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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

EZZ »Elektronski Zdravstveni Zapis« (angl. Electronic Health Record) je razvijajoč se 

koncept, ki je definiran kot sistematična zbirka podatkov o posameznem pacientu ali 

populaciji. Predstavlja zapis v digitalni obliki, ki se lahko izmenjuje med različnimi 

organizacijami, in je temelj za izgradnjo zdravstvenih informacijskih sistemov. 

ADL   »Archetype Definition Language« je formalen jezik za opisovanje arhetipov. Njegova 

formalna in abstraktna sintaksa se uporablja za določanje omejitev posamezne 

domenske entitete, katere podatki so zapisani v informacijskem modelu. Najbolj 

uporaben je v sistemih, ki za predstavitev podatkov uporabljajo zelo splošne 

informacijske modele.  

XML  »Extensible Markup Language« je meta jezik, s katerim lahko določimo drug 

označevalni jezik. Uporablja se za prenos in shranjevanje strukturiranih podatkov. Za 

določanje strukture dokumenta uporablja oznake, ki so podobne tistim v jeziku 

HTML. Pri opisovanju informacij uporablja tako imenovane elemente, od katerih je 

vsak opremljen z začetno in končno oznako, in atribute. Glavna moč jezika je v 

njegovi razširljivosti, saj oznak, ki so potrebne pri posamezni izmenjavi ne definira 

vnaprej, ampak so odvisne od potreb in zahtev posamezne izvedbe. 

XSD  »XML Schema Definition« je abstraktna predstavitev značilnosti objekta in odvisnosti 

med drugimi objekti. V njej so definirane odvisnosti med elementi in atributi 

celotnega ali samo dela XML dokumenta. Glavna prednost XML sheme pred ostalimi 

jeziki za opisovanje strukture XML dokumentov je ta, da je zapisana v jeziku XML, 

zato ne potrebuje vmesnega procesiranja razčlenjevalnika kode.  

AQL  »Archetype Query Language« je deklarativen poizvedovalni jezik, ki je bil razvit za 

iskanje in pridobivanje podatkov v sistemih z elektronskimi zdravstvenimi zapisi, ki 

temeljijo na arhetipih. Njegova sintaksa je neodvisna od aplikacij, programskih 

jezikov, operacijskih sistemov in modelov shranjevanja. 

RM  »Referenčni Model« predstavlja osnovno ogrodje arhetipov, ki se ga le malokrat 

spreminja. Običajni uporabnik uporablja in nadgrajuje le posamezne arhetipe, ki so 

vpeti v referenčni model. 

CKM  »Clinical Knowledge Manager« predstavlja spletno podatkovno zbirko kliničnega 

znanja v obliki arhetipov in predlog. Njeni glavni funkcionalnosti sta možnosti iskanja 

in spreminjanje arhetipov (v formatih ADL in XML) ali predlog (v formatih OET in 

OPT). Glavni uporabniki naj bi bili predvsem profesionalno zdravstveno osebje 

(zdravniki, medicinske sestre, biomedicinski informatiki, itd.). Orodje poleg tega 



 

 

omogoča tudi upravljanje uporabljenih terminologij, metapodatkov, ki zadevajo 

določene klinične modele, ter drugih kliničnih virov. 
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POVZETEK 

Uspešnost kliničnih študij je odločilno odvisna od kakovosti pridobljenih podatkov. H 

kakovosti zbiranja lahko veliko doprinese ustrezen zdravstveni informacijski sistem, ki ga je 

potrebno definirati hkrati z načrtovanjem študije. Poleg tega bi bilo optimalno, če bi lahko 

spremenljivke definirali na enoten in standarden način, ki bi bil uporaben tudi kasneje pri 

novih kliničnih raziskavah. Veliko vlogo pri povezovanju zdravstvenih informacijskih 

sistemov ima interoperabilnost, ki omogoča pridobivanje podatkov iz različnih virov ter na 

tak način zagotavlja povezovanje in združevanje različnih informacijskih sistemov in rešitev. 

Pri zagotavljanju interoperabilnosti so nujno potrebni standardi, ki pospešujejo izbor 

informacij in integracijo komponent v informacijske sisteme. Glavna tema diplomske naloge 

je izdelava predloge oziroma podatkovnega modela za klinično študijo testiranja hoje z 

uporabo standarda openEHR, ki daje velik poudarek interoperabilnosti med različnimi 

zdravstvenimi informacijskimi sistemi. Opisano je, kako za zapise elementov tega standarda 

uporabljamo arhetipe OpenEHR in na kakšen način te določimo. Predstavljen je kratek 

pregled dveh glavnih standardov na področju zdravstva. 

 

Ključne besede: 

zdravstvena oskrba, elektronski zdravstveni zapis, interoperabilnost, openEHR, arhetip 

openEHR, predloga openEHR, HL7 
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ABSTRACT 

The success of clinical studies mainly depends on the quality of data, gathered during each 

study. The quality of the gathered data depends on the selection of an appropriate healthcare 

information system, that has to be defined in conjunction with the plan of the clinical study. It 

would also be optimal, if the variables of the study could be specified in a unique and 

standardized way, so that they could be used in further clinical trials. Interoperability has an 

important role in connecting healthcare information systems, because it enables the gathering 

of data from different sources and in this way provides a means for connecting different 

information systems and solutions. Standards, who facilitate the selection of information and 

promote integration of components into the information systems, present a necessary 

requirement for providing interoprability between information systems. The main theme of 

this thesis is the creation of an operational template or a clinical data model for the purpose of 

a walk test with the use of the OpenEHR standard, which places great emphasis on the 

interoprability between different healthcare information systems. It describes how OpenEHR 

archetypes are used for specifying the elements of this standard and how these archetypes are 

defined. It also gives a brief overview of two main healthcare information standards. 

