικά µε το σύνολο αυτών
που ορίζονται στο [XMLSchema2], µελλοντικά το ιδανικό θα ήταν να προσφερθεί το
πλήρες σύνολο. Συµπληρωµατικά, θα ήταν επιθυµητό να υποστηρίζονται και οι τύποι
δεδοµένων, όπως ορίζονται για χρήση από το CDA µιας και τα έγγραφα που θα
δηµιουργούνται θα ακολουθούν το συγκεκριµένο πρότυπο. Τέλος, µια άλλη πιθανή
τιµή αυτού του γνωρίσµατος είναι η “_external_”. Η τιµή αυτή χρησιµοποιείται για
την υλοποίηση του µηχανισµού σύνδεσης των τµηµάτων εγγράφων, όπως
περιγράφηκε παραπάνω.

3.1.1.2 Ο κόµβος CODING_SYSTEM_ID
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο υπάρχει µία σειρά προτύπων
κωδικοποίησης ορολογίας στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής. Τέτοια πρότυπα
είναι το ICD [ICD], το ICPC [ICPC], το SNOMED κλπ., τα οποία πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν από το CDA ώστε να είναι δυνατή η απόδοση σηµασίας στο
περιεχόµενο των κλινικών εγγράφων κατά ενιαίο και ευρέως αποδεκτό τρόπο. Ο
ρόλος του κόµβου CODING_SYSTEM_ID στην γλώσσα για τον ορισµό των
προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων είναι να δίνετε η δυνατότητα να
χρησιµοποιούνται τα πρότυπα κωδικοποίησης. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί µια απλουστευµένη προσέγγιση σύνδεσης ενός γνωρίσµατος τίτλου,
όπως προτείνετε στο [Altamn]. Αυτή η προσέγγιση υλοποιείται στην γλώσσα για τα
πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων µε τη βοήθεια του γνωρίσµατος presentation.
Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση των προτύπων
κωδικοποίησης ορολογίας είναι πολλά. Για παράδειγµα, όπως θα σχολιαστεί και στη
συνέχεια, ένας επεξεργαστής XSL stylesheets θα µπορούσε να επικοινωνεί µε µια
υπηρεσία επερώτησης ορολογίας ώστε να παράγει διαφορετικές απόψεις του ίδιου
εγγράφου, ανάλογα µε τις προτιµήσεις των χρηστών όπως η γλώσσα, το επάγγελµα
κλπ.. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τον
µετασχηµατισµό δεδοµένων, ή τη συγχώνευση πληροφοριών που εξάχθηκαν από
ετερογενείς πηγές πληροφοριών. Οι πιθανές τιµές που λαµβάνουν τα γνωρίσµατα του
32

κόµβου CODING_SYSTEM_ID διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους κανόνες, οι
οποίοι έχουν προταθεί στην προδιαγραφή υπηρεσιών επερώτησης ορολογίας TQS
[TQS] της CORBAmed [CORBAmed]. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ένα σχήµα, το
οποίο είναι βασισµένο στην ιεραρχία DNS και ένα σχετικό παράδειγµα.
Πίνακας 1: ∆ιαµόρφωση τιµών για τον κόµβο CODING_SYSTEM_ID
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Τυποποίησης
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“:”

πχ.

Ονοµασία

Οριοθέτης

Τοπικό

Οντότητα

Όνοµα

<κανόνες χρήσης “/”

< οποιοιδήποτε

του DNS>

χαρακτήρες >

DNS:cmihta.ics.forth.gr/HL7/Patient/Name

3.1.2 Λειτουργίες Εγγράφων
Πρέπει να είναι σαφές στον αναγνώστη ότι οι περιπτώσεις εγγράφων που παράγονται
µε τη χρησιµοποίηση των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων όπως
περιγράφηκαν νωρίτερα, είναι XML έγγραφα που προσαρµόζονται στη γραµµατική
που καθορίζεται έµµεσα από το συγκεκριµένο πρότυπο εγγράφου. ∆εδοµένου ότι ένα
XML έγγραφο εµπεριέχει µόνο τη δοµή και το περιεχόµενο της πληροφορίας αλλά
όχι πληροφορία αναφορικά µε την επεξεργασία και την παρουσίαση του, µια
προφανή ερώτηση είναι πώς αυτά τα έγγραφα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
στα πλαίσια λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήµατος ή µιας υπηρεσίας
ηλεκτρονικής υγείας; Για τους γνώστες των σχετικών µε την XML προτύπων η
απάντηση θα πρέπει να είναι προφανής. Η απάντηση είναι το πρότυπο XSL, ένα
µέλος της οικογένειας των XML προτύπων. Το συγκεκριµένο πρότυπο επιτρέπει τον
µετασχηµατισµό των XML εγγράφων σε άλλα σχήµατα, παραδείγµατος χάριν σε
HTML, ένα σχήµα το οποίο παρουσιάζεται εύκολα σε οποιοδήποτε γνωστό
φυλλοµετρητή όπως ο Microsoft Internet Explorer, ο Netscape, κλπ.. Οι περισσότεροι
από τους γνωστούς φυλλοµετρητές υποστηρίζουν ήδη, τουλάχιστον µέρος των
προδιαγραφών XML, µιας και η XML αναµένετε να γίνει το νέο πρότυπο του
∆ιαδικτύου, και είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα XML έγγραφα. Ένα άλλο µεγάλο
πλεονέκτηµα που προκύπτει από τον συνδυασµό της XML µε την XSL, είναι ότι
διαφορετικές παρουσιάσεις ενός εγγράφου µπορούν να κατασκευαστούν εύκολα µε
την εφαρµογή διαφορετικού XSL stylesheet.
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3.1.2.1 Επεξεργασία και Παρουσίαση Εγγράφων
Το πρόβληµα "παρουσίαση των περιπτώσεων ψηφιακών κλινικών εγγράφων"
επιλύεται εύκολα εφαρµόζοντας τα κατάλληλα XSL stylesheets στο έγγραφο και
παρουσιάζοντας το αποτέλεσµα σε έναν φυλλοµετρητή. Ωστόσο, όσον αφορά το
άλλο πρόβληµα, δηλαδή "την επεξεργασία του περιεχοµένου των περιπτώσεων
ψηφιακών κλινικών εγγράφων" η προτεινόµενη λύση είναι µεν λίγο πολύ η ίδια, αλλά
λίγο πιο περίπλοκη. Το πρώτο βήµα είναι να χρησιµοποιηθεί ένα XSL stylesheet και
να µετασχηµατιστεί το έγγραφο στις κλασσικές HTML φόρµες. Μετά από αυτό το
βήµα, το πρόβληµα ανάγεται στο πώς τα δεδοµένα που ενηµερώθηκαν στην HTML
φόρµα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να ενηµερωθεί το αρχικό XML
έγγραφο. Η δυνατότητα των φυλλοµετρητών να εκτελούν προγράµµατα σε διάφορες
γλώσσες όπως η JavaScript, και η δυνατότητα τους να φορτώνουν και να εκτελούν
ActiveX συνιστώσες και Java Applets τους έχει κάνει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια
των υπεύθυνων για την ανάπτυξη λογισµικού, και παρέχει τη λύση στο πρόβληµα που
περιγράφηκε πριν λίγο. Προκειµένου λοιπόν να είναι δυνατή η ενηµέρωση του XML
εγγράφου, πρέπει να καθοριστούν αντιστοιχίσεις µεταξύ των στοιχείων του XML
εγγράφου και των αντίστοιχων στοιχείων της HTML φόρµας, και αµέσως πριν
αποθηκεύει η νέα έκδοση του εγγράφου πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αντιστοιχίσεις
ώστε να ενηµερωθεί το αρχικό έγγραφο µε τις τελικές τιµές που περιλαµβάνονται
στην HTML φόρµα. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και προτύπων όπως τα XForms [XForms] ίσως προσφέρουν στους
µηχανικούς λογισµικού πιο συµπαγείς και διαισθητικές λύσεις, αλλά απαιτείται
χρόνος µέχρι να υποστηριχθούν τα εν λόγο πρότυπα από τους φυλλοµετρητές και το
υπόλοιπο σχετικό λογισµικό.
Στο σύνολο των λειτουργιών που υλοποιούνται για κάθε περίπτωση κλινικού
εγγράφου επιβάλλεται να προστεθούν και άλλες εκτός από την παρουσίαση και την
επεξεργασία τους. Παραδείγµατα αποτελούν η δηµιουργία ψηφιακών υπογραφών και
η επιβεβαίωση αυτών, η εκτύπωση των εγγράφων, η µεγέθυνση και η σµίκρυνση
τους, κλπ.. Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών
αποτελούν απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται από το περιβάλλον που
αναπτύχθηκε. Οι λειτουργίες αυτές αν εξαιρέσουµε την δηµιουργία και την
επιβεβαίωση των ψηφιακών υπογραφών, η οποία απαιτεί την χρήση κατάλληλων
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υποδοµών, µπορούν να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου στον φυλλοµετρητή. Για
παράδειγµα, η µεγέθυνση και η σµίκρυνση των εγγράφων επιτυγχάνετε
εφαρµόζοντας κατάλληλα CSS stylesheets [CSS], µια ευρέως διαδεδοµένη
τεχνολογία του Παγκόσµιου Ιστού. Από την άλλη πλευρά, για την εκτύπωση των
εγγράφων

χρησιµοποιείται

η

ήδη

προσφερόµενη

από

τον

φυλλοµετρητή

λειτουργικότητα.

3.1.2.2 Παραγωγή των XSL Stylesheets
Το συµπέρασµα από το προηγούµενο υποκεφάλαιο είναι ότι τα XSL stylesheets
έχουν κυρίαρχο ρόλο για την υλοποίηση των λειτουργιών που απαιτούνται
αναφορικά µε τα ψηφιακά ηλεκτρονικά έγγραφα. Η παρουσίαση, η επεξεργασία, η
εκτύπωση, η σµίκρυνση, και η µεγέθυνση των εγγράφων, δηλαδή όλες οι λειτουργίες
που αναφέρθηκαν, εξαρτούνται άλλη περισσότερο και άλλη λιγότερο από τα XSL
stylesheet που εφαρµόζονται στο έγγραφο. Η ύπαρξή τους είναι αναγκαία, εποµένως
και η ανάπτυξή τους. Στην σχετική µε XML τεχνολογίες αγορά είναι ήδη διαθέσιµα
διάφορα εργαλεία για την ανάπτυξη XSL stylesheets, είτε εµπορικά είτε δωρεάν.
Εντούτοις, αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν την ανάπτυξη stylesheets ανά πρότυπο
(ένα πρότυπο αντιστοιχεί σε µια κατηγορία εγγράφων) και όχι ανά τµήµα εγγράφου,
δεδοµένου ότι δεν είχαν ως βασικό τους στόχο κάτι παρόµοιο. Αν και δεν είναι
αδύνατο να αναπτυχθούν stylesheets ανά τµήµα εγγράφου µε αυτά τα εργαλεία, η
χρήση τους για αυτόν τον σκοπό δεν είναι ούτε πρακτική ούτε αποδοτική, ειδικά εάν
ληφθεί υπόψη ο πιθανός αριθµός των τµηµάτων εγγράφων. Ο λόγος για τον οποίο
συµβαίνει αυτό οφείλετε στο ότι τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν σε γενικότερη χρήση.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της παρούσης εργασίας όλα τα έγγραφα είναι περιπτώσεις
προτύπων εγγράφων, δηλαδή συνθέσεις από επαναχρησιµοποιήσιµα τµήµατα
εγγράφων, και εάν τα τµήµατα εγγράφων είναι επαναχρησιµοποιήσιµα, δεν υπάρχει
κανένας λόγος να µην είναι και τα XSL stylesheets. Ιδιαίτερα δε, εφόσον τα XSL
stylesheets διαθέτουν µηχανισµούς για την σύνθεση ενός stylesheet από επιµέρους
stylesheets. Άρα, µιας και είναι δυνατή η σύνθεση των XSL stylesheets µε παρόµοιο
τρόπο µε αυτόν που συνδέονται τα τµήµατα εγγράφων για τον συνολικό ορισµό ενός
προτύπου, υιοθετείται αυτή η τακτική, δηλαδή η κατασκευή XSL stylesheet ανά
τµήµα εγγράφου, τα οποία συνθέτονται δυναµικά για την παρουσίαση του εγγράφου.
Τέλος, η υλοποίηση των λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στο προηγούµενο
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υποκεφάλαιο προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων βασικών κανόνων στους ορισµούς
των XSL stylesheets. Ο ορισµός αυτών των κανόνων µέσα στα stylesheets αποτελεί
πιθανή πηγή λαθών αν δεν αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία παραγωγής τους.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι µηχανισµοί που επιτρέπουν την δηµιουργία των
απαραίτητων XSL stylesheets προκειµένου να προσφέρονται οι επιθυµητές
λειτουργίες. Προτού να σχολιαστούν οι απαιτήσεις που προδιαγράφονται από κάθε
ξεχωριστή λειτουργία θα αναφερθεί µια άλλη ενδιαφέρουσα παράµετρος. Τα κλινικά
έγγραφα είτε προς παρουσίαση είτε προς επεξεργασία πρέπει να είναι πρώτα από όλα
εκτυπώσιµα και ευανάγνωστα. Εποµένως, η πληροφορία που εµπεριέχουν πρέπει να
οργανώνεται σε λογικές οµάδες και να ακολουθεί διάφορες κανονικές δοµές, όπως
για παράδειγµα την κατανοµή σε στήλες, ή τη δοµή δέντρου, πίνακα κλπ.. Ο αριθµός
αυτών των κανονικών δοµών δεν είναι µεγάλος και µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα
µε την ανάλυση των διαθέσιµων έντυπων κλινικών εγγράφων. Είναι προφανές ότι η
κατασκευή των ανάλογων stylesheet δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα.
Εποµένως η διαδικασία κατασκευή ενός XSL stylesheet έχει ως εξής. Αναλύοντας
τον ορισµό του τµήµατος εγγράφου για το οποίο είναι επιθυµητό να κατασκευαστεί
ένα XSL stylesheet, το λογισµικό εξάγει τα επιµέρους στοιχεία πληροφορίας που
εµπεριέχονται στο εν λόγο τµήµα, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται από το
stylesheet. Παράλληλα εξάγονται και οι τύποι δεδοµένων των στοιχείων, οι οποίοι
αποτελούν πολύ χρήσιµη πληροφορία τόσο για την κατασκευή του stylesheet, αλλά
και για την δυναµική επικύρωση της πληροφορίας που εισάγει ο χρήστης κατά την
διάρκεια της επεξεργασίας µιας περίπτωσης εγγράφου. Πιο συγκεκριµένα, όσον
αφορά την κατασκευή των stylesheets ο τύπος δεδοµένων του κάθε στοιχείου
υποδεικνύει την κατάλληλη συνιστώσας διεπαφής χρήσης για την παρουσίαση του
συγκεκριµένου στοιχείου. Για παράδειγµα δεν θα ήταν ιδιαίτερα πρακτικό να
παρουσιάζεται ένα στοιχείου του τύπου boolean ως απλό κείµενο µιας και υπάρχει
µια ιδιαίτερα εύχρηστη συνιστώσα διεπαφής χρήσης προσανατολισµένη σε αυτόν τον
τύπο δεδοµένων.
Στη συνέχεια, δύο παράµετροι καθορίζουν το είδος του stylesheet προς κατασκευή. Η
πρώτη από τις παραµέτρους καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανωθεί η
παρουσίαση της πληροφορίας που εµπεριέχεται στο συγκεκριµένο τµήµα, δηλαδή µε
36

