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Opis informacijske rešitve

Informacijska rešitev »Teleradiologija«  omogoča  izmenjavo  radioloških  informacij
med  izvajalci zdravstvenih  storitev. Zasnovana je tako, da omogoča izmenjavo med
izvajalci zdravstvenih storitev,  ki imajo lastne PACS sisteme kot med bolnišnicami in
drugimi zdravstvenimi ustanovami, ki teh sistemov nimajo.

Teleradiologija vključuje izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki imajo PACS sisteme
različnih ponudnikov. Rešitev  omogoča izmenjavo in uporabo radioloških gradiv s
strani različnih uporabnikov na različnih lokacijah,  ki  imajo  v  zdravstvenem  zavodu
implementirane  rešitve različnih proizvajalcev. Zagotovljena  je tudi neodvisnost od
specifičnega okolja, platforme in podobno.

Dostop do portala

Teleradiološki portal je dostopen v okviru varnega omrežja ZNET. Za dostop do portala
je potrebno v spletnem brskalniku vtipkati spletni naslov https://telerad.ezdrav.si.

Za vstop v portal uporabniki potrebujejo veljavno teleradiološko uporabniško ime in
geslo, ali ustrezno konfiguriran uporabniški profil v avtentikacijskem sistemu Varnostna
shema.
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Uporabniške vloge

Uporaba teleradiološkega portala je namenjena uporabnikom v različnih uporabniških
vlogah. Posamezne vloge imajo v okviru aplikacije omogočen različen nabor
funkcionalnosti/pravic.

Nabor vlog in pripadajočih pravic

Zdravnik:

● Ogled slike
● Prenos slikovnega gradiva iz lokalnega v teleradiološki PACS
● Prenos slikovnega gradiva iz oddaljene ustanove v teleradiološki PACS
● Pogojna pravica - Prenos slikovnega gradiva iz teleradiološkega PACS-a v PACS svoje

ustanove. Za to pravico mora lokalni nadzornik teleradiologije prenos za vlogo
Zdravnik izrecno omogočiti

Zdravnik radiolog:

● Ogled slike
● Prenos slikovnega gradiva iz svoje ustanove v teleradiološki PACS
● Prenos slikovnega gradiva iz oddaljene ustanove v teleradiološki PACS
● Pogojna pravica - Prenos slikovnega gradiva iz teleradiološkega PACS-a v PACS svoje

ustanove. Za to pravico mora lokalni nadzornik teleradiologije prenos za vlogo
Zdravnik radiolog izrecno omogočiti

Radiološki inženir:

● Ogled slike
● Prenos slikovnega gradiva iz svoje ustanove v teleradiološki PACS
● Prenos slikovnega gradiva iz oddaljene ustanove v teleradiološki PACS
● Pogojna pravica - Prenos slikovnega gradiva iz teleradiološkega PACS-a v PACS svoje

ustanove. Za to pravico mora lokalni nadzornik teleradiologije prenos za vlogo
Radiološki inženir izrecno omogočiti

Radiološki inženir v klicnem centru:

● Ogled slike
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● Prenos slikovnega gradiva iz svoje ustanove v teleradiološki PACS
● Prenos slikovnega gradiva iz oddaljene ustanove v teleradiološki PACS
● Pravica spremembe prioritete prenosa standardno/urgentno
● Pogojna pravica - Prenos slikovnega gradiva iz teleradiološkega PACS-a v oddaljeno

ustanovo. Da je prenos omogočen mora oddaljena ustanova dovoljevati sprejem
gradiva iz teleradiološkega PACS-a ali lokalnega PACS-a uporabnika

● Pogojna pravica - Prenos slikovnega gradiva iz teleradiološkega PACS-a v PACS svoje
ustanove. Za to pravico mora lokalni nadzornik teleradiologije prenos za vlogo
Radiološki inženir v klicnem centru izrecno omogočiti

Nadzornik teleradiologije (posamezne ustanove):

● Upravljanje z seznamom oddaljenih bolnišnic, ki jim je dovoljeno posredovanje
gradiva v lokalni PACS

● Upravljanje z dovoljenjem prenosa slikovnega gradiva v lokalni PACS za
uporabniške vloge Zdravnik, Zdravnik radiolog, Radiološki inženir in Radiološki
inženir v klicnem centru

Poleg pravic, ki jih uporabnik dobi preko uporabniške vloge, se mu lahko v okviru
nastavitev EueZ-CAS razširi nabor tudi s pravicami, ki tej vlogi sicer ne pripadajo.

Funkcionalnosti portala

Prenos slikovnega gradiva

Uporabniki z ustreznimi pravicami do maske za prenos slikovnega gradiva dostopajo
tako, da v navigacijskem meniju izberejo možnost Prenos radiološkega gradiva.
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Odpre se prvi korak obrazca za prenos gradiva v okviru katerega uporabnik najprej
izbere ustanovo, kjer se slikovno gradivo, ki ga želi prenašati, nahaja. Vsebina izbirnika
je dinamično prilagojena uporabnikovim pravicam.

V naslednjem koraku uporabnik izbere po katerem iskalnem kriteriju želi iskati pacienta.