 

Key words: 

healthcare, electronic health record, interoperability, openEHR, openEHR archetype, 

openEHR template, HL7 
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1 UVOD 

Namen diplomskega dela je predstaviti pomen interoperabilnosti pri interakciji sistemov z 

elektronskimi zdravstvenimi zapisi in opisati pojem elektronskega zdravstvenega zapisa. 

Predstavljena sta tudi dva glavna standarda na področju zdravstva.  

V praktičnem delu naloge smo izdelali operativno predlogo za testiranje hoje po standardu 

openEHR za nabor spremenljivk s pomočjo obstoječih orodij podjetja Ocean Informatics. 

Operativna predloga je temeljni gradnik standarda openEHR in predstavlja osnovo za obrazce 

v zdravstvenih aplikacijah. 

Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na 7 poglavij. Po uvodnem poglavju je v drugem 

poglavju, imenovanem »ZDRAVSTVENA OSKRBA«, predstavljena zdravstvena oskrba. 

Najprej je podan splošen opis zdravstvene oskrbe, v nadaljevanju pa sta opisana še oba njena 

modela. V tretjem poglavju »INTEROPERABILNOST« je podana definicija 

interoperabilnosti, predstavljene so vse tri vrste interoperabilnosti, na koncu poglavja pa je 

opisana vloga standardov pri zagotavljanju interoperabilnosti med sistemi. Poglavje 

»ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI ZAPIS« vsebuje definicijo elektronskega zdravstvenega 

zapisa, opis njegove strukture in opis zgodovine elektronskih zdravstvenih zapisov. V 

poglavju »OPENEHR in HL7« sta predstavljena standarda openEHR in HL7, na koncu 

poglavja pa je podana primerjava med njima. V šestem poglavju so prikazani vsi koraki za 

izdelavo operativne predloge po standardu openEHR. Zadnje poglavje »ZAKLJUČEK« 

opisuje, kaj je bilo v diplomski nalogi doseženo in na katere težave smo naleteli med njeno 

izdelavo. 
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2 ZDRAVSTVENA OSKRBA 

Izboljševanje zdravstvene oskrbe je ekonomska potreba in moralna nuja. Spremembe, ki so 

potrebne za izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti, so odvisne tudi od stopnje 

računalniške interoperabilnosti, ki zagotavlja potrebne informacije, podpira zanesljivo 

odločanje, odstranjuje nepotrebna ponavljanja in zmanjšuje zamude v delovnih procesih ter 

skrbi za izogibanje napakam. 

Komunikacija je zelo pomemben in neločljiv del zdravstvene oskrbe. Večina procesov 

zdravstvene oskrbe vključuje izmenjevanje informacij, pri tem pa se ustvarja na milijarde 

dokumentov. Glede na fizično razdaljo, ki jo mora informacija prepotovati, ločimo 4 različne 

vrste komunikacij [1]: 

1. Komunikacija znotraj delovne skupine, kjer se beležijo in upravljajo podatki 

posameznega pacienta. 

2. Komunikacija med specializiranimi diagnostičnimi oddelki in oddelki za zdravljenje, 

ki zahtevajo izvedbo določenih storitev in sporočanje njihovih rezultatov. 

3. Komunikacija med zdravstvenim osebjem različnih organizacij z namenom 

zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe. 

4. Komunikacija med ponudnikom zdravstvene oskrbe in regulatornimi agencijami. 

Te štiri skupine komunikacij so navedene v padajočem vrstnem redu glede na količino 

informacij, ki se izmenjujejo, in v naraščajočem vrstnem redu glede na intenzivnost uporabe 

informacij. Zgodovinsko so bili zdravstveni informacijski sistemi hierarhično organizirani od 

zgoraj navzdol (angl. top-down), in sicer tako, da je bila na vrhu vlada ali plačnik, sledili so ji 

ponudniki zdravstvene oskrbe (bolnišnice), nato so bili posamezni oddelki, zdravstveno 

osebje in na dnu pacienti. Ta oblika ureditve zdravstvenega informacijskega sistema 

predstavlja tok denarja, avtoritete in moči, vendar ima malo skupnega s tokom informacij, 

potrebnimi pri zdravstveni oskrbi. Zdravstvena oskrba pacienta je bolj podobna socialnemu 

omrežju, kjer je v središču vsak posameznik. 