την δοµή πίνακα, λίστας κοκ.. Η δεύτερη παράµετρος καθορίζει το αν η εφαρµογή
του stylesheet στο έγγραφο θα επιτρέπει την επεξεργασία του εγγράφου ή απλά θα το
παρουσιάζει.
Σχετικά µε την εκτύπωση των περιπτώσεων εγγράφων που παρουσιάζονται µε την
εφαρµογή των XSL stylesheets όπως αυτά κατασκευάζονται µε την παραπάνω
µέθοδο, αναφέρθηκε προηγουµένως ότι χρησιµοποιείται η λειτουργικότητα που
προσφέρεται από τον εκάστοτε φυλλοµετρητή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Η
HTML δεν καθορίζει µε ακρίβεια την παρουσίαση και εποµένως και την εκτύπωση
του περιεχοµένου της σελίδας. Τα δύο κύρια προβλήµατα που έπρεπε να
αντιµετωπιστούν ήταν να περιορίζεται η επέκταση ενός HTML πίνακα στο µέγιστο
δυνατό εκτυπώσιµο πλάτος, αλλά παράλληλα να διαµοιράζετε το περιεχόµενο του
εγγράφου σε εκτυπώσιµες σελίδες χωρίς ασυνέχειες ή διάφορες άλλες παρενέργειες
εγγενής στην HTML από την φύση της. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
αυτών αναπτύχθηκε κατάλληλο λογισµικό που εκτελείται από τον φυλλοµετρητή πριν
την αποστολή της εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
Τέλος, γίνετε αναφορά στα CSS stylesheets, τα οποία χρησιµοποιούνται για την
υλοποίηση των λειτουργιών σµίκρυνσης και µεγέθυνσης, και όχι µόνο. Όλες οι
λειτουργίες εγγράφων χρησιµοποιούν έµµεσα CSS stylesheets, ωστόσο οι υπόλοιπες
λειτουργίες δεν εξαρτούνται άµεσα από αυτά. Τα CSS stylesheets ορίζουν κλάσεις
από HTML αντικείµενα και καθορίζουν τις διάφορες παραµέτρους παρουσίασης για
την συγκεκριµένη κλάση. Όταν λοιπόν ένα αντικείµενο σε µία HTML σελίδα
δηλώνει µέλος κάποιας κλάσης παρουσιάζετε από τον φυλλοµετρητή ανάλογα µε τις
τιµές των παραµέτρων της κλάσης, όπως αυτές δηλώνονται στο CSS stylesheet. Άρα
διαφορετικά CSS stylesheets µπορούν να καθορίζουν διαφορετικές τιµές για τις
παραµέτρους παρουσίασης κάθε κλάσης, εποµένως είναι δυνατό να αλλάζει η
παρουσίαση µιας HTML σελίδας εφαρµόζοντας διαφορετικό CSS stylesheet. Κατά
αυτόν τον τρόπο αυξάνοντας τα µεγέθη των γραµµατοσειρών, των εικόνων, και των
υπόλοιπων HTML αντικειµένων µιας σελίδας, το έγγραφο µεγεθύνετε. Το ίδιο µπορεί
να υλοποιηθεί και αντίστροφα ώστε να υλοποιηθεί η λειτουργία της σµίκρυνσης.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες λειτουργίες, αυτές χρησιµοποιούν τα CSS stylesheets
µόνο και µόνο για τον καθορισµό των παραµέτρων εµφάνισης του εγγράφου.
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Η σηµαντική παρατήρηση σε αυτό το σηµείο αφορά τα XSL stylesheets, τα οποία
πρέπει να ορίζουν σε ποια κλάση ανήκει κάθε αντικείµενο που παράγουν. Για αυτό το
λόγο καθορίστηκε ένα τυπικό σύνολο από τις απαραίτητες κλάσεις αντικειµένων, πχ
επικεφαλίδα, απλό κείµενο κλπ., και κάθε CSS stylesheet που χρησιµοποιείται στα
πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τις συγκεκριµένες
κλάσεις.

3.1.2.3 Λειτουργίες Προστιθέµενης Αξίας
Αν εξαιρεθούν οι βασικές λειτουργίες αναφορικά µε τα ψηφιακά κλινικά έγγραφα, οι
οποίες υλοποιούνται όπως περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν και
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Τέτοια θέµατα αποτελούν το αντικείµενο αυτού του υποκεφαλαίου. Η ποιότητα µιας
υπηρεσίας κατά ένα σηµαντικό µέρος είναι καθαρά υποκειµενικό θέµα. Η
αποτελεσµατικότητα, η διαθεσιµότητα και άλλοι παράγοντες αποτελούν µεν δείκτες
της ποιότητας µιας υπηρεσίας, ωστόσο, η εµπειρία που βιώνουν οι χρήστες εξαρτάται
επίσης και από τις προσωπικές τους προτιµήσεις. Προτιµήσεις στα χρώµατα που
χρησιµοποιούνται, στην οργάνωση της πληροφορίας όπως αυτή παρουσιάζετε στον
χρήστη, προτιµήσεις αναφορικά µε την γλώσσα την οποία προσφέρει η διεπαφή
χρήσης της υπηρεσίας, άρα και της πληροφορίας που παρουσιάζεται µε την µορφή
εγγράφων.
Εξαιρώντας τις προτιµήσεις για τα χρώµατα, οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν
ιδιαίτερα εύκολα, όπως και την δυνατότητα για επιλογή γλώσσας για την διεπαφή
χρήσης της υπηρεσίας όπου υπάρχουν ήδη πεπατηµένες οδοί, θα περιγραφεί στη
συνέχεια µία µέθοδος που επιτρέπει την µετάφραση των κλινικών εγγράφων στην
γλώσσα που επιθυµεί ο χρήστης. Η τελευταία προτίµηση που αναφέρθηκε πρωτύτερα
αφορούσε την δυνατότητα διαφοροποίησης της οργάνωσης της πληροφορίας που
εµπεριέχετε στα έγγραφα. Στο προηγούµενο υποκεφάλαιο αναφέρθηκε ότι η
οργάνωση της πληροφορίας ακολουθεί µία σειρά από κανονικές µορφές για τις
οποίες µπορούν να κατασκευαστούν τα ανάλογα XSL stylesheets. Επίσης
αναφέρθηκε ότι αν εφαρµοστούν διαφορετικά stylesheets σε ένα έγγραφο η
πληροφορία παρουσιάζετε µε ανάλογο τρόπο. Εποµένως η λύση είναι πλέον
προφανής.
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Άρα, το ζήτηµα της µετάφρασης κλινικών εγγράφων µε τη βοήθεια λογισµικού είναι
το µόνο που αποµένει. Το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι δύσκολο να επιλυθεί, ιδιαίτερα
όταν η µετάφραση θα πρέπει να είναι κατά κάποια έννοια ακριβής, ώστε να
αποκλείεται η πιθανότητα να παρερµηνευτεί το περιεχόµενο του εγγράφου. Η
απαίτηση αυτή είναι από τις βασικότερες στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής
αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες από την λανθασµένη ερµηνεία ενός
κλινικού εγγράφου αναφορικά µε την κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς. Ωστόσο,
υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, το πρόβληµα επιλύετε στον επιθυµητό βαθµό. Η
βασικότερη από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η υιοθέτηση των κατάλληλων
προτύπων, ο συνδυασµός των οποίων επιτρέπει την απόδοση νοήµατος σε κάθε
έγγραφο. Τα πρότυπα όπως το CDA (ιδιαίτερα τα έγγραφα του επιπέδου τρία
καθορίζουν αυστηρά τη δοµή και το περιεχόµενο των κλινικών εγγράφων.
Επιπρόσθετα για την απόδοση νοήµατος σε κάθε έννοια χρησιµοποιούν µια άλλη
κλάση από πρότυπα, τα πρότυπα κωδικοποίησης ορολογίας όπως το SNOMED, το
ICD, το UMLS κλπ., πολλά από τα οποία είναι ήδη µεταφρασµένα σε διάφορες
γλώσσες. Άρα, ένα κλινικό έγγραφο, το οποίο συµφωνεί για παράδειγµα µε το
επίπεδο τρία του CDA έχει προκαθορισµένη δοµή και το περιεχόµενο αποκτά
σηµασία ακολουθώντας κάποιο από τα πρότυπα κωδικοποίησης ορολογίας.
Εποµένως, το πρόβληµα της µετάφρασης ενός κλινικού εγγράφου ανάγεται στη
µετάφραση του συνόλου των εννοιών και τον τιµών που εµπεριέχονται σε αυτό. Το
πρόβληµα αυτό είναι τετριµµένο υπό µια δεύτερη προϋπόθεση. Την διαθεσιµότητα
µιας υπηρεσίας ορολογίας.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί η σχετική υπηρεσία που
προσφέρετε ήδη από το HYGEIAnet [HYGEIAnet] και ακολουθεί το πρότυπο TQS
[TQS], ένα πρότυπο από την CORBAmed [CORBAmed]. Με τη συνεργασία της
υπηρεσίας ορολογίας και ενός επεξεργαστή XSL stylesheets είναι δυνατό να
µεταφραστεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά κάθε έγγραφο. Εντούτοις, οι
τυποποιηµένοι επεξεργαστές XSL δεν παρέχουν τέτοιου είδους λειτουργικότητα.
Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να γίνει πρωτότυπη εργασία ώστε να επεκταθούν οι
ικανότητες τους και να επιτραπεί η συνεργασία τους µε τις υπηρεσίες ορολογίας,
όπως την τυποποιηµένη υπηρεσία επερώτησης ορολογίας TQS. Ο Xalan [Xalan],
ένας επεκτάσιµος επεξεργαστής XSL stylesheets από την Apache [Apache] αποτελεί
έναν πολύ καλό υποψήφιο προς αύτη την κατεύθυνση.
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3.2 Εξαγωγή Πρωτογενούς Πληροφορίας
Εξαρχής δηλώθηκε ότι θα ήταν επιθυµητή η αρµονική συνεργασία περιβάλλοντος για
την ανάπτυξη των Προτύπων και των Τµηµάτων Εγγράφων µε τα πληροφοριακά
συστήµατα που χρησιµοποιούνται ήδη από τους διάφορους υγειονοµικούς
οργανισµούς. Η ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι εύκολη, δίχως προβλήµατα, ενώ οι
προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και αποδοτικές. Σε αυτό
το υποκεφάλαιο περιγράφετε µία µέθοδος για την επίτευξη της ολοκλήρωσης του
υποσυστήµατος των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων αναφορικά µε την
εξαγωγή πρωτογενούς κλινικής πληροφορίας από τα διάφορα πληροφοριακά
συστήµατα, η οποία χαρακτηρίζετε από τα επιθυµητά γνωρίσµατα. Είναι ήδη
προφανές ότι η δοµή των προς ανταλλαγή εγγράφων καθορίζετε από τα αντίστοιχα
πρότυπα και τµήµατα εγγράφων. Ωστόσο, κάθε περίπτωση εγγράφου επιβάλλεται να
συµπληρωθεί µε την πληροφορία που χαρακτηρίζει ή περιγράφει το αντικείµενο του
συγκεκριµένου εγγράφου, η οποία πολλές φορές είναι ήδη καταγεγραµµένη σε
ηλεκτρονική µορφή. Η δεύτερη πλευρά της ολοκλήρωσης, δηλαδή η χρήση του
περιβάλλοντος από τα διάφορα συστήµατα παρουσιάζεται σε επόµενο κεφάλαιο.
Για την σχεδίαση ενός µηχανισµού εξαγωγής της απαιτούµενης πληροφορίας ώστε να
είναι δυνατή η συµπλήρωση ενός εγγράφου πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο
παρατηρήσεις. Η πρώτη από αυτές τονίζει ότι η πληροφορία πρέπει να διαχειρίζεται
από τον οργανισµό, ο οποίος την καταγράφει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι
διαφορετικοί

οργανισµοί

µπορούν

να

χρησιµοποιούν

διαφορετικού

τύπου

πληροφοριακά συστήµατα. Εποµένως, ο µηχανισµός διασύνδεσης των προτύπων και
των τµηµάτων εγγράφων µε τα επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα επιβάλλεται να
είναι γενικός και επεκτάσιµος. Στην ουσία ο µηχανισµός αυτός δεν θα πρέπει σε
καµία περίπτωση να δεσµεύετε σε συγκεκριµένες τεχνολογίες για την ανάκληση
πληροφορίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ετερογενή φύση των
πληροφοριακών συστηµάτων.
Ο µηχανισµός, ο οποίος προτείνετε είναι αντίστοιχος µε τον µηχανισµό που
χρησιµοποιείται για την επίτευξη συνδέσεων υπηρεσιών του παγκόσµιου ιστού µε
συγκεκριµένες υλοποιήσεις της υπηρεσίας. Κάθε υπηρεσία του παγκόσµιου ιστού
περιγράφετε από µία και µόνο διεπαφή χρησιµοποιώντας την γλώσσα WSDL.
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Ωστόσο, µπορούν να υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις της υπηρεσίας, κάνοντας
χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραµµατισµού (C++, Java, κλπ), ή τεχνολογιών
όπως η CORBA [CORBA], ή το SOAP [SOAP] κοκ.. Έχοντας υλοποιήσει την
αντιστοίχηση της WSDL µε τις διάφορες διαθέσιµες τεχνολογίες είναι δυνατή η
σύνδεση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία έχει περιγραφεί στην WSDL, µε µία
συγκεκριµένη υλοποίηση της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιµες
τεχνολογίες αρκεί να καθοριστούν οι απαιτούµενες παράµετροι. Ο ορισµός των εν
λόγο παραµέτρων αποτελεί την WSDL σύνδεση.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων, τα οποία
αποτελούν τη µία και µοναδική περιγραφή της δοµής του εγγράφου, µπορούν να
υλοποιηθούν οι αντιστοιχήσεις µε διάφορες τεχνολογίες ανάκτησης πληροφορίας και
η σύνδεση των τµηµάτων εγγράφων µε τα επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα να
καθορίζετε από διάφορες παραµέτρους. Γενικότερα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
οποιαδήποτε υπηρεσία πρόσβασης στην πρωτογενή κλινική πληροφορία. Άρα,
πιθανές τεχνολογίες για την ανάκτηση κλινικής πληροφορίας αποτελούν η SQL, το
COAS [COAS] ή οποιαδήποτε άλλη CORBA διεπαφή, κατάλογοι X.500 κλπ.. Ο
κατάλογος των πιθανών τεχνολογιών δεν περιορίζετε σε αυτές που αναφέρθηκαν
παραπάνω και µπορεί να επεκταθεί εύκολα δίχως να επηρεάζετε η υπάρχουσα
υλοποίηση. Η τρέχουσα υλοποίηση προσφέρει µόνο συνδέσεις του τύπου SQL.
Ωστόσο, η υλοποίηση συνδέσεων για τις υπόλοιπες τεχνολογίες αναµένετε να είναι
ευκολότερη αν ληφθεί υπόψη η εµπειρία που αποκτήθηκε, αλλά και το γεγονός ότι οι
αντιστοιχήσεις µεταξύ των υπόλοιπων τεχνολογιών και των προτύπων και των
τµηµάτων εγγράφων είναι πιο προφανείς.
Το Σχήµα 7 παρουσιάζει την SQL σύνδεση του τµήµατος εγγράφου που περιέχει τα
βασικά δηµογραφικά στοιχεία ενός ασθενή (βλέπε Σχήµα 6), µε την έκδοση 1.0 του
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πληροφοριακού συστήµατος webPHCCIS1 (βλέπε Παράρτηµα Γ). Όπως φαίνεται στο
σχήµα η σύνδεση καθορίζει τον τύπο και την έκδοση του πληροφοριακού
συστήµατος για το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Στη συνέχεια περιλαµβάνετε µια
αναφορά στον ορισµό του τµήµατος εγγράφου, για το οποίο αναπτύσσεται η
συγκεκριµένη σύνδεση. Ακολουθεί η SQL επερώτηση που πρέπει να εκτελεστεί
προκειµένου

να

ανακτηθεί

η

σχετική

πληροφορία.

Αυτή

η

επερώτηση

παραµετροποιείται όπως φαίνεται στην τελευταία γραµµή ώστε να επιστρέφονται τα
δεδοµένα για τον ασθενή για τον οποίο κατασκευάζετε το έγγραφο. Οι παράµετροι θα
µπορούσαν να είναι και περισσότερες από µία αν αυτό ήταν απαραίτητο. Στο κάτω
µέρος του σχήµατος παρουσιάζετε η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την απόδοση
τιµής σε κάθε παράµετρο. Στην προκειµένη περίπτωση η τιµή προσλαµβάνετε από το
περιβάλλον δηµιουργίας του εγγράφου. Το περιεχόµενο του περιβάλλοντος
δηµιουργίας του εγγράφου αναλύεται σε επόµενο κεφάλαιο (βλέπε Κεφάλαιο
3.3.3.1). Τέλος, το κοµµάτι που προηγείται του καθορισµού των τιµών των
παραµέτρων καθορίζει τις αντιστοιχήσεις ανάµεσα στα δεδοµένα που επιστρέφονται
από την εκτέλεση της SQL επερώτησης και των στοιχείων ή των γνωρισµάτων που
δηλώνονται στον ορισµό του τµήµατος εγγράφου. Για την επίτευξη αυτής της
αντιστοίχησης αποδίδετε ένα µοναδικό προσδιοριστικό σε κάθε στοιχείο και
γνώρισµα που δηλώνετε στο τµήµα εγγράφου.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται από κατάλληλο λογισµικό, το οποίο
εγκαθιδρύει την απαιτούµενη σύνδεση µε το εν λόγο πληροφοριακό σύστηµα και
κατασκευάζει το ζητούµενο έγγραφο, συµπληρώνοντας το παράλληλα µε την
πληροφορία που ανακτήθηκε.