Možnosti ki so mu na voljo so:

● ID pacienta (matični indeks pacienta v bolnišničnem informacijskem sistemu)
● ZZZS številka
● Ime in priimek pacienta

Glede na izbrano možnost se v obrazcu prikaže polje za vnos iskalnega parametra.
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Iskanje izbranem kriteriju in vnešenem iskalnem parametru uporabnik potrdi s klikom
na gumb Išči.

Teleradiološki portal izvede poizvedbo v izbrano ustanovo in vrne seznam pacientov, ki
ustrezajo iskalnim kriterijem. V seznamu so navedeni pacientov ime, datum rojstva, ID
pacienta, KZZ številka (če je ustrezno zabeležena v oddaljenem PACS sistemu) in spol.

V primeru, da za iskalni kriterij ni ustreznih zadetkov se uporabniku izpiše obvestilo o
neuspešnem iskanju.

Ob izbiri in potrditvi pacienta iz seznama s klikom na gumb OK, sistem vrne seznam
preiskav izbranega pacienta.
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Uporabnik lahko iz seznama izbere eno ali več preiskav in izbor potrdi s klikom na gumb
OK.

Po potrditvi izbora se odpre drugi korak obrazca, v katerem so najprej povzeti ključni
podatki o pacientu in preiskavah, ki so bili izbrani v predhodnem koraku.
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Uporabnik v izbirniku ciljna lokacija izbere lokacijo kamor želi prenesti gradivo. Podobno
kot pri izbirniku izvorna lokacija je tudi tu vsebina izbirnika dinamično prilagojena
pravicam uporabnika.

Uporabnik mora pred proženjem prenosa slikovnega gradiva obvezno izpolniti tudi
polje Razlog posredovanja.

Prenos se proži s klikom na gumb Prenesi. Uporabniki v uporabniški vlogi Radiološki
inženir v klicnem centru imajo na voljo tudi gumb Prenesi urgentno, ki prenos proži z
višjo prioriteto. Uporaba višje prioritete pomeni, da se v primeru večjega števila
prenosov iz specifične ustanove le-ta preiskava postavi na prvo mesto seznama za
prenos.

Ob oddaji zahtevka teleradiološki portal uporabniku prikaže obvestilo o uspešnem
proženju prenosa.
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Prenosi teleradiološkega gradiva

Uporabniki z ustreznimi pravicami lahko dostopajo do seznama prenosov slikovnega
gradiva, v okviru katerega lahko spremljajo status prenosov gradiva.

V preglednem seznamu so uporabniku na voljo naslednji podatki:

● Izvorna lokacija gradiva
● Ciljna lokacija prenosa
● Ime in priimek pacienta
● Accession številka preiskave
● ID pacienta
● Naziv preiskave
● Datum/ura začetka prenosa
● Informacija o uporabniku, ki je prenos sprožil
● Informacijo o prioriteti prenosa
● Prikaz vpisanega razloga za prenos
● Status prenosa
● Grafični prikaz poteka prenosa
● Gumb za ogled slike v spletnem pregledovalniku (samo za slike, kjer je ciljna

lokacija prenosa TelePACS)

Grafični prikaz poteka prenosa

V preglednem seznamu Prenosi slikovnega gradiva je uporabnikom prikazan grafični
potek poteka prenosa.
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V okviru prikaza je vidno:

● Ali gre za prenos gradiva med dvemi oddaljenimi lokacijami ali TelePACS-om in
oddaljeno lokacijo

● V katerem koraku prenosa je preiskava
● Kolikšno je trenutno število prenešenih slik

Filtriranje prikaznega seznama

Privzeti pregled preglednega seznama Prenosi slikovnega gradiva prikazuje prenose
gradiva:

● kje je bila izvorna ustanova prenosa TelePACS ali ustanova, ki ji pripada
prijavljeni uporabnik

● kjer je bila ciljna ustanova prenosa TelePACS ali ustanova, ki ji pripada prijavljeni
uporabnik

Uprabnik si lahko pogled prilagodi tako, da v filtru preglednega seznama izbere tudi
prikaz preiskav, kjer je ciljna lokacija ena od tistih, v katere ima dovoljenje prenosa
slikovnega gradiva.
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Pri filtriranju lokacij je omogočena tudi sprememba načina filtriranja po tipu:

“ali/ali” - Prikazani bodo rezultati, ki bodo ustrezali ali kriterijem izbranim v sklopu
Izvorna bolnica ali kriterijem izbranim v sklopu Ciljna bolnica.

“in” - Prikazani bodo rezultati, ki hkrati ustrezajo kriterijem izbranim v sklopu Izvorna
bolnica in kriterijem izbranim v sklopu Ciljna bolnica.

Prejeto slikovno gradivo

Pregledni seznam prikazuje seznam uspešno zaključenih prenosov, kjer je ciljna lokacija
telePACS ali ustanova, ki ji pripada prijavljeni uporabnik
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Administracijski vmesnik

Uporabnik z uporabniško vlogo Nadzornik teleradiologije lahko v teleradiološkem
potralu dostopa tudi do administracijskih nastavitev ustanove, ki ji pripada.

V okviru administracijskega vmesnika je mogoče upravljanje:

● seznama ustanov, ki jim je dovoljeno odlagati slikovno gradivo v lokalni PACS
ustanove

● dovoljenja prenosa slikovnega gradiva v lokalni PACS za uporabniške vloge
Zdravnik, Zdravnik radiolog, Radiološki inženir in Radiološki inženir v klicnem
centru
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