2.1  K PACIENTU USMERJENA ZDRAVSTVENA OSKRBA 

Pacient je glavni razlog za vse aktivnosti, povezane z zdravstveno oskrbo, zato se je potrebno 

osredotočiti na zadovoljitev njegovih potreb. Vsak pacient bi rad živel dlje časa, rad bi se 

počutil bolje in počel tiste stvari, ki ga veselijo. Zdravstvena oskrba prehaja iz 

paternalističnega modela v model, kjer se sklepa družabništvo med pacientom in 

zdravstvenimi delavci. Na sliki 1 [1 – str. 9] so prikazane razlike med tradicionalno oskrbo in 

zdravstveno oskrbo usmerjeno k pacientu. 
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Pri tradicionalnem modelu zdravstvene oskrbe je oskrba osredotočena na ločene obiske in 

epizode zdravljenja. Profesionalna avtonomija zdravstvenih delavcev, ki se odločajo le na 

podlagi priučenih znanj in izkušenj, lahko vodi do raznolikosti, ki vnašajo nered v sistem. 

Varnost je odgovornost posameznika; pacientova kartoteka, ki je skrita, vsebuje samo njegovo 

zdravstveno zgodovino. Sistem kot celota zagovarja profesionalno ločevanje zdravnik – 

pacient, osredotočen je na zmanjševanje stroškov ter reagira na pacientove probleme samo, ko 

se ti pojavijo. Ta model sicer hitro izginja, vendar se še vedno zanašamo na informacijske 

sisteme, ki so bili vzpostavljeni in oblikovani za to okolje. 

K pacientu usmerjen model je precej drugačen. Zdravstvena oskrba je neprekinjena in 

prilagojena potrebam posameznega pacienta. Znanje in informacije se neprestano izmenjujejo, 

odločitve se sprejemajo na podlagi dokazov. Transparentnost in sodelovanje sta vrlini, 

pacientove potrebe so predvidene, več truda je vloženega v odpravljanje tistih aktivnosti, ki ne 

prinašajo pacientu nobene koristi.  

 

Slika 1: Primerjava med tradicionalno in k pacientu usmerjeno zdravstveno oskrbo 
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Sklepanje družabništva in k pacientu usmerjena oskrba vključujeta spremembe v arhitekturah 

informacijskih sistemov. Prenovljeni sistemi naj bi bili bolj podobni socialnim omrežjem kot 

tradicionalnim sistemom, ki so bili implementirani v zadnjih tridesetih letih. Predpogoja za 

vzpostavitev sistemov z osebnimi zdravstvenimi zapisi sta likvidnost podatkov (hitra in varna 

izmenjava informacij med posamezniki ali organizacijami) ter uporaba odprtih standardov. Na 

žalost večina sistemov EZZ nima združljivih načinov za pridobivanje, procesiranje, 

shranjevanje in posredovanje podatkov [1 – str. 9].  

Večini pacientov, zdravnikov in drugim zdravstvenim delavcem se zdi presenetljivo, da v 

času, ko je večina dela opravljenega preko interneta, še zmeraj ni poenotene pacientno 

usmerjene oskrbe. Zdravstveni informacijski sistemi so socio-tehnični sistemi, ki zajemajo 

interakcijo ljudi in različnih tehnologij, zato je nemogoče, da bi njihove organizacijske in 

tehnične sisteme razvijali neodvisno. Prav tako je nemogoče razviti učinkovit zdravstveni 

informacijski sistem brez temeljitega poznavanja tehnologij, ki so potrebne za tekoče, 

interoperabilno delovanje vseh njegovih komponent [1 – str. 9].  
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3 INTEROPERABILNOST 

V literaturi je možno zaslediti številne definicije pojma interoperabilnost, pri čemer je 

najpogostejša naslednja: 

»Interoperabilnost je sposobnost (so)delovanja nekega sistema ali izdelka z drugimi sistemi 

ali izdelki brez posebnega napora uporabnika. Interoperabilnost omogoča uporaba 

standardov.« [13] 

3.1 VRSTE INTEROPERABILNOSTI 

Poznamo tri vrste interoperabilnosti [1 – str. 25]: 

3.1.1 Tehnična interoperabilnost 

Tehnična interoperabilnost zagotavlja prenos podatkov iz sistema A v sistem B in se ne 

ukvarja s pomenom prenešenih podatkov. Eden izmed temeljev tehnične interoperabilnosti je 

informacijska teorija Clauda Shannona, ki pravi, da lahko tudi preko komunikacijskega kanala 

z veliko motnjami dosežemo razmeroma dober prenos podatkov. Tehnična interoperabilnost 

je domensko neodvisna. 

3.1.2  Semantična interoperabilnost 

Ta vrsta interoperabilnosti zagotavlja, da sistem A in sistem B razumeta podatke na enak 

način. Računalnikom omogoča razumevanje, interpretiranje in uporabo podatkov brez 

dvoumnosti. Semantična interoperabilnost v praksi omogoča izmenjevanje in ogled podatkov 

med kliničnimi sistemi brez nadaljnjega pretvarjanja podatkov, ki se izmenjujejo. To je tudi 

temeljna zahteva za resnično izmenljiv sistem in omogočanje njegovih funkcionalnosti, 

kakršna je na primer podpora odločanju. Semantična interoperabilnost je najbolj pomembna 

oblika interoperabilnosti.  

3.1.3 Procesna interoperabilnost 

Procesna interoperabilnost usklajuje delovne in poslovne procese organizacij, ki uporabljajo 

sisteme, med katerimi se izmenjujejo informacije. Procesna interoperabilnost je dosežena, ko 

poslovni sistemi med seboj sodelujejo in so procesi vseh sodelujočih organizacij usklajeni. 