1

Το webPHCCIS είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε από το Κέντρο
Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεµατικών Εφαρµογών στην Υγεία για να καλύψει τις ανάγκες των
Πρωτοβάθµιων Κέντρων Υγείας.
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Συνοπτικά, ένα τµήµα εγγράφου µπορεί να έχει πολλαπλές συνδέσεις σε
διαφορετικούς τύπους πηγών πληροφοριών, αλλά και σε ετερογενή, αναφορικά µε τα
µοντέλα τους, πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία. Ο
µηχανισµός που περιγράφηκε παραπάνω απλοποιεί τον ορισµό των τµηµάτων
εγγράφων διατηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις µόνο στον καθορισµό της δοµής
της πληροφορίας, ενώ οι συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων χρησιµοποιούνται για την
ανάκληση της πληροφορίας. Το σχήµα αυτό είναι ξεκάθαρο ως προς τη δοµή του και
παράλληλα απολαµβάνει σηµαντικών πλεονεκτηµάτων. Οι συνδέσεις τµηµάτων
εγγράφων ορίζονται ανά τµήµα εγγράφου και ανά πληροφοριακό σύστηµα ή
τεχνολογία ανάκτησης πληροφορίας. Εποµένως, οι συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων
του τύπου SQL µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου
τύπου πληροφοριακού συστήµατος. Παρόµοια, άλλου τύπου συνδέσεις, όπως το
COAS το οποίο προσφέρει µία Π∆Ε για την ανάκληση πρωτογενούς κλινικής
πληροφορίας ανεξάρτητα από το υποβόσκον πληροφοριακό σύστηµα, µπορούν
επίσης να επαναχρησιµοποιούνται µεταξύ διαφορετικών τύπων πληροφοριακών
συστηµάτων.
<template_binding is_type="webPHCCIS" is_version="1.0">
<template ref="FRAGMENT_FRAG0000000001_1.0" />
<query>SELECT PATIENT.PATIENTID,
PATIENT.GIVENNAME,PATIENT.FAMILYNAME,
PATIENT.PARENTNAME,PATIENT.BIRTHDATE,PEROFFICE.PERIPHERAL,PATIENT.RECORDCODE,GE
NDER.GENDERNAME,
TOWN.TOWN, PROVINCE.PROVINCENAME,PATIENT.STREET FROM
PATIENT LEFT OUTER JOIN PEROFFICE ON
PATIENT.PEROFFICEID = PEROFFICE.PEROFFICEID LEFT
OUTER JOIN GENDER ON PATIENT.GENDERID =
GENDER.GENDERID LEFT OUTER JOIN TOWN ON
PATIENT.RESIDENCETOWNID = TOWN.TOWNID LEFT OUTER
JOIN PROVINCE ON PATIENT.RESIDENCEPROVINCEID =
PROVINCE.PROVINCEID WHERE PATIENT.PATIENTID = ?</query>
<mappings>
<mapping source="PATIENT.PATIENTID" target="stx_5" />
<mapping source="PATIENT.GIVENNAME" target="stx_1" />
<mapping source="PATIENT.FAMILYNAME" target="stx_2" />
<mapping source="PATIENT.PARENTNAME" target="stx_4" />
<mapping source="PATIENT.BIRTHDATE" target="stx_3" />
<mapping source="PEROFFICE.PERIPHERAL" target="stx_6" />
<mapping source="PATIENT.RECORDCODE" target="stx_7" />
<mapping source="GENDER.GENDERNAME" target="stx_8" />
<mapping source="TOWN.TOWN" target="stx_9" />
<mapping source="PROVINCE.PROVINCENAME" target="stx_10" />
<mapping source="PATIENT.STREET" target="stx_11" />
</mappings>
<query_parameters>
<query_parameter name="PATIENT.PATIENTID" source="service_context/patient/patient_id" />
</query_parameters>
</template_binding>

Σχήµα 7: Περίπτωση περιγραφής σύνδεσης τµήµατος εγγράφου
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3.3 Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος
Μέχρι αυτό το σηµείο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αναφορικά µε τις
ξεχωριστές

περιπτώσεις

εγγράφων

στα

πλαίσια

λειτουργίας

πραγµατικών

περιβάλλοντων µε βασική αρχή την επαναχρησιµοποίηση συστατικών. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται το πλήρες περιβάλλον που αναπτύχθηκε µε στόχο να επιτρέψει την
ανάπτυξη και τη διαχείριση πολλαπλών προσαρµοζόµενων εκδόσεων ψηφιακών
κλινικών εγγράφων και τµηµάτων εγγράφων. Η πλήρης αρχιτεκτονική του
συστήµατος που αναπτύχθηκε παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Το σύστηµα συνθέτετε
από διάφορα συστατικά, κάθε ένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση
συγκεκριµένων ρόλων, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επεκτασιµότητα
και την αποδοτικότητα ολόκληρου του συστήµατος.

Σχήµα 8: Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος.

Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ιαχειριστής Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων αναλαµβάνει
την αποθήκευση και την διάθεση των περιγραφών των εν λόγω συστατικών. Η
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πρόσβαση στον ∆ιαχειριστή επιτυγχάνετε µέσω δύο Application Programming
Interfaces (APIs), το API ∆ιαχείρισης και το API Απλής Πρόσβασης. Ο λόγος
ύπαρξης των δύο APIs αφορά την διασφάλιση της ακεραιότητας του ∆ιαχειριστή
Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων εµποδίζοντας τους απλούς χρήστες του
συστήµατος να εκτελούν “επικίνδυνες” λειτουργίες, όπως για παράδειγµα η
ενηµέρωση. Ο µόνος πελάτης ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιεί το API ∆ιαχείρισης
τουλάχιστον προς το παρόν, είναι το Εργαλείο Ανάπτυξης Προτύπων και Τµηµάτων
Εγγράφων (βλέπε πάνω αριστερά). Το συγκεκριµένο εργαλείο αναπτύχθηκε µε στόχο
να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των εγγράφων.
Βασική συνιστώσα της υποδοµής αποτελεί ο πράκτορας λογισµικού, ο οποίος
αναλαµβάνει την δηµιουργία των περιπτώσεων των κλινικών εγγράφων. Ο
πράκτορας αυτός χρησιµοποιεί τις περιγραφές των ζητούµενων προτύπων και
τµηµάτων εγγράφων και κατασκευάζει την εκάστοτε περίπτωση εγγράφου σύµφωνα
µε το κλινικό περιβάλλον δηµιουργίας του. Συµπληρωµατικά, αν είναι επιθυµητό, ο
πράκτορας µπορεί να αναζητήσει ήδη καταγεγραµµένες σε ηλεκτρονική µορφή
πληροφορίες, οι οποίες σύµφωνα µε την περιγραφή των διάφορων τµηµάτων θα
πρέπει να εµπεριέχονται στο τελικό έγγραφο και να το συµπληρώσει µε αυτές. Η
πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία επιτυγχάνετε χρησιµοποιώντας κατάλληλες
τεχνολογίες, όπως η SQL για την διατύπωση επερωτήσεων σε σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων, ή κατάλληλες τυποποιηµένες διεπαφές όπως το COAS [COAS], της
CORBAmed [CORBAmed]. Η χρήση τυποποιηµένων διεπαφών όπως το COAS
αποτελούν και την ιδανικότερη λύση αφότου επιτρέπουν την εξαγωγή πρωτογενούς
πληροφορίας από συστήµατα των οποίων τα µοντέλα κωδικοποίησης της
πληροφορίας και τα σχήµατα των βάσεων δεδοµένων δεν είναι γνωστά.
Τέλος, η πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας και όλα τα υπόλοιπα κλινικά
πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν τα έγγραφα που απαιτούνται
στα πλαίσια λειτουργίας τους χρησιµοποιώντας έναν φυλλοµετρητή, όπως o Internet
Explorer. Η εφαρµογή, η οποία εκτελείται από τον φυλλοµετρητή, αποτελεί στην
ουσία την διεπαφή του υποσυστήµατος των Προτύπων και των Τµηµάτων Εγγράφων.
Η εφαρµογή υλοποιεί τις βασικές λειτουργίες αναφορικά µε την δηµιουργία, την
επεξεργασία, την παρουσίαση, και την εκτύπωση των εγγράφων όπως περιγράφηκαν
πρωτύτερα, ωστόσο, µπορεί να επεκταθεί κατά βούληση από τα συστήµατα µε τα
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οποία επιχειρείται η ολοκλήρωση προκειµένου να είναι δυνατή η κάλυψη των
εξειδικευµένων αναγκών τους.

3.3.1 ∆ιαχείριση Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων
Ο χώρος πληροφοριών που περιέχει τους ορισµούς των προτύπων και των τµηµάτων
εγγράφων, τις συνδέσεις των τµηµάτων εγγράφων, και τα XSL stylesheets, είτε για
την επεξεργασία είτε για την παρουσίαση των περιπτώσεων εγγράφων, αναµένεται να
είναι δύσκολο να διαχειριστεί αποτελεσµατικά λόγω του αριθµού των διάφορων
στοιχείων, αλλά και των σχέσεων ανάµεσα τους. Οι ικανότητες διασύνδεσης µεταξύ
των τµηµάτων εγγράφων, όπως περιγράφηκε νωρίτερα, καθιστούν την κατάσταση
ιδιαίτερα περίπλοκη δεδοµένου ότι τα πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων
εξελίσσονται

κατά

το

πέρας

του

χρόνου,

ενώ

οι

παλαιότεροι

ορισµοί

χρησιµοποιούνται ήδη από τις διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες, εποµένως
απαιτείται

να παραµένουν σταθεροί και αµετάβλητοι. Άρα η διαχείριση

διαφορετικών εκδόσεων των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων αλλά και
µηχανισµοί που θα επιτρέπουν την δηµοσιοποίηση τους αποτελούν βασικά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να υποστηρίζει το υποσύστηµα διαχείρισης.
Παράλληλα υπάρχει πάντα η πιθανότητα για µελλοντικές επεκτάσεις, οι οποίες θα
πρέπει να ενσωµατώνονται εύκολα στην υπάρχουσα υποδοµή. Η εισαγωγή
µηχανισµών γενίκευσης για τα τµήµατα εγγράφων, ή ο ορισµός νέων τύπων
συνδέσεων τµηµάτων εγγράφων, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα πιθανών
επεκτάσεων, των οποίων η εισαγωγή δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να απαιτεί
την τροποποίηση της αρχικής υποδοµής.
Η ορθή διαχείριση αυτού του χώρου πληροφοριών αποτελεί βασική προϋπόθεση
ώστε να αποδειχθεί πολύτιµη και αποτελεσµατική η υποδοµή των προτύπων και των
τµηµάτων εγγράφων. Το Σχήµα 9 παρουσιάζει την προτεινόµενη οργάνωση των
προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων µαζί µε όλα τα υπόλοιπα σχετικά συστατικά,
δηλαδή τις συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων και τα XSL stylesheets. Αν και τα
πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων τοποθετούνται κάτω από διαφορετικά κλαδιά του
δέντρου η δοµή των δύο κλαδιών είναι παρόµοια. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται
αυτός ο διαχωρισµός είναι τα διαφορετικά αφαιρετικά επίπεδα στα οποία ανήκουν τα
δύο συστατικά. Ωστόσο, δεν απαιτείται από κάθε υλοποίηση του συστήµατος να
ακολουθεί τη συγκεκριµένη οργάνωση, αν και η απόδοση των συστηµάτων
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αναµένεται να βελτιστοποιείται αν χρησιµοποιηθεί το εν λόγο σχήµα. Η αίσθηση
αυτή οφείλετε στο γεγονός ότι ερωτήσεις του τύπου:
1. ποια είναι τα διαθέσιµα πρότυπα; και κυρίως
2. ποια είναι τα διαθέσιµα τµήµατα εγγράφων;
είναι αρκετά συχνές. Στη συνέχεια παρουσιάζετε η δοµή κάτω από έναν κόµβο που
αντιστοιχεί σε ένα πρότυπο. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση των τµηµάτων
εγγράφων.

Σχήµα 9: Οργάνωση προτύπων, τµηµάτων εγγράφων και σχετικών συνιστωσών.

Για κάθε πρότυπο µπορεί να υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, οι οποίες κατά πάσα
πιθανότητα θα διαφέρουν ελάχιστα η µία από την άλλη. Κατά συνέπεια θα διαφέρουν
και τα XSL stylesheets, αλλά και οι συνδέσεις των τµηµάτων εγγράφων. Εποµένως,
κάθε διαφορετική έκδοση εκτός από τον ορισµό του προτύπου, εµπεριέχει ένα
σύνολο από όλα τα XSL stylesheets που έχουν κατασκευαστεί για την συγκεκριµένη
έκδοση του προτύπου, και ένα δεύτερο σύνολο στο οποίο θα τοποθετούνται όλες οι
συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων µε τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο ικανοποιείται η απαίτηση για την ύπαρξη πολλαπλών προσαρµοζόµενων
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εκδόσεων προτύπων εγγράφων ή των τµηµάτων τους. Η δοµή αυτή προσφέρει την
δυνατότητα για απευθείας υλοποίηση µιας Προγραµµατιστικής ∆ιεπαφής Εφαρµογής
(Π∆Ε) µέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η διαχείριση και η πρόσβαση στον εν
λόγο πληροφοριακό χώρο. Η Π∆Ε που προτείνετε παρουσιάζετε στο Παράρτηµα Β
και παρέχει µεθόδους για:
•

την αποθήκευση µιας έκδοσης προτύπου ή τµήµατος εγγράφου,

•

την αποθήκευση ενός XSL stylesheet για την επεξεργασία ή την παρουσίαση
ενός προτύπου ή τµήµατος εγγράφου,

•

την αποθήκευση µιας σύνδεσης τµήµατος εγγράφου,

•

την ανάκτηση του συνόλου των προτύπων ή/και των τµηµάτων εγγράφων,

•

την ανάκτηση ενός συγκεκριµένου XSL stylesheet,

•

την ανάκτηση µιας συγκεκριµένης σύνδεσης τµήµατος εγγράφου,

•

την ανάκτηση του συνόλου των διαθέσιµων XSL stylesheets για µια
συγκεκριµένη έκδοση ενός προτύπου ή ενός τµήµατος εγγράφου,

•

την ανάκτηση του συνόλου των συνδέσεων τµηµάτων εγγράφων για µια
συγκεκριµένη έκδοση ενός προτύπου ή ενός τµήµατος εγγράφου,

