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 Inicjatywa podjęta przez pracowników służby zdrowia oraz dostawców 
oprogramowania w celu poprawy sposobu w jaki systemy komputerowe 
wymieniają informacje.

 Promuje standardy m.in. HL7, DICOM
 Wspiera i optymalizuje procesy leczenia
 Dostarcza narzędzia do weryfikacji oprogramowania dostawców

IHE – Czym jest i dlaczego jest ważne?

Wizja

Umożliwić bezproblemowy i bezpieczny dostęp do informacji na temat zdrowia, 
użyteczny na każdym etapie leczenia.



Dokumentacja
 ITI Technical Frameworks
 TF Implementation Materials

Narzędzia 
 Gazelle Tool

Wydarzenia
 Connectathon
 Projectathon

Metody uzyskiwania interoperacyjności w praktyce



 ITI Technical Frameworks - bardzo rozbudowana dokumentacja zawierająca 
definicje systemów oraz procesów w opiece zdrowotnej 

 TF Implementation Materials – bogaty zbiór przykładów, pomocny w 
implementacji systemów medycznych zgodnych z IHE

Minusy:
 miejscami nadmiarowa w stosunku do tego co stosowane jest w praktyce
 miejscami niedoprecyzowana – wymaga pewnych uzgodnień na poziomie: 

producentów, regionu, kraju, …

ITI Technical Frameworks & TF Implementation Materials





 Środowisko dostępne online w celu przeprowadzania testów zgodności z 
IHE

 Udostępnia symulatory i testy dla twórców oprogramowania
 Umożliwia podłączenie systemów różnych dostawców na czas integracji

Gazelle Tool



 5-dniowe wydarzenie na którym producenci testują swoją interoperacyjność, 
przeprowadzając szereg testów z innymi dostawcami

 Organizowany w USA, Azji, Europie
 Wenecja 2017

 115 systemów
 90 firm
 307 uczestników
 3300 przeprowadzonych testów

Connectathon



 Decyzja o udziale
 CSIOZ w dokumencie opisującym model transportowy wybrał profile IHE
 Udział w przetargach międzynarodowych

 Dostosowanie naszych systemów do specyfikacji ITI Technical Frameworks
 Rejestracja systemów w Gazelle, przejście wstępnych 41 pre-testów
 Kontakt z dostawcami i wstępne testy
 Udział w Connectathonie - Wenecja, przeprowadzenie 72 testów z różnymi 

międzynarodowymi dostawcami
 Efekt?

Co zrobiliśmy?





Cele
 Możliwość współdziałania systemów różnych dostawców w ramach tej 

samej jednostki medycznej
 Wymiana dokumentacji pomiędzy jednostkami
 Współpraca z platformą P1

Ciężka praca, ale niezbędna do wykonania, abyśmy w przyszłości mogli mówić 
o koordynowanej opiece zdrowotnej w heterogenicznym środowisku wielu 
producentów systemów medycznych

Zamiast polegać na deklaracjach producentów możemy dać szpitalom i 
zamawiającym narzędzia do weryfikacji interoperacyjności producentów

Interoperacyjność w Polsce



Demonstratorium interoperacyjności



Co było potrzebne?
 Wiedza na temat IHE
 Obiektywny arbiter
 Systemy które zasilą to środowisko i umożliwią weryfikację

Demonstratorium



Co było potrzebne?
 Wiedza na temat IHE
Gdański Uniwersytet Medyczny – dąży do powołania IHE Polska, posiada 
specjalistów w zakresie IHE
 Obiektywny arbiter
 Systemy które zasilą to środowisko i umożliwią weryfikację

Demonstratorium



Co było potrzebne?
 Wiedza na temat IHE
Gdański Uniwersytet Medyczny – dąży do powołania IHE Polska, posiada 
specjalistów w zakresie IHE
 Obiektywny arbiter
Kardio-Med Silesia – czyste intencje w testowaniu interoperacyjności
 Systemy które zasilą to środowisko i umożliwią weryfikację

Demonstratorium



Co było potrzebne?
 Wiedza na temat IHE
Gdański Uniwersytet Medyczny – dąży do powołania IHE Polska, posiada 
specjalistów w zakresie IHE
 Obiektywny arbiter
Kardio-Med Silesia – czyste intencje w testowaniu interoperacyjności
 Systemy które zasilą to środowisko i umożliwią weryfikację
Comarch Healthcare – dostarczy pierwsze systemy zgodne z IHE, z którymi inni 
producenci będą mogli bez przeszkód się integrować

Demonstratorium



Architektura



Harmonogram

 Start projektu – maj 2017 r.
 Instalacja platformy – czerwiec – lipiec 2017 r.
 Testy – sierpień 2017 r. 
 Podłączenie pierwszych systemów - sierpień 2017r.
 Pełne uruchomienie środowiska – wrzesień 2017 r.



 Obiektywne procedury testowe
 Zamawiający – może weryfikować interoperacyjność dostawców
 Możliwe będzie testowanie systemów dla POZ i ich zgodności z platformami 

regionalnymi
 Informacje zwrotne dla CSIOZ na bazie doświadczeń pomiędzy polskimi 

producentami
 Doświadczenie dzięki któremu będzie możliwe napisanie polskiego 

rozszerzenia IHE

Co zyskamy?



Zapraszamy producentów oraz zainteresowane 
instytucje do udziału!



Dziękuję za uwagę
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