3.2 INTEROPERABILNOST IN UPORABA STANDARDOV 

Poenotena zdravstvena oskrba temelji na uporabi standardov, ki omogočajo izmenjevanje 

informacij med računalniškimi sistemi na varen in zanesljiv način. Problem standardov ni v 

tem, da jih je mnogo na voljo, ampak njihova neraba in pomanjkanje skupnega regulatorja, ki 

bi skrbel za njihovo uporabo. Standardi, ki se ne uporabljajo, so potrata časa in truda.  
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Na sliki 2 [1- str. 26] so prikazane domene in vmesniki, ki te domene povezujejo. Če je 

standard na voljo, potrebujemo za povezavo vseh domen samo en skupen vmesnik. Če pa 

standard, ki bi povezoval vse domene ni na voljo, je potrebno ustvariti vmesnik za vsak par 

domen. Število vmesnikov, ki jih potrebujemo, da povežemo N domen, lahko izračunamo po 

naslednji formuli [1 – str. 26]: 

                  
    

 
 

Tako bi v primeru, ki je prikazan na spodnji sliki [1 – str. 26], kjer imamo šest domen in 

nimamo na voljo standarda, potrebovali 15 vmesnikov, da bi povezali vse domene med seboj. 

 

Slika 2: Povezovanje domen brez in z uporabo standarda 

Spodaj naštejemo nekaj primerov opravil, kjer je interoperabilnost nujno potrebna [1 – str. 

26]: 

 zahteve za laboratorijske in radiološke raziskave, 

 izdajanje receptov in napotitve na bolnišnično zdravljenje ali zdravljenje v skupnostih, 

 naročila za zdravstveno oskrbo, opremo, obroke in prevoz pacientov, 

 poročila o opravljenih preiskavah iz laboratorijev, radiologije in ostalih diagnostičnih 

oddelkov, 

 administrativni podatki, kot so na primer registracija, identifikacija, sprejem, odpust, 

in premestitev pacienta, 

 pisma in poročila, ki si jih izmenjuje zdravstveno osebje in zajemajo pisne napotitve, 

odpustna pisma ter strokovna mnenja, 

 prenos in združevanje elektronskih zdravstvenih zapisov med splošnimi zdravniki 

znotraj bolnice in med bolnicami, 

 informacije, ki so potrebne za upravljanje, revizijo in nadzor. 
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3.3 POTREBA PO SKUPNEM JEZIKU 

Pri izmenjevanju podatkov med računalniškimi sistemi je potrebno upoštevati, da slednji 

hranijo podatke v različnih oblikah, zato je potrebno podatke, ki se izmenjujejo, najprej 

pretvoriti v neko vmesno, nevtralno obliko, ki jo bodo razumeli vsi sistemi. Pri vsaki 

izmenjavi je potrebno opraviti dve pretvorbi: najprej je potrebno pretvoriti podatke sistema A 

v vmesno obliko, nato pa podatke iz vmesne oblike v obliko, kakršno uporablja sistem B. 
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4 ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI ZAPIS 

Po opredelitvi Evropske komisije predstavljajo elektronski zdravstveni zapisi: 

»digitalno shranjene klinične in administrativne zdravstvene informacije o vseh prejšnjih 

zdravstvenih težavah za potrebe zdravstvene oskrbe, poučevanja in raziskovanja ob 

zagotovljeni zaupnosti podatkov. Elektronski zdravstveni karton naj bi bil orodje za pomoč 

pri nudenju zdravstvene oskrbe na vseh nivojih in segmentih oskrbe, ki je dostopno preko 

zdravstvenih računalniških omrežij.« [4] 

EZZ se torej od pacientove običajne zdravstvene kartoteke loči po tem, da poleg nudenja 

celovitih, popolnih in dostopnih informacij, zdravnikom omogoča tudi največjo stopnjo 

samostojnosti pri njihovem delu ter učinkovito protokoliranje informacij med zdravniki in 

pacienti, samimi zdravniki in ostalim osebjem. 

Običajen elektronski zdravstveni zapis vsebuje [16]: 

 unikatne identifikatorje pacienta, 

 poročila o testiranjih (alergije, zdravila), 

 poročila o hospitalizacijah, 

 poročila o operacijah, 

 podatke o predpisanih zdravilih, 

 poročila o kliničnih testiranjih, 

 zgodovino nosečnosti določene pacientke. 

Do ustanovitve komisije za certificiranje zdravstvenih informacijskih tehnologij (angl. 

Certification Commission for Health Information - CCHIT) leta 2005 niso obstajala nobena 

merila, s katerimi bi lahko ocenili kvaliteto elektronskega zdravstvenega zapisa. Ta neprofitna 

organizacija določa minimalni nabor meril na področju funkcionalnosti, varnosti in 

interoperabilnosti, ki jih morajo elektronski zdravstveni zapisi izpolnjevati, da so lahko 

certificirani. Seznam teh meril lahko najdete na uradni strani organizacije: www.cchit.org. [2] 

V mednarodnem standardu ISO 13606 (CEN EN13606) je opisan referenčni model za 

izmenjavo elektronskih zdravstvenih zapisov. Standard določa obliko informacij, ki so 

potrebne za interoperabilno komunikacijo med sistemi in storitvami, ki potrebujejo ali 

zagotavljajo podatke o elektronskih zdravstvenih zapisih. 