∆εν προσφέρονται από την Π∆Ε µέθοδοι για την διαγραφή των διάφορων
συνιστωσών διότι δεν κρίθηκε απαραίτητο. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας θα
µπορούσαν να προστεθούν εύκολα οι αντίστοιχές µέθοδοι. Τέλος, ένα άλλο θέµα
είναι ότι στην πράξη δεν υπάρχει µία Π∆Ε, αλλά δύο. Ο λόγος αφορά την ασφάλεια
και την ακεραιότητα του συστήµατος διαχείρισης. Έτσι λοιπόν η Π∆Ε, όπως
παρουσιάζετε στο Παράρτηµα Β προσφέρετε µόνο στους χρήστες που είναι
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη νέων τύπων εγγράφων (Π∆Ε ∆ιαχείρισης), ενώ υπάρχει
και µία δεύτερη Π∆Ε που παρέχει περιορισµένη λειτουργικότητα, δηλαδή µόνο τις
µεθόδους για την ανάκτηση των διάφορων συστατικών, για χρήση από όλους τους
υπόλοιπους (Π∆Ε Απλής Πρόσβασης).
Αυτό το υποκεφάλαιο κλείνει µε µερικά σχόλια αναφορικά µε ζητήµατα υλοποίησης.
Το σχήµα που προτείνεται για τη διαχείριση των προτύπων και των τµηµάτων
εγγράφων είναι διαισθητικά εύκολο να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια γνωστή και
ευρέως διαδεδοµένη τεχνολογία, τις υπηρεσίες καταλόγου, όπως το X.500. Εντούτοις,
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µια εγγενής XML βάση δεδοµένων αποτελεί την πιο ελκυστική τεχνολογία στην
προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι οι γλώσσες διατύπωσης επερωτήσεων XML
όπως η XPath [XPath] και η XQuery [XQuery] προσφέρουν τη δυνατότητα στους
υπεύθυνους για την ανάπτυξη των προτύπων και των υπόλοιπων συστατικών να
εκφράσουν σύνθετες ερωτήσεις προς το σύστηµα διευκολύνοντας κατά αυτό τον
τρόπο το έργο τους. Αν και οι εγγενής XML βάσεις δεδοµένων είναι µια ανώριµη
ακόµη τεχνολογία, η εξέλιξη τους είναι ταχύτατη και σύντοµα θα εµφανιστούν στην
αγορά αξιόπιστα, αποδοτικά, και οικονοµικά προσιτά συστήµατα συµβατά µε τα
πρότυπα επερώτησης XML.
Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας υλοποιήθηκε ο ∆ιαχειριστής Προτύπων και
Τµηµάτων Εγγράφων, ένα σύστηµα για την διαχείριση του πληροφοριακού χώρου
που περιγράφηκε παραπάνω. Για την υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η
τεχνολογία των εγγενών XML βάσεων δεδοµένων, και πιο συγκεκριµένα
χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων eXist [eXist]. Η eXist είναι µία εγγενής XML
βάση δεδοµένων υλοποιηµένη σε Java, και προσφέρετε µε την µορφή ανοικτού
κώδικα. Οι δύο λόγοι που συνέβαλαν στην χρήση της είναι ότι µπορεί να
χρησιµοποιηθεί δωρεάν, ενώ παράλληλα αποτελεί την αποδοτικότερη και
αποτελεσµατικότερη από τις βάσεις δεδοµένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία
[Lelis]. Εναλλακτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η Tamino [Tamino], µία
εµπορική εγγενής XML βάση δεδοµένων, µε όλα τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα που αυτό συνεπάγεται.
Το σχήµα της βάσης είναι ακριβώς το ίδιο µε το σχήµα που παρουσιάστηκε στο
προηγούµενο υποκεφάλαιο, και η πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνετε µέσω των δύο
Π∆Ε, την Π∆Ε ∆ιαχείρισης και την Π∆Ε Απλής Πρόσβασης. Η υλοποίηση των Π∆Ε
έγινε σε Java χρησιµοποιώντας την τεχνολογία που προσφέρεται για αποµακρυσµένη
κλήση συναρτήσεων [Java RMI]. Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της
συγκεκριµένης υλοποίησης των Π∆Ε είναι ότι βασίζονται στο XMLDB [XMLDB],
ένα αναπτυσσόµενο πρότυπο για την τυποποιηµένη πρόσβαση σε XML βάσεις
δεδοµένων. Το αποτέλεσµα αυτού είναι ότι ακόµη και αν αλλάξει η βάση δεδοµένων
δεν είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν ξανά οι δύο Π∆Ε αν η νέα βάση υποστηρίζει το
πρότυπο XMLDB.
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3.3.2 Εργαλείο Ανάπτυξης Προτύπων και των Τµηµάτων
Εγγράφων
Η ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων που θα διευκολύνουν τον ορισµό των
προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων ήταν ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτής
της εργασίας. Μέχρι αυτό το σηµείο της αναφοράς παρουσιάστηκε µια υποδοµή για
την κατασκευή των απαραίτητων ψηφιακών εγγράφων, η οποία στηρίζεται στα
πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων και όλα τα υπόλοιπα σχετικά συστατικά που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η απαραίτητη λειτουργικότητα προσφέρετε µε τη
συνεργασία αυτών των συστατικών και τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού.
Επιπλέον, στο προηγούµενο υποκεφάλαιο παρουσιάστηκε το αναγκαίο συστατικό για
την διαχείριση του συγκεκριµένου πληροφοριακού χώρου. Το επόµενο θέµα, το
οποίο αποτελεί και το αντικείµενο αυτού του υποκεφαλαίου είναι ένα εργαλείο για τη
διευκόλυνση του έργου των χρηστών του περιβάλλοντος που είναι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξη των εγγράφων.
Το Εργαλείο Ανάπτυξης Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων διαθέτει Γραφική
∆ιεπαφή Χρήσης (Γ∆Χ) για τον ορισµό των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων,
την κατασκευή των αναγκαίων XSL stylesheets, και την ανάπτυξη των συνδέσεων
τµηµάτων εγγράφων. Με την υποστήριξη διάφορων βοηθών και διαλόγων, ο χρήστης
µπορεί να κατασκευάσει το επιθυµητό stylesheet σε λίγα δευτερόλεπτα µιας και το
εργαλείο υλοποιεί την µεθοδολογία που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 3.1.2.2.
Αντίστοιχος βοηθός προσφέρετε και για τον καθορισµό των συνδέσεων τµηµάτων
εγγράφων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα για άµεση πρόσβαση στα XSL stylesheets
και τις συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων για το πρότυπο ή τµήµα εγγράφου που
επεξεργάζεται κάθε φορά ο χρήστης.
Επίσης, µέσω της Π∆Ε ∆ιαχείρισης το Εργαλείο Ανάπτυξης Προτύπων και
Τµηµάτων Εγγράφων αποκτά πρόσβαση στον ∆ιαχειριστή Προτύπων και Τµηµάτων
Εγγράφων, τον οποίο χρησιµοποιεί σαν αποθηκευτικό µέσο. Ο αναγνώστης
παραπέµπετε στο [TemplateBuilder] για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις
λειτουργίες και τις οδηγίες χρήσης του εργαλείου.
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Σχήµα 10: Το Εργαλείο Ανάπτυξης Προτύπων και των Τµηµάτων Εγγράφων.

Η προφανής ερώτηση σε αυτό το σηµείο είναι γιατί δεν χρησιµοποιείται κάποιο από
τα πολλά εµπορικά

ή όχι προϊόντα για επεξεργασία XML εγγράφων και XSL

stylesheets, όπως το XML Spy [XML Spy] κα.. Η απάντηση είναι ότι αν και αυτά τα
προϊόντα, µε τις ενισχυµένες ικανότητές τους για την δηµιουργία XML εγγράφων και
XSL stylesheets µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό των προτύπων, των
τµηµάτων εγγράφων και των υπόλοιπων συστατικών, δεν είναι ικανά να
συνεργαστούν άµεσα µε τον ∆ιαχειριστή Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων.
Επιπρόσθετα, όπως σχολιάστηκε προηγουµένως, η µορφή των XSL stylesheets έχει
ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται απευθείας από τα υπάρχοντα
εργαλεία. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες που προσφέρουν µπορεί να αποδειχτούν
χρήσιµες σε ορισµένες περιπτώσεις, για τούτο στο µέλλον µια υβριδική προσέγγιση
µπορεί να αποδειχθεί ως η ιδανικότερη λύση.
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3.3.3 Μέθοδοι Χρήσης του Περιβάλλοντος

3.3.3.1 Περιβάλλον ∆ηµιουργίας Εγγράφου και Περιπτώσεις
Εγγράφων
Η ερώτηση που πιθανά θα απασχολεί τον αναγνώστη πλέον αφορά τη µέθοδο µε την
οποία καθίσταται δυνατή η συνεργασία του περιβάλλοντος των Προτύπων και των
Τµηµάτων Εγγράφων και του συστήµατος του χρήστη. Η απάντηση σε αυτό το
ερώτηµα είναι το περιβάλλον δηµιουργίας εγγράφου, το οποίο συνθέτετε από το
σύνολο των πληροφοριών που µοιράζονται µεταξύ των δύο συστηµάτων. Στην πράξη
αποτελεί µία µέθοδο γενίκευσης ή παραµετροποίησης, η οποία επιτρέπει τον σαφή
προσδιορισµό του κλινικού περιβάλλοντος, εποµένως την αρχικοποίηση των
διάφορων µεταβλητών που χαρακτηρίζουν την κάθε ξεχωριστή περίπτωση εγγράφου.
Ο ρόλος του περιβάλλοντος και της προσαρµογής σε αυτό µπορεί να γίνει εύκολα
κατανοητός αν αναλογιστεί κανείς τους λόγους για τους οποίους όλα τα έµβια όντα
χρησιµοποιούν παρόµοιου τύπου πληροφορίες. Για παράδειγµα αν ένας έλληνας
επισκεφτεί την αµερικάνικη πρεσβεία για την έκδοση βίζας, και πρέπει να
εξυπηρετηθεί από έναν υπάλληλο ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, ή θα
προσαρµοστεί και χρησιµοποιήσει την αγγλική γλώσσα, ή η συνοµιλία τους δεν θα
έχει κανένα νόηµα και αποτέλεσµα. Στην προκειµένη περίπτωση, η πληροφορία ότι η
κατάλληλη γλώσσα για την επίτευξη της επικοινωνίας είναι η αγγλική αποτελεί µέρος
του περιβάλλοντος εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας και πρέπει να είναι
γνωστή και στους δύο συµβαλλόµενους.
Ένα σηµαντικό θέµα αναφορικά µε τον καθορισµό του περιβάλλοντος αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο γίνονται διαθέσιµες οι σχετικές πληροφορίες. Οι πιθανές
προσεγγίσεις είναι δύο. Η πρώτη από αυτές είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος
από τους συµβαλλόµενους, δηλαδή η εξαγωγή συµπερασµάτων και γνώσης µε βάση
την αλληλεπίδραση µε αυτό, πιθανά κατά το πρότυπο της ανθρώπινης επικοινωνίας.
∆υστυχώς, δεν υπάρχει έτοιµη λύση από την κοινότητα της πληροφορικής για το
πρόβληµα αυτό, το οποίο οµολογουµένως είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Η δεύτερη
προσέγγιση είναι η µοντελοποίηση του περιβάλλοντος σε ανάλογα σχήµατα και η
πρόσβαση στην σχετική πληροφορία µέσω κατάλληλων καταλόγων. Το πρόβληµα
στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει ένα γενικό µοντέλο που να µπορεί
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να περιγράψει ικανοποιητικά το πλήρες περιβάλλον. Αυτό το γεγονός αποτελεί
συγχρόνως και έναν από τους ανασταλτικούς παράγοντες για την πρώτη προσέγγιση.
Η εναλλακτική οδός είναι να απλουστευθεί το πρόβληµα και αντί να περιγραφεί το
περιβάλλον γενικά, να περιγραφεί το κοµµάτι του περιβάλλοντος που σχετίζεται
άµεσα µε το αντικείµενο µελέτης. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται ευρέως
σε προβλήµατα ανάλογης φύσης, για τούτο και η έλλειψη ολοκληρωµένης
βιβλιογραφίας αναφορικά µε το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Το
πρότυπο CCOW [CCOW] του HL7 αποτελεί την πλησιέστερη σε αυτή την εργασία
προσπάθεια, ωστόσο δεν βρίσκει άµεση εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση, µιας
και ο ρόλος του συνίσταται στον διαµοιρασµό πληροφορίας περιβάλλοντος ανάµεσα
σε εφαρµογές που χρησιµοποιούνται από ένα χρήστη και εκτελούνται στον ίδιο
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο µελέτης υιοθετείται η τελευταία προσέγγιση. Το
περιβάλλον δηµιουργίας εγγράφου χαρακτηρίζεται από ένα περιορισµένο σύνολο
παραµέτρων, ωστόσο, πλήρες για τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Το περιβάλλον
αποτελείται από τον τύπο της υπηρεσίας στα πλαίσια της οποίας δηµιουργείται το
έγγραφο, τους συµβαλλόµενους (τα προσδιοριστικά τους, το προφίλ τους, το ρόλο
τους στα πλαίσια της υπηρεσίας, τον τύπο του πληροφοριακού συστήµατος του
χρήστη), τις πληροφορίες προσδιορισµού του ασθενή, και τέλος πληροφορίες που
προσδιορίζουν το συγκεκριµένο επεισόδιο. Προφανώς το σύνολο των πληροφοριών
που συνθέτουν το περιβάλλον δηµιουργίας του εγγράφου µπορεί να επεκταθεί εάν
κριθεί απαραίτητο. Οι πληροφορίες που συνθέτουν το περιβάλλον δηµιουργίας
εγγράφου

είναι

διαθέσιµες

από

ένα

σύνολο

καταλόγων

και

ενδιάµεσων

υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα µπορούσαν εν δυνάµει να προσφέρονται
από ένα περιφερειακό δίκτυο πληροφοριών στην υγεία [Katehakis01].
Το περιβάλλον δηµιουργίας εγγράφου συντελεί σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του
στόχου της εργασίας. Ο πρωταρχικός στόχος τον οποίο καλείται να φέρει εις πέρας η
υποδοµή των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων είναι η κατασκευή
τυποποιηµένων εγγράφων για χρήση στα πλαίσια λειτουργίας διάφορων κλινικών
πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Σύµφωνα µε αυτά
που προηγήθηκαν τα πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων καθορίζουν την δοµή των
εγγράφων, ενώ η εξαγωγή πληροφορίας από τα πληροφοριακά συστήµατα ανατίθεται
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στις συνδέσεις τµηµάτων εγγράφων. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του περιβάλλοντος
δηµιουργίας τους, όπως προαναφέρθηκε,

αφορά τον διαµοιρασµό πληροφοριών

ανάµεσα στα δύο συστήµατα. Το Σχήµα 11 που ακολουθεί, παρουσιάζει την
διαδικασία κατασκευής µιας περίπτωσης εγγράφου βήµα προς βήµα, ώστε να
διευκρινιστούν οι σχέσεις και οι ρόλοι όλων των συστατικών.

Σχήµα 11: Βήµα προς βήµα κατασκευή περίπτωσης κλινικού εγγράφου.

Η εκτέλεση της διαδικασίας κατασκευής µιας περίπτωσης κλινικού εγγράφου
ανατίθεται σε έναν πράκτορα λογισµικού. Ο πράκτορας λαµβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες που συνθέτουν το περιβάλλον δηµιουργίας εγγράφου διατρέχει την
ιεραρχία των τµηµάτων εγγράφων για το ζητούµενο πρότυπο. Για κάθε τµήµα
εγγράφου που συναντά ο πράκτορας επιλέγει την κατάλληλη σύνδεση τµήµατος
εγγράφου, στηριζόµενος στις πληροφορίες που περιγράφουν το περιβάλλον
δηµιουργίας του, την ανακτά και εν συνεχεία την αναλύει. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στην σύνδεση τµήµατος εγγράφου καθοδηγούν τον πράκτορα να
εκτελέσει τα βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να ανακτήσει την απαιτούµενη
πληροφορία, και τέλος να συµπληρώσει το έγγραφο το όποιο κατασκευάζει ανάλογα
µε τις τιµές των παραµέτρων όπως ορίζονται στο περιβάλλον δηµιουργίας του
εγγράφου.
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3.3.3.2 Η Χρήση του Περιβάλλοντος από τα διάφορα Κλινικά
Πληροφοριακά Συστήµατα
Με δεδοµένη την ικανότητα για την κατασκευή κλινικών εγγράφων, το επόµενο
ζήτηµα που προκύπτει εύλογα αφορά τη µέθοδο ολοκλήρωσης, δηλαδή της χρήσης
του περιβάλλοντος των Προτύπων από των Τµηµάτων Εγγράφων από τα διάφορα
πληροφοριακά συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται µία τυποποιηµένη µέθοδο,
µια διεπαφή, µέσω της οποίας τα διάφορα συστήµατα θα αποκτούν πρόσβαση στην
προσφερόµενη λειτουργικότητα. Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούµενα κεφάλαια,
τα κλινικά έγγραφα και όλες οι σχετικές µε αυτά λειτουργίες εκτελούνται
χρησιµοποιώντας φυλλοµετρητές όπως ο Internet Explorer. Η εφαρµογή, η οποία
εκτελείται από τον φυλλοµετρητή, αποτελεί στην ουσία την διεπαφή µέσω της οποίας
παρέχεται πρόσβαση στο περιβάλλον των Προτύπων και των Τµηµάτων Εγγράφων.
Η εφαρµογή δέχεται ένα σύνολο από καθορισµένες παραµέτρους, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και το περιβάλλον δηµιουργίας του εγγράφου, και υλοποιεί τις
βασικές λειτουργίες αναφορικά µε τα κλινικά έγγραφα. Οι βασικές λειτουργίες
περιλαµβάνουν την επεξεργασία, την παρουσίαση, τη δυνατότητα ψηφιακής
υπογραφής, τη σµίκρυνση ή τη µεγέθυνση, και την εκτύπωση των εγγράφων.
Ωστόσο, το σύνολο των λειτουργιών µπορεί να επεκταθεί κατά βούληση από τα
συστήµατα µε τα οποία επιχειρείται η ολοκλήρωση προκειµένου να είναι δυνατή η
κάλυψη των εξειδικευµένων αναγκών τους. Παραδείγµατος χάριν, η υλοποίηση
λειτουργιών όπως η αποθήκευση ή η αποστολή του εγγράφου σε κάποιον
συγκεκριµένο παραλήπτη θα πρέπει να υλοποιούνται ανά περίπτωση. Τέλος, η
συγκεκριµένη εφαρµογή, η οποία προφανώς υλοποιείται χρησιµοποιώντας τυπικές
τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (HTML, JavaScript), είναι δυνατόν να
φορτώνεται στον φυλλοµετρητή είτε από το τοπικό σύστηµα αρχείων, είτε µέσω ενός
αποµακρυσµένου εξυπηρετητή του Παγκόσµιου Ιστού.
Πριν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητά τα
παραπάνω, σχολιάζεται ένα τυπικό σενάριο χρήσης του περιβάλλοντος από ένα
κλινικό πληροφοριακό σύστηµα. Ας θεωρηθεί ότι µία γιατρός σε ένα κέντρο υγείας
επιθυµεί να δηµιουργήσει, να επεξεργαστεί, και τέλος να εκτυπώσει ένα κλινικό
έγγραφο ενός δεδοµένου τύπου, π.χ. µια συνταγή. Η γιατρός χρησιµοποιεί ένα
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κλινικό πληροφοριακό σύστηµα προσαρµοσµένο στις τοπικές ανάγκες του
περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται, όπως το webPHCCIS (βλέπε Παράρτηµα Γ).
Όταν η γιατρός χρησιµοποιώντας τη διεπαφή χρήσης του πληροφοριακού
συστήµατος δώσει την εντολή για τη δηµιουργία µιας συγκεκριµένης περίπτωσης
εγγράφου, το πληροφοριακό σύστηµα φορτώνει σε ένα φυλλοµετρητή την εφαρµογή
που αναφέρθηκε προηγουµένως και την ενηµερώνει για τις τιµές που συνθέτουν το
περιβάλλον δηµιουργίας του εγγράφου. Στη συνέχεια η εφαρµογή χρησιµοποιεί το
περιβάλλον και πιο συγκεκριµένα το λογισµικό που είναι ικανό να δηµιουργήσει την
περίπτωση του εγγράφου εξάγοντας εν δυνάµει σχετικές πληροφορίες από το
πληροφοριακό σύστηµα και παρουσιάζει το έγγραφο / αποτέλεσµα στον ίδιο
φυλλοµετρητή. Η γιατρός χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες που υλοποιούνται
εξολοκλήρου στον φυλλοµετρητή έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το
περιεχόµενο του εγγράφου, και στη συνέχεια να το εκτυπώσει.