4.1 STRUKTURA ELEKTRONSKEGA ZDRAVSTVENEGA ZAPISA 

Elektronski zdravstveni zapis vsebuje sestavne dele, ki jih opisujemo v sledečih podpoglavjih 

in so prikazani tudi na sliki 3 [1 – str. 30]. 
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4.1.1 Izvleček 

Ekstrakt (angl. extract) predstavlja najvišji vsebovalnik celotnega ali del elektronskega 

zdravstvenega zapisa določenega pacienta. 

4.1.2 Podatkovni sestav 

EZZ zapis je sestavljen iz podatkovnih sestavov (angl. compositions). Podatkovni sestav je 

ključen koncept; predstavlja nabor informacij, ki se zapišejo v elektronski zdravstveni zapis 

pacienta ob določenem srečanju. Poročila o napredku, rezultati laboratorijskih testiranj, 

poročila o odpustu iz bolnišnice, klinične ocene in napotitveni obrazci predstavljajo primere 

podatkovnih sestavov. 

4.1.3 Mapa 

Podatkovne sestave lahko združujemo v mape (angl. folders) ali podmape, ki jih lahko 

uporabljamo kot vsebovalnike za različne namene. Združujemo jih lahko glede na 

zdravstveno osebje, oddelke ali časovna obdobja. 

4.1.4 Vnos 

Vsak podatkovni sestav vsebuje številne vnose (angl. entries). Vnos je informacija v 

elektronskem zdravstvenem zapisu, ki je rezultat posameznega kliničnega dela, opazovanja, 

interpretacije. Predstavljamo si ga lahko kot vrstico v elektronskem zdravstvenem zapisu. 

Primer vnosa je vnos o določenem simptomu, rezultat laboratorijskih testiranj, diagnoza ali 

predpisano zdravilo. Vnos je abstraktni razred, ki vsebuje 4 podrazrede: 

 opazovanje (angl. observation) , 

 ocena (angl. evaluations),  

 navodilo (angl. instructions),  

 ukrep (angl. actions). 

4.1.5 Razdelek 

Vnose lahko združujemo v sekcije (angl. sections), ki predstavljajo združene sorodne podatke 

znotraj podatkovnega sestava. Sekcije lahko vsebujejo podsekcije.  

4.1.6 Element 

Najmanjša vrednost EZZ je element (angl. element), ki predstavlja samo eno vrednost, kot na 

primer vrednost sistoličnega krvnega tlaka, ime zdravila ali telesno težo pacienta. 

4.1.7 Gruča 

Posamezne sorodne elemente lahko združujemo v gruče (angl. clusters). Tako bi lahko na 

primer v gručo združili vrednost sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, kar bi nato 

predstavljalo nov vpis v elementu tipa vnos. 
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Slika 3: Zgradba elektronskega zdravstvenega zapisa 

4.2 ZGODOVINA ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH ZAPISOV 

4.2.1 Problemsko usmerjen zdravstveni zapis 

Problemsko usmerjen zdravstveni zapis (angl. problem oriented medical record) [1], ki ga je 

leta 1968 predstavil Larry Weed, je eden izmed prvih in najbolj vplivnih poizkusov 

izboljšanja strukture pacientovega medicinskega zapisa. Problemsko usmerjen medicinski 

zapis deli pacientov medicinski zapis na dva dela: prvi hrani podatke o pacientovi socialni, 

družinski anamnezi in zgodovino zdravljenj, drugi pa vsebuje poročila o napredku, ki so 

združena skupaj glede na določen problem. Problem je lahko vse, kar povzroča zaskrbljenost 

pacienta, in ne samo diagnoza. Problemska lista je seznam pacientovih trenutnih problemov in 

problemov, ki so bili razrešeni. Vsako poročilo o napredku vsebuje glavo, ki opisuje določen 

problem, in štiri podnaslove, ki jih opisuje angleška kratica SOAP. V slovenščini pa bi to 

lahko opisali s štirimi O-ji: 

 Osebno (S, angl. subjective): vsebuje informacije o pacientovi zgodovini in 

simptomih, ki jih je posredoval sam pacient ali njegov sorodnik. 
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 Objektivno (O, angl. objective): vsebuje informacije, ki so bile pridobljene pri 

pregledu pacienta ali pri kliničnih preiskavah (laboratorijske, radiološke). 

 Ocena (A, angl. assessment): vsebuje mnenje zdravstvenega profesionalca o 

pacientu (diagnoza, prognoza). 

 Operacija (P, angl. plan): vsebuje seznam nadaljnjih aktivnosti, ki so potrebne za 

odpravljanje določenega problema (operacija, napotitev na zdravljenje).  

Med leti 1967 in 1982 je Larryja Weeda financirala ameriška vlada, da bi razvil učinkovit 

sistem za upravljanje problemsko usmerjenih elektronskih zdravstvenih zapisov, imenovan 

PROMIS, ki naj bi temeljil na uporabi terminalov z ekrani na dotik. Ta pionirski projekt so 

uporabljali na medicinskem in ginekološkem oddelku na Univerzi v Vermontu, dokler se ni 

financiranje z vladne strani ustavilo. 