Σχήµα 12: Η χρήση του περιβάλλοντος από ένα κλινικό πληροφοριακό σύστηµα.
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3.3.3.3 Η Χρήση του Περιβάλλοντος από την Πλατφόρµα
Ηλεκτρονικής Υγείας
Η µέθοδος ολοκλήρωσης του υποσυστήµατος των Προτύπων και των Τµηµάτων
Εγγράφων µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας (βλέπε Παράρτηµα Γ) δεν
διαφέρει από τη µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω. Απλά επεκτάθηκε ώστε να
συµπεριληφθεί η έννοια του προφίλ υπηρεσίας. Σύµφωνα µε την περίπτωση χρήσης
της εφαρµογής πελάτη ηλεκτρονικής υγείας (βλέπε υποκεφάλαιο Γ.2.2), το πρώτο
βήµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας είναι η επιλογή του κατάλληλου προφίλ. Με
άλλα λόγια ο χρήστης πρέπει να επιλέξει µία συγκεκριµένη υπηρεσία από όλες τις
διαθέσιµες. Στη παρούσα έκδοση της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας, µετά την
επιλογή του προφίλ υπηρεσίας από τον χρήστη παρουσιάζετε µπροστά του η
εφαρµογή, η οποία υλοποιεί την συγκεκριµένη υπηρεσία. Αν και η συγκεκριµένη
διαδικασία είναι σωστή από κάθε πλευρά, η υλοποίηση της είναι προβληµατική. Οι
διαφορές ανάµεσα στις υπηρεσίες εµφανίζονται στον κώδικα που υλοποιεί την
υπηρεσία µε τη µορφή:
“αν το προφίλ που επιλέχθηκε είναι η καρδιολογία, και πιο συγκεκριµένα η πιθανότητα
οξέως εµφράγµατος του µυοκαρδίου, και ο χρήστης είναι γενικός γιατρός, τότε τα
έγγραφα που µπορεί να δηµιουργήσει είναι των τύπων Α, Β και Γ, ενώ αν είναι ειδικός
µπορεί να δηµιουργήσει έγγραφα των τύπων ∆, Ε, και Ζ”.
Επιπρόσθετα, µε την ίδια ακριβώς µορφή ορίζονται και οι παράµετροι που αφορούν
την διαµόρφωση των ιατρικών συσκευών. Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να
απαιτείται επέµβαση στον κώδικα προκειµένου να υλοποιηθεί ένα καινούργιο προφίλ
υπηρεσίας, το οποίο προφανώς αποτελεί πιθανή πηγή λαθών. Το πρόβληµα αυτό
µπορεί να εκλείψει σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφετε στη συνέχεια.
Στην ουσία, η διαφοροποίηση µεταξύ των προφίλ υπηρεσιών έγκειται σε τρία σηµεία.
Το πρώτο από αυτά αφορά το είδος των εγγράφων που µπορούν να δηµιουργηθούν,
ενώ το δεύτερο την διαµόρφωση των ιατρικών συσκευών. Το τρίτο σηµείο
διαφοροποίησης αφορά το είδος των πιθανών ρόλων µε τους οποίους µπορεί να
συµµετάσχει κάποιος στην διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι πιθανοί συνδυασµοί αυτών
των τριών παραµέτρων ορίζουν έµµεσα το προφίλ της εκάστοτε υπηρεσίας.
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<service_profile>
<service_context>
<interested_parties>
<!—specify role, type, identification, access points, etc. for every interested
party -->
</interested_parties>
<patient_info>…</patient_info>
<encounter_info>…</encounter_info>
</service_context>
<components_definition>
<!—the definition of document templates & fragments, fragments bindings,
XSL stylesheets, ActiveX components etc -->
</components_definition>
<stations_settings>
<!-- the necessary components for every station -->
</stations_settings>
</service_profile>
Σχήµα 13: Η δοµή ενός Προφίλ Υπηρεσίας.

Ο µηχανισµός, ο οποίος προτείνετε, βασίζετε στην τυποποίηση µιας δοµής από
πληροφορίες ικανές να περιγράψουν τους πιθανούς συνδυασµούς των τριών
παραµέτρων, δηλαδή τα προφίλ των υπηρεσιών. Η δοµή που παρουσιάζετε στο
Σχήµα 13, µε τη µορφή XML εγγράφου, αποτελεί ένα παράδειγµα. Το πρώτο τµήµα
της δοµής αφορά τον καθορισµό των απαραίτητων παραµέτρων αναφορικά µε το
περιβάλλον δηµιουργίας των εγγράφων. Σε αυτό το κοµµάτι παραθέτονται όλες οι
σχετικές

µε

το

περιβάλλον

πληροφορίες,

όπως

τα

χαρακτηριστικά

των

συµβαλλόµενων, τα στοιχεία του ασθενούς, και τα στοιχεία αναφορικά µε το
εκάστοτε κλινικό επεισόδιο. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ορισµοί των προτύπων και
των τµηµάτων εγγράφων, όπως επίσης και των ιατρικών συσκευών που
χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της υπηρεσίας. Το τρίτο και τελευταίο τµήµα του
προφίλ υπηρεσιών ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να είναι δοµηµένη η
εφαρµογή πελάτη που θα χρησιµοποιηθεί από τον κάθε συµβαλλόµενο, δηλαδή τον
τύπο των συστατικών που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο χρήστης και τις ρυθµίσεις
αυτών, ανάλογα µε τον ρόλο του.
Εποµένως προτού να είναι έτοιµη η εφαρµογή πελάτη για την εκτέλεση κάποιας
υπηρεσίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ρύθµιση όλων των
απαραίτητων συστατικών. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θεωρείται ότι υπάρχει
ένας διαχειριστής του όλου συστήµατος, ο οποίος είναι επιφορτισµένος να φέρει εις
πέρας την συγκεκριµένη διαδικασία. Εναλλακτικά, κάθε εφαρµογή πελάτη
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ηλεκτρονικής υγείας θα µπορούσε να συνοδεύετε από ένα συστατικό διαχείρισης
λογισµικού, το οποίο χρησιµοποιώντας κατάλληλους µηχανισµούς και καταλόγους
λογισµικού θα είχε τη δυνατότητα να διαµορφώσει τον σταθµό ανάλογα µε τις
εκάστοτε απαιτήσεις [ΤΙΑ].
Άρα, πριν να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, κάθε εφαρµογή
πελάτη διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο προφίλ
της και ανάλογα µε τον ρόλο του χρήστη. Εννοείται βέβαια, πως το πρώτο βήµα της
διαµόρφωσης, δηλαδή η διαδικασία εγκατάστασης λογισµικού, διεξάγετε µόνο µία
φορά και όχι για κάθε ξεχωριστή περίπτωση εκτέλεσης της συγκεκριµένης
υπηρεσίας. Όσον αφορά την εκκίνηση κάθε περίπτωσης υπηρεσίας, η εφαρµογή
πελάτη σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες που περιγράφονται στο προφίλ, ενηµερώνεται
για τις τιµές που καθορίζουν το συγκεκριµένο περιβάλλον εκτέλεσης και αρχικοποιεί
όλες τις συνιστώσες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια. Έπειτα, η
υπηρεσία είναι έτοιµη προς χρήση.
Η µέθοδος, η οποία περιγράφηκε παραπάνω δεν απαιτεί την διαρκή επέµβαση στον
κώδικα που υλοποιεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, αρκεί να υφίσταται το
λογισµικό του απαιτείται προκειµένου να αναλυθεί το εκάστοτε προφίλ υπηρεσίας
ώστε να διαµορφωθεί κατάλληλα η εφαρµογή πελάτη. Παράλληλα, απαιτείται και
λογισµικό, το οποίο θα διαχειρίζεται τα πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων και όλη
την σχετική υποδοµή. Βέβαια, το συγκεκριµένο λογισµικό είναι κοινό για όλα τα
έγγραφα που είναι πιθανό να δηµιουργηθούν.
Η τελευταία παρατήρηση αναφορικά µε τα προφίλ υπηρεσιών αφορά την πραγµατική
τους µορφή. Εφόσον τα διάφορα υποσυστήµατα σχεδιάστηκαν µε σκοπό να µπορούν
να λειτουργούν αυτόνοµα, τα προφίλ υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας είναι κατ’
ανάγκη κατανεµηµένα σε διάφορους καταλόγους. Το πλήρες προφίλ συντίθεται από
τα επιµέρους συστατικά του, δηλαδή τους ορισµούς των πρότυπων και των τµηµάτων
εγγράφων, την περιγραφή του περιβάλλοντος δηµιουργίας εγγράφων και τα υπόλοιπα
συστατικά µε τη χρήση κατάλληλων µηχανισµών αναφοράς.
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4 Αποτελέσµατα, Συζήτηση και Προοπτικές
Ο ουσιαστικός στόχος της παρούσης εργασίας ήταν η βελτίωση και πιθανά η
επέκταση των υποδοµών και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την σχεδίαση
και

τη

χρήση

ψηφιακών

κλινικών

εγγράφων.

Έχοντας

εντοπίσει

την

αναποτελεσµατικότητα των µεθόδων που χρησιµοποιούνταν για την ανάπτυξη νέων,
αλλά και την αναπροσαρµογή των υπαρχόντων κλινικών εγγράφων σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε ένα περιβάλλον που βασίζετε στην περιγραφή Προτύπων και
επαναχρησιµοποιούµενων Τµηµάτων Εγγράφων. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων
αυτής της προσέγγισης για τη κατασκευή των απαραίτητων εγγράφων, αλλά και οι
σκέψεις και τα ανοικτά θέµατα αναφορικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα αποτελούν το
βασικό άξονα στον οποίο κινείται το παρόν κεφάλαιο. Ο δεύτερος άξονας αφορά τις
πιθανές κατευθύνσεις και προοπτικές για την εξέλιξη της πλατφόρµας ηλεκτρονικής
υγείας, η οποία αποτέλεσε άλλωστε και την πηγή έµπνευσης για την εκπόνηση αυτής
της εργασίας.

4.1 Πρότυπα και Τµήµατα Εγγράφων
Τα Πρότυπα και τα Τµήµατα Εγγράφων ορίστηκαν ως συστατικά ειδικού τύπου, τα
οποία µπορούν να διαχειριστούν µε ενιαίο τρόπο από κατάλληλο λογισµικό.
Επιπρόσθετα, ένα ακόµη πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η δυνατότητα
επαναχρησιµοποίησης των τµηµάτων εγγράφων, των σχετικών XSL stylesheets, και
των συνδέσεων των τµηµάτων µε τον ΗΦΥ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαδικασία για
την ανάπτυξη ενός νέου εγγράφου περιορίζεται στη περιγραφή του προτύπου και των
νέων τµηµάτων εγγράφων, και στη συνέχεια στην ανάπτυξη των σχετικών XSL
stylesheets και συνδέσεων τµηµάτων εγγράφων αν αυτό θεωρείται απαραίτητο.
Προφανώς, αυτή η διαδικασία διευκολύνεται µε τη χρήση του εργαλείου που
παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 3.3.2. Παράλληλα, στα πλαίσια της προσπάθειας
για την ολοκλήρωση του υποσυστήµατος των Προτύπων και των Τµηµάτων
Εγγράφων µε την υπάρχουσα έκδοση της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας,
εξαλείφθηκε η ανάγκη για επεµβάσεις στον κώδικα που υλοποιεί τις υπηρεσίες µε
βάση την δυνατότητα αυστηρής περιγραφής των Προφίλ Υπηρεσιών. Εποµένως, για
την ανάπτυξη µιας νέας υπηρεσίας, µετά την ανάπτυξη των επιµέρους εγγράφων, το
µόνο που αποµένει να γίνει είναι η περιγραφή του προφίλ της υπηρεσίας σύµφωνα µε
το υποκεφάλαιο 3.3.3.3. Άµεση συνέπεια των παραπάνω είναι να µειώνεται ο χρόνος
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που απαιτείται τόσο για την ανάπτυξη των εγγράφων, αλλά και για την προσαρµογή
τους σε νέα δεδοµένα.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, αλλά και στα
πλαίσια των δικτύων πληροφοριών στην υγεία γενικότερα, αφορά την επίτευξη
διαλειτουργικότητας µεταξύ των ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων. Όπως
είναι γνωστό, η λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελεί µονόδροµο, και δεν είναι
άλλη παρά η χρήση ανοικτών και ευρέως διαδεδοµένων προτύπων. Οι ορισµοί των
προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή
εγγράφων που συµφωνούν µε το πρότυπο Clinical Document Architecture του HL7.
Αν και προς το παρόν είναι γνωστή µόνο η δοµή του πρώτου επιπέδου της
αρχιτεκτονικής του CDA, δεν συντρέχει κανένας λόγος για τον οποίο θα µπορούσε να
θεωρηθεί ότι δεν θα είναι δυνατή η παραγωγή κλινικών εγγράφων που θα
εντάσσονται στα υπόλοιπα επίπεδα της αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, η γλώσσα
περιγραφής των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων έχει τη δυνατότητα να
αναπαραστήσει όλες τις πιθανές κατασκευές, οι οποίες συµφωνούν µε την XML.
Η προσέγγιση των προτύπων και των τµηµάτων εγγράφων µοιάζει αρκετά µε τα
πρότυπα που θα εισαχθούν στο επίπεδο δύο του CDA, και τα πρότυπα που
προτείνονται στα πλαίσια του DICOM Structured Reporting [DICOM SR, Sluis02].
Το ζήτηµα είναι ότι όλες αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια,
εποµένως αν και η ενοποίηση ή η ολοκλήρωση όλων των χρησιµοποιούµενων
γλωσσών είναι επιθυµητή σίγουρα απαιτείται ακόµη χρόνος. Προς αυτή την
κατεύθυνση η γλώσσα που προτείνετε θα µπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική,
αρκεί όµως, να τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να µπορούν να
υποστηρίζονται οι λειτουργίες που προσφέρονται από την υπάρχουσα έκδοση.
Πάντως η διαίσθηση υποδεικνύει ότι και οι συνδέσεις των τµηµάτων εγγράφων, αλλά
και η κατασκευή των XSL stylesheets θα µπορούσαν να εφαρµόζονται σε µία άλλη
γλώσσα µε µικρές αναπροσαρµογές. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί η οµοιότητα µε τις
προδιαγραφές για τα Core Component του ebXML [ebXML CC].
Όσον αφορά αποκλειστικά την γλώσσα που αποτελεί άλλωστε και τον ακρογωνιαίο
λίθο της προτεινόµενης προσέγγισης υπάρχει ένα ανοικτό θέµα. Το θέµα αυτό είναι οι
περιορισµοί που θέτει η γλώσσα αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να
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µοντελοποιηθούν τα διάφορα έγγραφα. Οι περιορισµοί αυτοί θα µπορούσαν να
εντοπιστούν µε ακρίβεια και να εξαλειφθούν αν κριθεί απαραίτητο σε µία µελλοντική
έκδοση. Παρόλα αυτά, οι περιορισµοί, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι µόνο τα
πρότυπα και τα τµήµατα εγγράφων µπορούν να έχουν γνωρίσµατα (γεγονός που
ισχύει εν µέρει και για το πρότυπο [XMLSchema1]), δεν προκάλεσαν προβλήµατα
στην µοντελοποίηση των εγγραφών που κατασκευάστηκαν µέχρι σήµερα. Ο λόγος
για αυτό είναι ότι η δυνατότητα δηµιουργίας σύνθετων τµηµάτων εγγράφων από
απλούστερα, έµµεσα χειραγωγεί προς την κατεύθυνση του ορισµού πολλών απλών
τµηµάτων και της σύνθεσης τους για τον ορισµό πιο πολύπλοκων δοµών. Αναµένετε
ότι η ορθή διαχείριση των τµηµάτων εγγράφων θα συµβάλει σηµαντικά στην
εξάλειψη των συνεπειών που οφείλονται στους εγγενής, αλλά εσκεµµένα
εισαγόµενους από την γλώσσα περιορισµούς.
Ένα άλλο θέµα αφορά τη νέα έκδοση της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας, η οποία
χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη διάφορων υπηρεσιών. Το πρώτο σηµαντικό
γεγονός ήταν ότι η ανάπτυξη κάθε ξεχωριστής υπηρεσίας διάρκεσε µόνο µερικές
ώρες. Το σηµαντικότερο δε, ήταν ότι το χρονικό διάστηµα που απαιτούνταν για να
αναπτυχθεί µια νέα υπηρεσία ήταν µικρότερο για κάθε νέο προφίλ υπηρεσίας. Αυτό
δείχνει ότι η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των τµηµάτων εγγράφων λειτουργεί
όπως αναµενόταν και πιθανά στο µέλλον θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα καθώς το
πλήθος των τµηµάτων εγγράφων θα αυξάνεται. Εντούτοις, δεδοµένου ότι το πλήθος
των τµηµάτων εγγράφων θα γίνεται ολοένα και µεγαλύτερο αποµένει να φανεί αν οι
προτεινόµενοι µηχανισµοί θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Αυτό εξαρτάται κατά
κύριο λόγο από τις δυνατότητες επερώτησης και εντοπισµού των ήδη ορισµένων
τµηµάτων εγγράφων στον ∆ιαχειριστή Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων.
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι αν και το περιβάλλον των Προτύπων και των Τµηµάτων
Εγγράφων εµπνεύστηκε µε σκοπό την εξέλιξη της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας,
παρόλα αυτά, µπορεί να λειτουργήσει και σαν ανεξάρτητο υποσύστηµα στα πλαίσια
εντελώς διαφορετικού περιβάλλοντος. Για παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για ένα µεγάλο
οργανισµό, όπως ένα περιφερειακό νοσοκοµείο, ή ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται
στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας φροντίδας, όπως το webPHCCIS.
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Σχήµα 14: Παράδειγµα ολοκλήρωσης του υποσυστήµατος των Προτύπων και των Τµηµάτων
Εγγράφων µε το πληροφοριακό σύστηµα για την Πρωτοβάθµια Παροχή Φροντίδας webPHCCIS.