4.2.2 Projekt bolnišnice El Camino 

Bolnišnica El Camino v Kaliforniji je leta 1971 implementirala obsežen elektronski 

zdravstveni zapis [1 – str.18], ki je bil naslednjih šest let podrobno opazovan. Rezultate teh 

opazovanj so nato primerjali z rezultati drugih bolnišnic. Ugotovili so, da je vpeljava 

elektronskih zdravstvenih zapisov v velike bolnišnice zahteven in časovno potraten proces, ki 

pa ima tudi pozitivne učinke. 

Pri vpeljavi so naleteli na velik odpor s strani pomembnih segmentov medicinskega osebja. 

Odpor, ki je bil na začetku zaradi nedovršenosti sistema upravičen, so nato odpravili s 

pomočjo učinkovitega vodstva bolj vizionarskih zdravnikov. Deset let po vpeljavi novega 

sistema so bili stroški za posamezen primer v primerjavi s še 13 podobnimi bolnišnicami za 

40 odstotkov manjši od državnega povprečja.  

4.2.3 Uspeh na Danskem 

Razvoj in uporaba standardov v zdravstvu, ki zagotavljajo interoperabilnost, je zahteven 

proces, kar je razvidno iz primera na Danskem, kjer jim je uspelo povezati splošne zdravnike 

z laboratoriji, bolnišnicami in lekarnami. 

Leta 1994 je Danska vlada začela z nacionalnim javnim projektom, imenovanim MedCom, v 

katerem so sodelovale oblasti, zdravstvene organizacije in privatne firme. Na začetku je 

skupina strokovnjakov razvila nabor standardov, ki so omogočali izpolnjevanje napotnic, 

odpustnih pisem, laboratorijskih in radioloških zahtev in poročil, receptov ter obrazcev za 

vloge za odškodnino. Ti obrazci so temeljili na Evropskih standardih, ki jih je razvila skupina 

CEN TC251. V obdobju 1994-1996 so bile te določitve testirane v 11 neodvisnih, lokalno 

upravljanih projektih. Sledila je revizija in ponovno testiranje še v 15 projektih. Pridobljene 

izkušnje so bile zbrane v obsežni dokumentaciji, ki je bila tako natančna, da so menili, da 

lahko te standarde uporabijo po vsej državi. 
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Pri izvajanju teh projektov so naleteli tudi na nekaj težav. Informacije, ki so bile poslane, niso 

bile vedno prikazane ali pa so bile napačno interpretirane zaradi dvoumnih določitev 

podatkov in lokalnih kodnih shem. Manjkali so tudi podatki o obveznih in neobveznih 

elementih. S temi problemi so se nato ukvarjali naslednja tri leta, med katerimi so te standarde 

revidirali ter uvedli obvezno certificiranje. Do konca leta 2002 je bilo certificiranih 53 verzij 

programske opreme, število napak pa se je zmanjšalo za 70 odstotkov [1 – str.18].  

Na sliki 4 [1 – str. 18] je prikazan porast interoperabilnosti v obdobju 1992–2008. 

 

Slika 4: Porast interoperabilnosti na Danskem v obdobju 1992–2008 

Do leta 2008 so vsi danski splošni zdravniki prejemali recepte, napotnice, poročila o 

odpustitvah in laboratorijska poročila elektronsko. Glavna ugotovitev tega projekta je bila ta, 

da je za uspeh potreben čas. 

K danskemu uspehu so pripomogli trije dejavniki: 

 neprekinjena politična podpora; 

 projekt je predstavljal formalno sodelovanje med vlado, industrijo in ponudniki 

zdravstvene oskrbe; vsak izmed teh je prispeval tretjino potrebnih financ; 
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 vsako leto so bile organizirane delavnice za vse dobavitelje programske opreme, 

katerih namen je bilo zagotavljanje enakega razumevanja določitev projekta ter 

spodbujanje medsebojnega sodelovanja. 

4.2.4 Z dokazi podprta medicina 

Z dokazi podprta medicina (angl. evidence-based medicine) [1 – str. 19] predstavlja velik 

napredek v uporabi kliničnih informacij v zadnjih 20 letih. Vire teh informacij predstavljajo 

različne biomedicinske revije, predavanja in seminarji, informacije oziroma »oglasi« v revijah 

ter pogovori s kolegi, ki imajo posebna znanja. Zdravstvenemu osebju zagotavlja, da dnevne 

odločitve, ki jih sprejemajo, podprejo z razvrščenimi izsledki, ki so jim v danem trenutku na 

voljo. Ti izsledki so razvrščeni glede na kakovost in moč raziskave ter odsotnostjo napak in 

pristranosti. Pogosto se zdravstveno osebje ne zaveda vseh dokazov, ki so jim na voljo, ali pa 

jih uporabljajo neučinkovito. Tudi tisti, ki se jih zavedajo, lahko sprejmejo napačne odločitve, 

če v proces odločanja ne vključijo pacienta. 

Z dokazi podprto medicino sestavlja pet korakov: 

1. Najprej oblikujemo vprašanje, ki vsebuje iskane informacije in na katerega se da 

odgovoriti. 

2. Poiščemo dokaze, ki najbolje odgovorijo na zastavljeno vprašanje. 

3. Kritično ocenimo veljavnost in uporabnost teh dokazov. 

4. To oceno združimo z našim znanjem in pacientovim stanjem.  

5. Ocenimo naše delovanje. 

Prvi korak od nas zahteva, da oblikujemo neko vprašanje, ki je lahko splošno (background 

question) ali specifično (foreground question). Splošna vprašanja postavljamo, ko imamo 

omejeno znanje o določenem problemu, specifična vprašanja pa zahtevajo podrobno 

poznavanje pacienta in so po navadi specifična za vsak pacientov problem, zdravljenje, 

testiranje in tako naprej. 

4.2.5 Funkcijski model sistemov z elektronskimi zdravstvenimi zapisi 

Tudi na področju zdravstva predstavlja eno izmed glavnih težav določitev pojmov. Potrebno 

je poskrbeti za nabor sprejetih definicij, ki jih lahko nato uporabljajo vsi uporabniki tega 

sistema. Potreba po skupnem razumevanju predstavlja glavni problem pri interoperabilnosti v 

zdravstvu. Organizacija HL7 je razvila funkcijski model sistemov (angl. EHR system 

functional model) [1 – str. 20], ki uporabljajo elektronske zdravstvene zapise in prikazujejo 

njihove zmožnosti in funkcije, ki jih deli v tri skupine:  

 Neposredna oskrba: funkcije te skupine se uporabljajo za zagotavljanje direktne 

oskrbe in samooskrbe ene osebe ali več oseb. 
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 Podporne funkcije: sestavljajo jo funkcije, ki uporabljajo podatke elektronskih 

zdravstvenih zapisov in se uporabljajo pri upravljanju storitev zdravstvene oskrbe in 

organizacij. 

 Informacijska infrastruktura: to skupino sestavljajo funkcije, ki zadevajo varnost, 

zasebnost, interoperabilnost in terminologijo. 

Struktura funkcijskega modela je prikazana na sliki 5 [20]. 

 

Slika 5: Struktura funkcijskega modela sistema z elektronskimi zdravstvenimi zapisi 
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5 OpenEHR IN HL7 

Med številnimi poskusi standardizacije sta danes najpomembnejši dve družini standardov za 

področje zdravstvene informatike: HL7 z več različicami na eni strani ter OpenEHR na drugi. 

V tem poglavju zato podajamo kratek pregled obeh standarov.  

5.1 OpenEHR 

OpenEHR [11] je odprti standard v zdravstveni informatiki, ki opisuje upravljanje, 

shranjevanje, pridobivanje in izmenjevanje zdravstvenih podatkov, zapisanih v elektronskih 

zdravstvenih zapisih. Standard predstavlja osnovo za varno izmenjavanje zdravstvenih 

informacij in temelj za gradnjo interoperabilne in modularne programske opreme. OpenEHR 

razvija določitve, na katerih temeljijo ogrodje in orodja openEHR. Nabor določitev sestavljajo 

referenčni model (RM), model storitev (SM) in model arhetipov (AM). Upravlja jih 

neprofitna fundacija OpenEHR, ki podpira javno raziskovanje, razvoj in implementacijo 

elektronskih zdravstvenih zapisov po standardu openEHR. Financirana je s strani 

Univerzitetnega kolidža v Londonu ter podjetja Ocean informatics iz Avstralije. Določitve 

temeljijo na 15-letnem raziskovanju in razvoju elektronskih zdravstvenih zapisov in novih 

paradigem, vključno z metodologijo arhetipov, ki se uporablja za prezentacijo in določitev 

kliničnih vsebin. Vsebujejo informacije in modele elektronskih zdravstvenih zapisov, 

demografskih podatkov, kliničnih potekov dela in arhetipov. Spletna skupnost standarda 

OpenEHR ima preko 1000 članov iz 75 držav, ki aktivno sodelujejo v diskusijah in tako 

pripomorejo k nenehnemu izboljševanju standarda OpenEHR tako s tehničnega vidika, kot 

tudi s kliničnega. 

Prednosti standarda OpenEHR so [15]: 

1. Odprtost standarda 

Določitve standarda OpenEHR so prosto dostopne. 

2. Ločevanje med tehnično in klinično domeno 

Standard OpenEHR se od tradicionalnih sistemov loči po tem, da uporablja dvonivojsko 

modeliranje. Dva nivoja zagotavljata ločevanje med tehničnim referenčnim modelom, na 

katerem temelji programska oprema, in kliničnim znanjem. Tehnična komponenta 

elektronskega zdravstvenega zapisa je na ta način ločena od modela kliničnega znanja. V 

praksi to pomeni, da so tehnični strokovnjaki odgovorni za tehnične aspekte sistema, 

medtem ko so zdravniki zadolženi za razvoj arhetipov in predlog, ki gradijo sistem. 

3. Vključevanje domenskih strokovnjakov 

Domenski strokovnjaki lahko aktivno in direktno pripomorejo k razvoju kliničnih 

modelov znanja, ki sestavljajo elektronske zdravstvene zapise.  
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4. Neodvisnost od terminologij 

OpenEHR omogoča uporabo raznolikih terminologij v arhetipih in predlogah. Arhetipi in 

terminologije si ne nasprotujejo, ampak se med seboj dopolnjujejo. 