Όσον αφορά την επεξεργασία του περιεχοµένου των XML εγγράφων η προτεινόµενη
προσέγγιση υλοποιείται εξολοκλήρου στον φυλλοµετρητή ακολουθώντας ένα
µοντέλο επεξεργασίας µε βάση φόρµες χωρίς να απαιτείται η διαµεσολάβηση
κάποιου εξυπηρετητή. Η δοµή των εγγράφων προς επεξεργασία καθορίζεται από την
γλώσσα των Προτύπων και των Τµηµάτων Εγγράφων, η οποία θα µπορούσε εύκολα
αλλάξει στο πρότυπο XML Schema, ώστε να υπάρχει απόλυτη συµµόρφωση µε τα
υπάρχοντα πρότυπα. Επίσης, δεν προϋποθέτει υλοποίηση µε βάση την τεχνολογία
ActiveX, εποµένως είναι δυνατή η εκτέλεση σε λειτουργικά συστήµατα διαφορετικά
των Microsoft Windows και φαίνεται πως αποτελεί τη µοναδική προσέγγιση µε βάση
τα πρότυπα εγγράφων ικανή να εκτελείται αποκλειστικά από φυλλοµετρητές και σε
οποιαδήποτε πλατφόρµα, και παράλληλα να υποκινεί την επαναχρησιµοποίηση των
τµηµάτων εγγράφων και των υπόλοιπων συστατικών.

4.2 Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Υγείας
Όπως θα ήταν αναµενόµενο, η εξέλιξη της υπάρχουσας πλατφόρµας ηλεκτρονικής
υγείας (βλέπε Παράρτηµα Γ), δεν θα µπορούσε να σταµατήσει στο σηµείο που έχει
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περιγραφεί µέχρι τώρα. Η διαρκής πρόοδος και µεταβλητότητα της ιατρικής
επιστήµης επιβάλει την συνεχιζόµενη διεύρυνση των ικανοτήτων της πλατφόρµας και
την αναπροσαρµογή των απαιτήσεων των εκτελούµενων υπηρεσιών. Τα παραπάνω
αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ανεπάρκειες
στην υπάρχουσα υποδοµή και πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις, στα οποία θα
µπορούσε να προσανατολιστεί η σχετική έρευνα. Παραδείγµατος χάριν, αν και η
παρούσα έκδοση της πλατφόρµας υποστηρίζει όλα τα αναγνωρισµένα µοντέλα
υπηρεσιών [Telehealth Lab], υπάρχουν πιθανά σενάρια υπηρεσιών, τα οποία δεν
υποστηρίζονται ικανοποιητικά. Στη συνέχεια παραθέτετε ένα απόσπασµα από ένα
έγγραφο αναφορικά µε την επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ συστηµάτων
τηλεϊατρικής [TIA], το οποίο περιγράφει ένα τέτοιο πιθανό σενάριο.
“… εάν η κα. Παπαδοπούλου θα έπρεπε σύµφωνα µε τις συµβουλές του γιατρού της να
αρχίσει να παρακολουθεί την πίεση του αίµατος της, θα πήγαινε στο τοπικό φαρµακείο
και θα διάλεγε την κατάλληλη ψηφιακή συσκευή. Όταν θα επέστρεφε στο σπίτι της, θα
έβγαζε την συσκευή από την συσκευασία, και θα πίεζε το µεγάλο πράσινο κουµπί
έναρξης. Το επόµενο πράγµα που θα έβλεπε είναι να ανοίγει η έξυπνη τηλεόραση της,
και να εµφανίζεται µια εικόνα της συσκευής που µόλις αγόρασε όπως επίσης και
οδηγίες για το ποιο κουµπί θα έπρεπε να πιέσει στη συσκευή εάν θα ήθελε να δει ένα
σύντοµο βίντεο που θα εξηγεί πώς να ενεργοποιήσει τη συσκευή και πώς να µετρήσει
την πίεση του αίµατός της. Από την δική της οπτικής γωνία, το µόνο που θα πρέπει να
κάνει είναι να πιέσει το κουµπί έναρξης ...”
Το συγκεκριµένο σενάριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ενταχθεί στην σφαίρα
της φαντασίας. Αποτελεί δε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα υπηρεσίας, η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, και όποια στιγµή είναι
επιθυµητό. Μπορεί να προϋποθέτει την ύπαρξη ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες
δεν είναι ακόµη διαθέσιµες στην αγορά, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα αργήσει η
στιγµή που θα εµφανιστούν στα ράφια των καταστηµάτων. Άλλωστε, η χρήση
εναλλακτικών συσκευών και προηγµένων τεχνικών για την επίτευξη επικοινωνίας
ανάµεσα στον άνθρωπο και τον υπολογιστή µελετούνται εδώ και καιρό. Για
παράδειγµα στο [Chiarugi] παρουσιάζετε η δυνατότητα χρήσης PDA για την
επισκόπηση

ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων

και

άλλων

κλινικών

πληροφοριών.

Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα προηγµένα κινητά τηλέφωνα
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τρίτης γενιάς, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή και τεχνολογία, τα οποία αργά ή γρήγορα
θα υποστηρίζονται από την πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας. Ωστόσο, η κατάργηση
του εµποδίου που παρουσιάζετε έµµεσα στο προηγούµενο παράδειγµα, και αφορά τη
δυνατότητα χρησιµοποίησης των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής από τους
τελικούς χρήστες, δεν περιορίζεται στις πιθανές διεπαφές χρήσης που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν. Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας για την κατάργηση του
συγκεκριµένου εµποδίου αποτελεί την ικανότητα αυτό-διαµόρφωσης της εφαρµογής
πελάτη ηλεκτρονικής υγείας, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας που πρόκειται να
εκτελεστεί.
Όσον αφορά την περίπτωση της εφαρµογής πελάτη ηλεκτρονικής υγείας που
αναπτύχθηκε από το CMI-HTA, µπορεί να δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ευχρηστία
της διεπαφής χρήσης, ωστόσο η συγκεκριµένη µελέτη περιορίστηκε στην χρήση της
εφαρµογής από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο εντοπίζετε σε κάποιον
υγειονοµικό φορέα και πιθανά υποστηρίζετε από κάποιον τεχνικό, υπεύθυνο για την
λειτουργία της. Η συγκεκριµένη προσέγγιση προφανώς καλύπτει τις σύγχρονες
απαιτήσεις των χρηστών. Παρόλα αυτά, προκειµένου να οδεύσει η τεχνολογία της
πληροφορικής

προς

τους

απόλυτους

στόχους

που

ονοµάζονται

“αόρατος

υπολογιστής” και “καθολική πρόσβαση”, το πρώτο βήµα είναι να απαλλαγεί ο τελικός
χρήστης από την υποβόσκουσα πολυπλοκότητα, σηµαντικό µέρος της οποίας
αποτελεί η εγκατάσταση και η διαµόρφωση του λογισµικού.
Αν και η βιβλιογραφία αναφορικά µε την σχεδίαση και την ανάπτυξη
διαλειτουργικών, κλιµακωτών, και ευέλικτων υποδοµών ολοκληρωµένων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής

υγείας

δεν

είναι

ιδιαίτερα

πλούσια,

η

Αρχιτεκτονική

∆ιαλειτουργικότητας Συστηµάτων Τηλεϊατρικής που περιγράφετε στο [ΤΙΑ, ΤΙΑ
Long] σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε αυτό το θέµα. Η συγκεκριµένη πρόταση
λαµβάνει υπόψη διάφορα ζητήµατα, όπως η δυνατότητα αυτό-διαµόρφωσης των
σταθµών ιατρικής πληροφορικής, αλλά και η χρήση νεοεµφανιζόµενων συσκευών και
επικοινωνιακών τεχνολογιών. Στην περίπτωση της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας
ο σαφής διαχωρισµός των ρόλων που επιτελεί η εφαρµογή πελάτη ηλεκτρονικής
υγείας και η ανάθεση αυτών σε διαφορετικές συνιστώσες, όπως επίσης και η
επέκταση των δυνατοτήτων των Προφίλ Υπηρεσιών θα µπορούσαν για παράδειγµα
να συµβάλλουν προς µια λύση παρόµοια µε αυτή της TIA. Η λύση στην ουσία
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συνίσταται στην ανεύρεση µιας επεκτάσιµης µεθόδου για τον αυστηρό καθορισµό
όλων των παραµέτρων από τις οποίες εξαρτάται µία ολοκληρωµένη υπηρεσία
ηλεκτρονικής υγείας. Στις παραµέτρους αυτές θα µπορούσε για παράδειγµα να
συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των απαιτούµενων συστατικών που θα καθόριζαν
την δοµή της εφαρµογής για κάθε συµβαλλόµενο.
Μια τέτοια προσέγγιση, θα είχε πολλά κοινά στοιχεία τόσο µε την αρχιτεκτονική που
παρουσιάζεται στο [TIA], αλλά και µε τις προδιαγραφές που συνθέτουν το πρότυπο
ebXML

[ebXML],

το

οποίο

χρησιµοποιείται

ήδη

αποδεικνύοντας

την

αποτελεσµατικότητα του. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι το ebXML αποτελεί µια
έτοιµη προς χρήση τεχνολογία, ενώ αντιθέτως το [TIA] αποτελεί µια νέα πρόταση, η
οποία προτείνει απλά µια αρχιτεκτονική αναφοράς και διάφορες πιθανές λύσεις για
την ανάπτυξη της αντίστοιχης αρχιτεκτονικής εκτέλεσης. Στην πράξη η προσέγγιση
των επεκταµένων προφίλ υπηρεσιών τοποθετείται κάπου στη µέση του χώρου που
ορίζετε από αυτές τις δύο προτάσεις. Από τη µία πλευρά, η TIA στοχεύει στην
τυποποίηση του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση
διαλειτουργικών τηλεµατικών εφαρµογών. Από την άλλη πλευρά οι ebXML
προδιαγραφές ορίζουν ένα πλήρες περιβάλλον που απαιτείται ώστε να είναι δυνατή η
εκτέλεση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τα δύο σύνολα προδιαγραφών αν και
χρησιµοποιούν

παρόµοιες

τεχνολογίες

διαφέρουν

σε

µεγάλο

βαθµό

στις

λεπτοµέρειες. Οι διαφορές οφείλονται στον τύπο των στόχων της κάθε προσπάθειας,
και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συνίσταται ο δανεισµός στοιχείων και από τα
δύο σύνολα προδιαγραφών.
Για παράδειγµα, η έννοια των προφίλ υπηρεσιών (µε µια απλουστευµένη και
διαφορετική µορφή) αποτελεί τον κορµό του προτύπου ebXML µιας και το
ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά την εκτέλεση αυστηρά προκαθορισµένων διαδικασιών
µε βάση την ανταλλαγή πληροφορίας. Ωστόσο, οι προδιαγραφές ebXML δεν
αγγίζουν δύο πολύ σηµαντικά θέµατα αναφορικά µε τον χώρο της ιατρικής
πληροφορικής. Το πρώτο από αυτά είναι η ανάγκη για ανταλλαγή πολυµεσικής και
ετερογενούς πληροφορίας, ενώ το δεύτερο αφορά τη διαρκή µεταβολή των
απαιτήσεων των χρηστών αλλά και της γνώσης του συγκεκριµένου πεδίου
εφαρµογής. Από την άλλη πλευρά το [TIA] δεν εστιάζει στην ανάπτυξη
ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, αλλά η ενασχόληση µε τον
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ευρύτερο χώρο της ιατρικής πληροφορικής έχει ως αποτέλεσµα την αντιµετώπιση
σχετικών προβληµάτων.
Βέβαια, η αυτό-διαµόρφωση της εφαρµογής πελάτη ηλεκτρονικής υγείας και η χρήση
εναλλακτικών τεχνολογιών και συσκευών, είτε ιατρικών είτε συσκευών διεπαφής
χρήσης, δεν αποτελούν το µοναδικό ορίζοντα εξέλιξης της πλατφόρµας ηλεκτρονικής
υγείας. Το γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσίες, οι οποίες είναι δυνατό να περιγραφούν
σαν µια τυποποιηµένη διαδικασία κατά την διεξαγωγή της οποίας λαµβάνουν χώρα
διάφορες δραστηριότητες µε δεδοµένη σειρά εκτέλεσης καθιστά την ενασχόληση µε
τον χώρο περιγραφής και εκτέλεσης ροών εργασιών ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Εποµένως, η διερεύνηση, και η υιοθέτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας πιθανά να
αποτελεί ένα βραχυπρόθεσµο στόχο αναφορικά µε την εξέλιξη της πλατφόρµας
ηλεκτρονικής υγείας, δεδοµένου των πλεονεκτηµάτων που µπορεί να προκύψουν από
την χρήση της. Άλλωστε, ένας από τους βασικότερους λόγους για την αδυναµία των
πληροφοριακών συστηµάτων να προσαρµοστούν στην διαρκή εξέλιξη του πεδίου
εφαρµογής τους γενικότερα, είναι η στατική αναπαράσταση της ροής εργασιών, τις
οποίες καλείται το σύστηµα να υποστηρίζει.
Η βελτίωση και η επέκταση της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας, προϋποθέτει τη
διατήρηση της ικανότητα της να προσαρµόζετε διαρκώς στις καθηµερινές ανάγκες
των χρηστών µε ευκολία. Προς αυτήν την κατεύθυνση στα πλαίσια της παρούσης
εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα περιβάλλον για την κατασκευή των
απαιτούµενων κλινικών εγγράφων. Ωστόσο η δοµή και η σηµασιολογία της
πληροφορίας δεν είναι τα µόνα χαρακτηριστικά µιας υπηρεσίας, τα οποία είναι
δυνατό να αλλάξουν ή να περιγραφούν γενικά. Για παράδειγµα, το ebXML παρέχει
έναν τρόπο να καθοριστούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες [ebXML BP], τα σχετικά
µηνύµατα [ebXML MSG] και το περιεχόµενό τους [ebXML CC]. Κατά παρόµοιο
τρόπο λοιπόν, µοιάζει ενδιαφέρον να µελετηθεί διεξοδικά ο χώρος περιγραφής και
εκτέλεσης ροών εργασίας, και να διερευνηθούν οι δυνατότητές που προκύπτουν από
τη χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στα πλαίσια της πλατφόρµας ηλεκτρονικής
υγείας. Άλλωστε η ροή εργασιών αποτελεί δυναµικά µεταβαλλόµενη γνώση
αναφορικά µε το εκάστοτε πεδίο εφαρµογής [Tech Predictions], εποµένως, αναµένετε
να προάγει την ικανότητα προσαρµογής των υπηρεσιών ανάλογα µε τις αυξανόµενες
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ανάγκες των χρηστών και το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον στα περιορισµένα
χρονικά περιθώρια, τα οποία είναι συνήθως διαθέσιµα.
Ο αρχικός στόχος της συγκεκριµένης προσπάθειας θα µπορούσε να αποτελεί τη
διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ της τεχνολογίας των ροών εργασιών και των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ανάδειξη των θεµάτων που θα πρέπει να
απασχολήσουν τους ερευνητές που ασχολούνται µε την ιατρική πληροφορική στο
προσεχές µέλλον. Για παράδειγµα, είναι γνωστό ότι δεν µπορούν να περιγραφούν
όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας µε τη µορφή ροών εργασιών (π.χ. ένας
ειδικός, ο οποίος συµµετέχει στην διεξαγωγή µιας συνόδου τηλεδιάγνωσης, θα
επιθυµούσε να διευθύνει ο ίδιος την πορεία της συνόδου και όχι να περιορίζετε στην
αυστηρή εκτέλεση ενός συγκεκριµένου πρωτοκόλλου). Βέβαια, τα πρωτόκολλα
υπάρχουν και η εµπειρία υποδεικνύει ότι θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην
ανάπτυξη ποιοτικών, αποδοτικών, και αποτελεσµατικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
υγείας. Το ερώτηµα στην προκειµένη περίπτωση έγκειται στο πώς; Μία πιθανή
περίπτωση χρήσης είναι η υλοποίηση βοηθών, τους οποίους οι συµβαλλόµενοι στις
διάφορες υπηρεσίες θα µπορούσαν να συµβουλεύονται κατά βούληση. Εναλλακτικά,
η απάντηση θα µπορούσε να αναζητηθεί στην ανάπτυξη µεθόδων για πιο χαλαρή
περιγραφή και εκτέλεση των ροών εργασίας, ή την κατασκευή τους δυναµικά κατά το
χρόνο εκτέλεσης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η µέθοδος καταγραφής πρότυπων µοντέλων ροών
εργασιών, όπως περιγράφεται στο [Aalst]. Η συγκεκριµένη µέθοδος έχει ποικίλα
πλεονεκτήµατα, βασικότερα εκ των οποίων είναι η καλύτερη κατανόηση του πεδίου
της ηλεκτρονικής υγείας και των αναγκών του, άλλα παράλληλα την εξαγωγή γνώσης
που θα αποτελέσει γνώµονα για την µελλοντική εξέλιξη των συστηµάτων
υποστήριξης της εκτέλεσης ροής εργασιών. Για παράδειγµα, στο [Aalst]
παρουσιάζετε η αναλυτική αξιολόγηση των συστηµάτων του καταλόγου [Aalst2]
εντοπίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις αδυναµίες τους να υποστηρίξουν την
εκτέλεση των είκοσι πρότυπων µοντέλων ροής εργασιών. Προς αυτή τη κατεύθυνση,
η διεύρυνση του καταλόγου των πρότυπων µοντέλων ροών εργασιών, δηλαδή των
περιπτώσεων χρήσης τους, αποτελεί κοµµάτι της ερευνητικής προσπάθειας, η οποία
θα ήταν επιθυµητό να λάβει χώρα στο προσεχές µέλλον.
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Εποµένως, συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι εµφανές ότι υπάρχουν πολλά ανοικτά
θέµατα προς µελέτη αναφορικά µε τη εξέλιξη της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας
προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν, ή και άλλες. Ωστόσο, αυτό το γεγονός
δε θα πρέπει να αποθαρρύνει κανέναν. Αντιθέτως, η ενασχόληση µε τον
συγκεκριµένο χώρο προβλέπετε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξαιτίας των προκλήσεων
που προδιαγράφονται.
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5 Επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, µε δεδοµένη την επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη
και χρήση ψηφιακών κλινικών εγγράφων η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη
µεθόδων για την αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική λύση στο παραπάνω
πρόβληµα. Ωστόσο, τα κλινικά έγγραφα δεν είναι στατικές οντότητες. Αφού η
ιατρική επιστήµη εξελίσσεται ραγδαία µε άµεσες συνέπειες για όλες τις
περιφερειακές επιστήµες, ενώ παράλληλα οι χρήστες των συστηµάτων ιατρικής
πληροφορικής αναζητούν προηγµένες και σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρµογές, η
επέκταση του συνόλου των εγγράφων και η ικανότητα προσαρµογής τους στα
µεταβαλλόµενα κλινικά πρωτόκολλα ανάγονται σε ζητήµατα υψίστης σηµασίας.
Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η ποιοτική και αποτελεσµατική παροχή
υγειονοµικής φροντίδας στους ασθενείς. Παράλληλα, η κωδικοποίηση των εγγράφων
σύµφωνα µε το πρότυπο CDA αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας µεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων ώστε να είναι
δυνατή η κάλυψη των αναγκών των µελλοντικών σεναρίων στο χώρο της ιατρικής
πληροφορικής.
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας προτάθηκε µία µέθοδος για την κατασκευή
των απαραίτητων κλινικών εγγράφων. Το έναυσµα δόθηκε από την παρατήρηση ότι
πολλές φορές τα κλινικά έγγραφα περιέχουν παρόµοιες πληροφορίες. Εποµένως
προτάθηκε µια µέθοδος για την κατασκευή των κλινικών εγγράφων, η οποία
στηρίζετε στον ορισµό των Προτύπων και των επαναχρησιµοποιήσιµων Τµηµάτων
Εγγράφων. Παράλληλα αναπτύχθηκε µια πλήρης υποδοµή για την διαχείριση των
συγκεκριµένων συστατικών, αλλά και όλων των υπόλοιπων περιφερειακών
συστατικών, τα οποία ήταν απαραίτητα για την υλοποίηση του συνόλου των
απαιτούµενων λειτουργιών.
Η αρχική υπόθεση ότι η προτεινόµενη προσέγγιση θα ανταποκρίνεται µε επιτυχία
στις απαιτήσεις που τέθηκαν εξαρχής επιβεβαιώθηκε. Τα τµήµατα εγγράφων
επαναχρησιµοποιούνται µεταξύ διαφορετικών προτύπων εγγράφων, ενώ είναι δυνατή
η ανάπτυξη λογισµικού ικανού να διαχειρίζεται και να κατασκευάζει τα κλινικά
έγγραφα µε ενιαίο τρόπο. Στα θετικά συµπεράσµατα κατατάσσεται επίσης το γεγονός
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ότι οι υποδοµές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής µπορούν να
λειτουργήσουν

σαν

ανεξάρτητο

υποσύστηµα,

πληροφοριακά συστήµατα διαφορετικών τύπων.
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ικανό

να

ολοκληρωθεί

µε

Παράρτηµα Α – Παράδειγµα Εγγράφου CDA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ?>
<levelone>
<clinical_document_header>
<id EX="" RT=""/>
<document_type_cd V="11488-4" S="2.16.840.1.113883.6.1" DN="Medical History: Respiratory
Problems"/>
<origination_dttm/>
<patient_encounter>
<id EX="KPENC1332" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<practice_setting_cd V="GIM" S="2.16.840.1.113883.5.10588" DN="General internal medicine
clinic"/>
<encounter_tmr V="2003-04-14"/>
</patient_encounter>
<legal_authenticator>
<legal_authenticator.type_cd V="SPV"/>
<participation_tmr V="2000-04-0"/>
<signature_cd V="S"/>
<person>
<id EX="KP00017" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<person_name>
<nm>
<GIV V=""/>
<FAM V=""/>
<SFX V="MD" QUAL="PT"/>
</nm>
<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>
</person_name>
</person>
</legal_authenticator>
<originator>
<originator.type_cd V="AUT"/>
<participation_tmr V="2000-04-07"/>
<person>
<id EX="12345" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<person_name>
<nm>
<GIV V="DoctorFirstName"/>
<FAM V="DoctorSurName"/>
<SFX V=""/>
</nm>
<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>
</person_name>
</person>
</originator>
<originating_organization>
<originating_organization.type_cd V="CST"/>
<organization>
<id EX="M345" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<organization.nm V="doctor organization poly megalo onoma"/>
</organization>
</originating_organization>
<transcriptionist>
<transcriptionist.type_cd V="ENT"/>
<participation_tmr V="15/4/2003"/>
<person>
<id EX="12345" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<person_name>
<nm>
<GIV V="TranscriptionistFirstName"/>
<FAM V="TranscriptionistSurName"/>
<SFX V=""/>
</nm>
<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>
</person_name>
</person>
</transcriptionist>
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<provider>
<provider.type_cd V="CON"/>
<participation_tmr V=""/>
<person>
<id EX="KP00017" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
</person>
</provider>
<patient>
<patient.type_cd V="PATSBJ"/>
<person>
<id EX="12345" RT="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<person_name>
<nm>
<GIV V="Patientname"/>
<FAM V="p"/>
<SFX V=""/>
</nm>
<person_name.type_cd V="L" S="2.16.840.1.113883.5.200"/>
</person_name>
</person>
<birth_dttm V=""/>
<administrative_gender_cd V="patientgender" S="2.16.840.1.113883.5.1"/>
</patient>
<local_header>
<local_attr name="Weight" value="1"/>
<local_attr name="Height" value="2"/>
<local_attr name="Birthdate" value="3"/>
<local_attr name="Father" value="4"/>
<local_attr name="Address" value="Vassilika Voutwn"/>
<local_attr name="Phone" value="2810222222"/>
<local_attr name="Descr" value=""/>
</local_header>
</clinical_document_header>
<body>
<section>
<caption> Ιστορικό ασθενούς </caption>
<section>
<caption> General: </caption>
<table>
<tr>
<td>
<content> Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο :</content>
<content/>
</td>
<td>
<content> Τελευταία εισαγωγή: </content>
<content> 1/1/1 </content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content> Αριθµός Επισκέψεων στα ΤΕΠ: </content>
<content> 1 </content>
</td>
<td>
<content/>
<content/>
</td>
<td>
<content> Τελευταία επίσκεψη στις : </content>
<content> shmera</content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content> Σχολικές απουσίες: </content>
<content> 17 </content>
</td>
<td>
<content/>
<content/>
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</td>
<td>
<content> Πρόοδος στο σχολείο: </content>
<content> 1 </content>
</td>
</tr>
</table>
</section>
<section>
<caption> Προηγούµενες ασθένειες: </caption>
<table>
<tr>
<td>
<content> OM </content>
<content> 0 </content>
</td>
<td>
<content> Εξανθ. Νοσήµατα </content>
<content/>
</td>
<td>
<content> Αµυγ/τιδα </content>
<content> 0 </content>
</td>
<td>
<content> Λαρυ/τιδα </content>
<content> 0 </content>
</td>
<td>
<content> Ιγµ/τιδα </content>
<content> 1 </content>
</td>
<td>
<content> Φαρ/τιδα </content>
<content> 1 </content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content>Πνευµονία </content>
<content/>
</td>
<td>
<content>Βρογχίτιδα </content>
<content/>
</td>
<td>
<content>Αλλες: </content>
<content> 1rst test</content>
</td>
</tr>
</table>
</section>
<section>
<caption>Γνωστές αλλεργίες:</caption>
<table>
<tr>
<td>
<content>Φάρµακα: </content>
<content> 1rst test</content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content>Τροφές:</content>
<content> 1rst test</content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content>Αλλες:</content>
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<content> 1rst test</content>
</td>
</tr>
</table>
</section>
<section>
<caption>Εγκυµοσύνη:</caption>
<table>
<tr>
<td>
<content>∆ιάρκεια: </content>
<content> 1rst test</content>
</td>
<td>
<content>Φυσιολογική: </content>
<content> 1rst test </content>
</td>
<td>
<content>Φάρµακα κατά τη διάρκεια:</content>
<content> 1rst test</content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content> ΒΓ: </content>
<content> 1rst test</content>
</td>
<td>
<content/>
<content/>
</td>
<td>
<content>Τοκετός: </content>
<content> natural </content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content> Νοσηλεία Μεν. Νεογνών: </content>
<content> 1</content>
</td>
<td>
<content> Αναπνευστήρας: </content>
<content/>
</td>
<td>
<content> Θερµοκοιτίδα:</content>
<content> 1</content>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<content> Θηλασµός: </content>
<content> 1</content>
</td>
<td>
<content> ∆ιάρκεια θηλασµού: </content>
<content/>
</td>
<td>
<content> Αλλο γάλα:</content>
<content> milupa</content>
</td>
</tr>
</table>
</section>
</section>
<section>
<caption>Σχόλια</caption>
<paragraph>
<content> this is the comment </content>
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</paragraph>
</section>
</body>
</levelone>
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Παράρτηµα Β – Προγραµµατιστική ∆ιεπαφή Χρήσης
του ∆ιαχειριστή Προτύπων και Τµηµάτων Εγγράφων
package cmihta.templates.tools.template_manager;
import cmihta.templates.model.*;
public interface TemplateManagerAdmin
extends java.rmi.Remote {
public static String TEMPLATE = "TEMPLATE";
public static String FRAGMENT = "FRAGMENT";
public String getNewId(String type) throws java.rmi.RemoteException,
cmihta.templates.tools.
template_manager.templateManagerExceptions.NoSuchTypeException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchDocumentException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException;
;
public void storeTemplate(TemplateIdentifier tid,
String tmplDescription) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.templates.
tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException;
;
public void storeStylesheet(TemplateIdentifier tid, String layout,
boolean editable, String context,
String styleSheetDescription) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException;
;
public void storeSQLBinding(TemplateIdentifier tid, String isType,
String isVersion,
String bindingDescription) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.templates.tools.
template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException;
;
public SQLBindingDefinition[] getAllSQLBindings(
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TemplateIdentifier tid) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public void storeCOASBinding(TemplateIdentifier tid,
String coasDescription) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.templates.tools.
template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException;
;
public Template[] getAllTemplates() throws java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public TemplateDefinition getTemplate(TemplateIdentifier tid) throws java.
rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public TemplateDefinition[] getAllTemplateVersions(String tmplId) throws
java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchIdException;
;
public TemplateDefinition[] getTemplates(TemplateIdentifier[]
tidArr) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
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NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public StylesheetDefinition getStylesheet(TemplateIdentifier tid,
String layout, boolean editable,
String context) throws java.rmi.
RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public StylesheetDefinition[] getAllStylesheetsForTemplate(
TemplateIdentifier tid) throws java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public StylesheetDefinition[] getAllEditableStylesheetsForTemplate(
TemplateIdentifier tid) throws java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public StylesheetDefinition[]
getAllPresentationStylesheetsForTemplate(TemplateIdentifier tid)
throws java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
public CoasBindingDefinition
getCoasBinding(TemplateIdentifier tid) throws
java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
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;
public SQLBindingDefinition getSQLBinding(TemplateIdentifier tid,
String isType, String isVersion)
throws java.rmi.RemoteException, cmihta.
templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
TemplateManagerXMLDBException,
cmihta.templates.tools.template_manager.templateManagerExceptions.
NoSuchCollectionException, cmihta.templates.tools.template_manager.
templateManagerExceptions.NoSuchDocumentException;
;
}
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Παράρτηµα Γ – Συστήµατα που Χρησιµοποιούν ήδη το
Περιβάλλον
Γ.1 Πληροφοριακό Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Το πληροφοριακό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υλοποιεί

τον ηλεκτρονικό

φάκελο υγείας που αφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Η κύρια λειτουργία
του συστήµατος είναι η ηλεκτρονική αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων των
ασθενών τα οποία παράγονται στην διάρκεια της επίσκεψης ενός ασθενή σε φορείς
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (π.χ. κέντρα υγείας).

Γ.1.1 Χαρακτηριστικά Συστήµατος
•

υλοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για τους φορείς πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας

•

χρήση τυποποιηµένης κλινικής ορολογίας για την ονοµατολογία και
κωδικοποίηση των συµπτωµάτων και των διαγνώσεων
o ICPC (International Classification of Primary Care) για την
ονοµατολογία των συµπτωµάτων
o ICD-9 για την ονοµατολογία των διαγνώσεων των ασθενειών

•

ιεραρχική δόµηση των δεδοµένων του φακέλου υγείας οργανωµένη κατά
επίσκεψη ασθενή

•

µηχανισµοί που επιτρέπουν τη δυναµική δηµιουργία ερωτήσεων για
αναζήτηση και ανάκτηση δεδοµένων από το φάκελο υγείας

•

συνεργασία του συστήµατος µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα

•

πολυγλωσσική υποστήριξη

•

φιλική διεπαφή χρήσης

Γ.1.2 Περιγραφή Συστήµατος
Η όψη φακέλου κατά επίσκεψη παρουσιάζει τον ατοµικό φάκελο υγείας ως ένα
σύνολο επισκέψεων και υλοποιείται ως ένας διδιάστατος πίνακας (Σχήµα 15). Κάθε
γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί σε µια επίσκεψη. Για κάθε επίσκεψη, σηµειώνεται ο
τύπος των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν, η ύπαρξη γνωµάτευσης και οι
ενέργειες του ιατρού (θεραπευτικές ή άλλες). Ειδικότερα, µια επίσκεψη µπορεί να
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περιλαµβάνει κλινική, γυναικολογική, βιοχηµική, αιµατολογική, και ακτινολογική
εξέταση.

Σχήµα 15: Όψη φακέλου υγείας κατά επίσκεψη

Το πληροφοριακό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας παρέχει επίσης
µηχανισµό για τη δηµιουργία δυναµικών ερωτήσεων και αναζητήσεων στους
φακέλους υγείας των ασθενών. Ο γιατρός µπορεί να κάνει αναζητήσεις δεδοµένων
θέτοντας κριτήρια αναζήτησης σε όλα τα βασικά τµήµατα του φακέλου.
Παρόµοιες αναζητήσεις µπορούν να γίνουν στο σύνολο των φακέλων που
αποθηκεύονται στο σύστηµα. Έτσι το σύστηµα υποστηρίζει την εύρεση ασθενών των
οποίων οι φάκελοι έχουν κοινά δεδοµένα, καθώς και την εύρεση επισκέψεων
ασθενών οι οποίες έχουν κοινά δεδοµένα.
Όσον αφορά τις επιδηµιολογικές µελέτες, το σύστηµα επιτρέπει την έξοδο των
δεδοµένων των φακέλων στο περιβάλλον της Microsoft Access όπου ο γιατρός
µπορεί να δηµιουργήσει πολύπλοκες ερωτήσεις και να προσθέσει καινούρια πεδία
στους πίνακες ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιδηµιολογικής µελέτης.

Η

υποστήριξη επιδηµιολογικών µελετών είναι η δεύτερη βασική απαίτηση των
χρηστών.
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Γ.1.3 Τεχνική Προσέγγιση
Το περιβάλλον διεπιφάνειας χρήσης υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το PowerBuilder
5.0. Η βάση δεδοµένων είναι υλοποιηµένη σε SYBASE SQL Anywhere. Υπάρχει
επίσης η δυνατότητα η βάση να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε εµπορικό σχεσιακό
σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (RDBMS), όπως SYBASE System XI,
Oracle, κλπ.

Το πληροφοριακό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας είναι

σήµερα διαθέσιµο για λειτουργικά συστήµατα Windows 95/NT.

Γ.2 Η Υπάρχουσα Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Υγείας
Οι υπηρεσίες συνεργασίας αποτελούν µία από τις βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
των περιφερειακών δικτύων πληροφοριών [Katehakis01], διότι παρέχουν τη
λειτουργικότητα που απαιτείται για την ανάπτυξη και εκτέλεση υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας. Στα πλαίσια του HYGEIAnet, µε βάση τη συγκεκριµένη
υπηρεσία, αναπτύχθηκε η πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας [Chronaki03], η οποία
παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη
πλατφόρµα επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών ανεξάρτητα από τις επιµέρους
απαιτήσεις αυτών αναφορικά µε τους τύπους πληροφορίας που ανταλλάσσονται και
τις µεθόδους επίτευξης επικοινωνίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ανάπτυξη
υπηρεσιών που ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα αναγνωρισµένα µοντέλα [Telehealth
Lab]. Η υπάρχουσα πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας αποτελείται από δύο βασικές
συνιστώσες, την υπηρεσία συνεργασίας WebOnCOLL, και την εφαρµογή πελάτη.

Γ.2.1 Η Ενδιάµεση Υποστηρικτική Υπηρεσία Συνεργασίας
(WebOnCOLL)
Η συνεργατική πλατφόρµα WebOnCOLL [Chronaki97] αποτελεί µια ολοκληρωµένη
υποστηρικτική υπηρεσία, η οποία µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη
ετερογενών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Το WebOnCOLL παρέχει βασικές
λειτουργίες δηµιουργίας και διαχείρισης διαµοιραζόµενων φακέλων επεισοδίων,
όπως επίσης υπηρεσίες ειδοποίησης και ενηµερότητας σε συσκευές διάφορων τύπων,
και βασίζετε σε δηµοφιλής µεταφορές όπως οι πύλες του διαδικτύου και οι
διαµοιραζόµενοι

χώροι

εργασίας.

Οι

επαγγελµατίες

του

χώρου

παροχής

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα
αποκτούν προσωπικές σελίδες µέσω των οποίων είναι δυνατή η πρόσβαση στα
επεισόδια που δηµιούργησαν, ή προσκλήθηκαν. Κάθε φάκελος επεισοδίου περιέχει
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διαµοιραζόµενα πολυµεσικά κλινικά δεδοµένα και ενδείξεις για την διαθεσιµότητα
των µελών του συγκεκριµένου φακέλου. Το περιβάλλον παρέχει υπηρεσίες άµεσης
παράδοσης µηνυµάτων, παρουσίας, και ειδοποίησης. Ο χρήστης µπορεί να ζητήσει να
ειδοποιηθεί όταν η κατάσταση ενός συγκεκριµένου φακέλου επεισοδίου αλλάξει, πχ.
όταν είναι διαθέσιµα κλινικά δεδοµένα κάποιου δεδοµένου τύπου, ή όταν ένας
συγκεκριµένος ειδικός πλοηγείται µέσα στον φάκελο ή επιθεωρεί ένα συγκεκριµένο
αντικείµενο. Η ειδοποίηση µπορεί να έχει τη µορφή ακουστικού σήµατος, µηνύµατος
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µηνύµατος µέσω κινητού τηλεφώνου. Η
υποστήριξη για άµεση παράδοση µηνυµάτων και ενηµερότητα κάνει την χρήση
ακουστικής-οπτικής συνδιάλεξης πιο εύκολη και φιλική προς τον χρήστη.

Σχήµα 16: Η δοµή του πρωτοκόλλου IMPP.

Η αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή του WebOnCOLL βασίζετε στο Jabber [Jabber],
έναν εξυπηρετητή άµεσης παράδοσης µηνυµάτων ανοικτού κώδικα, ο οποίος
υλοποιεί ο πρωτόκολλο IMPP [IMPP] του IETF για άµεση παράδοση µηνυµάτων και
παρουσία. Το IMPP είναι ένα ανοικτό και επεκτάσιµο XML πρωτόκολλο, το οποίο
επιτρέπει την ταχύτατη υλοποίηση χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες του Παγκόσµιου
Ιστού. Η βασική διαµόρφωση του εξυπηρετητή Jabber έχει επεκταθεί για την
υποστήριξη της αποθήκευσης των κλινικών δεδοµένων και πληροφοριών αρχείου,
όπως παρουσιάζετε στο Σχήµα 16.
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Γ.2.2 Εφαρµογή Πελάτη Ηλεκτρονικής Υγείας
Η δεύτερη συνιστώσας της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υγείας είναι η εφαρµογή
πελάτη. Μία τυπική εφαρµογή πελάτη ηλεκτρονικής υγείας εγκατεστηµένη σε ένα
πρωτοβάθµιο κέντρο υγείας, σε ένα περιφερειακό ιατρείο, ή στο σπίτι του ασθενούς,
έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε ποικίλες ιατρικές συσκευές και να παρέχει
πρόσβαση στο περιβάλλον συνεργασίας µέσω της διεπαφής που παρουσιάζετε στο
Σχήµα 17. Η συγκεκριµένη διεπαφή χρήσης ακολουθεί την δοµή των γνωστών σε
όλους πυλών στο διαδίκτυο και υλοποιείται ως εφαρµογή του Παγκόσµιου Ιστού.
Στη συνέχεια σχολιάζετε η γενική περίπτωση χρήσης της εφαρµογής κατά την οποία
ένας γενικός γιατρός ή ένας κοινοτικός γιατρός σε ένα αποµακρυσµένο κέντρο υγείας
αντιµετωπίζει ένα δύσκολο και επείγον περιστατικό και έχει πρόσβαση στο σύστηµα.
Εφόσον τα κλινικά ευρήµατα εγείρουν την υποψία για εµφάνιση επικίνδυνης
κατάστασης, ο γενικός γιατρός ζητά βοήθεια από ένα κεντρικό νοσοκοµείο µέσω της
εφαρµογής πελάτη. Αρχικά ο γενικός γιατρός αρχειοθετεί τα κλινικά ευρήµατα στον
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς, συµπεριλαµβανοµένων του ψηφιακού
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος και προαιρετικά των εργαστηριακών δεδοµένων. Έπειτα
επιλέγει το κατάλληλο προφίλ υπηρεσίας ηλεκτρονικής υγείας (πχ. καρδιολογία /
υποψία

για

οξύ

έµφραγµα

του

µυοκαρδίου),

και

τα

σχετικά

δεδοµένα

προσλαµβάνονται από τον ΗΦΥ ώστε να συµπληρωθεί ένα ψηφιακό κλινικό
έγγραφο, η αίτηση για δεύτερη γνώµη. Το έγγραφο υπογράφετε και τοποθετείται
στον διαµοιραζόµενο φάκελο, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί για το νέο επεισόδιο.
Το επόµενο βήµα είναι η ανεύρεση του κατάλληλου ειδικού, ο οποίος θα µπορούσε
να συµβάλει στην αντιµετώπιση του επεισοδίου. Ο γενικός γιατρός χρησιµοποιώντας
την διεπαφή χρήσης της εφαρµογής µπορεί να πλοηγηθεί στον κατάλογο µε τους
ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που έθεσε ο χρήστης, να επιλέξει
κάποιον ή κάποιους από το σύνολο, και στην συνέχεια να τους προσκαλέσει να
συµµετάσχουν στην διαδικασία. Επιπρόσθετα, παρέχετε η δυνατότητα να ειδοποιηθεί
ο γενικός γιατρός όταν ένας ειδικός εισέρχεται στο επεισόδιο ή όταν επιθεωρείται ένα
συγκεκριµένο αρχείο που περιέχει κλινικά δεδοµένα. Σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η
ασύγχρονη αλληλεπίδραση µεταξύ των συµβαλλοµένων: ο ειδικός µελετά τα
δεδοµένα,
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προωθεί

µια

αίτηση

για

περισσότερα

δεδοµένα

ή

ένα

νέο

ηλεκτροκαρδιογράφηµα,

και

τέλος

αποθηκεύει

ένα

κλινικό

έγγραφο

που

περιλαµβάνει την διάγνωση στην οποία κατέληξε.

Σχήµα 17: ∆ιεπαφή χρήσης της Εφαρµογής Πελάτη Ηλεκτρονικής Υγείας.

Εναλλακτικά, ο ειδικός, αν το θεωρήσει απαραίτητο, µπορεί να χρησιµοποιήσει τις
δυνατότητες τηλε-επίσκεψης, όπως για παράδειγµα την στηθοσκόπηση, ή την
σύντοµη παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας του ασθενή σε πραγµατικό
χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση προγραµµατίζετε ένα ραντεβού µε τον ασθενή. Ο
ασθενής συνδέετε µε την κατάλληλη ιατρική συσκευή πραγµατικού χρόνου και τα
ζωτικά του σήµατα προσλαµβάνονται και παρουσιάζονται τοπικά. Όταν ο ειδικός
εισέλθει στο συγκεκριµένο περιστατικό εγκαθιδρύετε η κατάλληλη σύνδεση, τα
δεδοµένα µεταδίδονται σε αυτόν και παρουσιάζονται στην δική του οθόνη. Κατά τη
διενέργεια της παραπάνω δραστηριότητας και οι δύο πλευρές έχουν τη δυνατότητα να
καταγράφουν στιγµιότυπα της διαδικασίας και να τα αποθηκεύουν στο φάκελο του
επεισοδίου. Επιπλέον, παρέχετε και η δυνατότητα οπτικής τηλεδιάσκεψης µεταξύ των
δύο συµβαλλοµένων. Μετά την ολοκλήρωση της σύγχρονης συνόδου τηλεδιάσκεψης,
ο ειδικός συντάσσει το κατάλληλο έγγραφο, στο οποίο περιγράφετε η διάγνωση του,
και το προωθεί στο φάκελο του επεισοδίου. Τέλος, το επεισόδιο ολοκληρώνετε και
αρχειοθετείται όταν ο γενικός γιατρός συντάξει ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφετε η
έκβαση του.
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Γ.2.2.1 Ιατρικές Συσκευές
Η εφαρµογή πελάτη ηλεκτρονικής υγείας είναι δυνατόν να πλαισιώνεται από
διάφορες ιατρικές συσκευές. Οι διαθέσιµες συσκευές, οι οποίες έχουν ήδη
ολοκληρωθεί µε αυτήν περιλαµβάνουν ένα ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο, µια
ηλεκτρονική ζυγαριά, ένα µόνιτορ βιοσηµάτων, ένα σπειρόµετρο χειρός, διάφορους
ηλεκτροκαρδιογράφους, και διάφορες ακτινολογικές µονάδες, όπως φαίνεται και στο
Σχήµα 18 που ακολουθεί. Το λογισµικό που απαιτείται από κάθε συσκευή
τοποθετείται σε ένα ή περισσότερα ocx controls, τα οποία µπορούν να ενσωµατωθούν
σε µία σελίδα του παγκόσµιου ιστού χρησιµοποιώντας την γλώσσα Javascript
[JavaScript]. Τα συγκεκριµένα controls είναι διαθέσιµα µέσω του ∆ιαδικτύου, και
µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε
υπηρεσίας.

βιοχηµικοί και
αιµατολογικοί
αναλυτές
ψηφιοποιητής
ακτινογραφιών
Τηλεδιάσκεψη
Στηθοσκόπιο

σταθµός
τηλεϊατρικής
ψηφιακός
ηλεκτροκαρδιογράφος

Σπιρόµετρο

Ψηφιοποιητής
εγγράφων/ slides
∆ερµατοσκόπιο

παρακολούθηση
ζωτικών παραµέτρων

Σχήµα 18: Οι ιατρικές συσκευές που έχουν ολοκληρωθεί µε την Εφαρµογή Πελάτη
Ηλεκτρονικής Υγείας.
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Γ.2.2.2 Κλινικά έγγραφα
Η ανταλλαγή εγγράφων κλινικού περιεχοµένου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη διεξαγωγή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικής υγείας. Εποµένως, η
πλατφόρµα ηλεκτρονικής υγείας παρέχει τη δυνατότητα για την δηµιουργία και τη
διαχείριση κλινικών εγγράφων. Ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται για την
κατασκευή των κλινικών εγγράφων στην τρέχουσα έκδοση είναι αρκετά απλός. Για
κάθε ξεχωριστό έγγραφο αναπτύσσετε µια HTML φόρµα, η οποία αρχικοποιείται µε
τις τιµές που εξάγονται από τον ΗΦΥ του ασθενούς από ανάλογο λογισµικό. Ο
χρήστης της υπηρεσίας µπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόµενο του εγγράφου, να το
υπογράψει και να το τοποθετήσει στον διαµοιραζόµενο φάκελο που έχει
δηµιουργηθεί για το συγκεκριµένο επεισόδιο. Το έγγραφο, το οποίο τοποθετείται
τελικά στον φάκελο, δηµιουργείται από κατάλληλο λογισµικό σύµφωνα µε το τελικό
περιεχόµενο της αντίστοιχης HTML φόρµας. Το λογισµικό που υλοποιεί τις
παραπάνω λειτουργίες αναπτύσσετε αποκλειστικά για κάθε νέο τύπο εγγράφου.
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη δικτύων
πληροφοριών, εποµένως και των υπηρεσιών που εκτελούνται στα πλαίσια τους,
επιβάλλετε η υιοθέτηση ανοικτών και ευρέως διαδεδοµένων προτύπων, προκειµένου
να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων.
Εποµένως, τα κλινικά έγγραφα που κατασκευάζονται στα πλαίσια εκτέλεσης των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας ακολουθούν το πρότυπο Clinical Document
Architecture.
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