5. Semantično poizvedovanje 

Arhetipi, v kombinaciji s terminologijami, omogočajo učinkovito poizvedovanje po 

shranjenih podatkih. Poizvedovanje, ki temelji na arhetipih, omogoča longitudinalno 

procesiranje zdravstvenih podatkov neodvisno od sistema. 

6. Jezikovna neodvisnost 

Pri zapisovanju arhetipov ni favoriziranega jezika; zapisani so lahko v katerem koli jeziku, 

nato pa so prevedeni v številne druge jezike. Prevedeni arhetipi so lahko nato uporabljeni 

v različnih državah, pri tem pa so podatki, zapisani v določenem jeziku, interoperabilni s 

sistemi, ki uporabljajo druge jezike. Arhetipi so trenutno na voljo v angleškem, nemškem, 

turškem, danskem, švedskem, španskem in portugalskem jeziku. 

7. Stabilen referenčni model in vseživljenjski elektronski zdravstveni zapis 

Oblika referenčnega modela standarda OpenEHR, ki predstavlja temelj obsežne 

zdravstvene računalniške platforme, se je v zadnjih 15 letih nenehno spreminjala. 

Sestavljajo ga generični podatkovni tipi, strukture ter nekaj generičnih vzorcev, ki skupaj 

gradijo stabilen in vzdržljiv informacijski model.  

8.  Enostavnost implementacije 

Implementacija standarda OpenEHR je relativno enostavna: 

 infrastruktura sistema je majhna; 

 velikost programske opreme je majhna, ker temelji na kompaktnem, stabilnem in 

objektno usmerjenem referenčnem modelu; 

 razvijanje kliničnih modelov (arhetipov) poteka neodvisno od programske opreme 

sistema. 

 

9. Nenehen razvoj in izboljšave 

OpenEHR se nenehno razvija s pomočjo povratnih informacij, ki jih zagotavlja 

mednarodno sodelovanje.  

10. Skupinski razvoj 

Standard je rezultat skupine zainteresiranih in motiviranih mednarodnih prostovoljcev 

(zdravstveni profesionalci in razvijalci programske opreme). 

11. Skupno upravljanje vsebin 
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Vsak arhetip mora biti sprejet s strani mednarodne javnosti, da je lahko nato vključen v 

proces izmenjevanja podatkov med sistemi, dobavitelji, državami. Lahko je zasnovan 

tako, da ustreza potrebam posamezne organizacije, vendar se njegova moč pokaže šele, ko 

ga uporabljajo v več organizacijah, med katerimi se izmenjujejo podatki. Sistemi, ki 

uporabljajo iste arhetipe, so med seboj interoperabilni.  

Fundacija OpenEHR je v procesu izdelave mednarodnega, odprtokodnega repozitorija za 

shranjevanje arhetipov in predlog. Repozitorij bo omogočal oddajo arhetipov, njihovo 

recenziranje in javno objavo. Proizvajalci, države in organizacije bodo lahko nato 

brezplačno uporabljali te arhetipe v svojih kliničnih sistemih.  

Standard pozna 21 podatkovnih tipov, ki so prikazani na sliki 6 [21]. 

 

Slika 6: Povezava med razredi in podatkovnimi tipi standarda OpenEHR 

5.1.1 Dvonivojsko modeliranje 

Klasični informacijski sistemi so razviti tako, da v svojih programskih in podatkovnih 

modulih že vsebujejo vse domenske koncepte, ki naj bi se uporabljali v sistemu. Dobra 

lastnost takih sistemov je, da omogočajo hiter razvoj. Po drugi strani pa so to sistemi s 
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kratkotrajno življenjsko dobo, saj njihovo spreminjanje ali dopolnjevanje predstavlja velik 

strošek.  

Dvonivojsko modeliranje (angl. two level modelling) [5], ki ga uporablja OpenEHR, 

uporablja pristop, ki temelji na ideji, da je svet stalno spreminjajoče se mesto. Namen 

dvonivojskega modeliranja je ločitev informacijske semantike in semantike znanja. Domenski 

specialisti so s tem pri svojem delu postali povsem samostojni in ne potrebujejo 

informacijskih znanj ali podpore informatikov. Na razvojno-tehničnem delu imamo referenčni 

model, v katerem so kodirani osnovni in stanovitni koncepti, vsi ostali pa so opisani in 

shranjeni v konceptnih knjižnicah. Novi domenski koncepti se pri dvonivojskem modeliranju 

vključujejo v sistem brez spreminjanja aplikativne programske opreme [3 – str. 18].  

Uporaba dvonivojskega modeliranja ima številne prednosti pred enonivojskim modeliranjem 

[3 – str. 18]:  

 Izgradnja programske opreme in zbirk podatkov je odvisna samo od razmeroma 

majhnega števila nespremenljivih informacijskih modelov, zato sta razvoj in 

implementacija sistema hitrejša. 

 V programski opremi ni vgrajenega domenskega znanja, zato se programska 

oprema ne spreminja in jo je enostavno nadgrajevati. 

 Tehnični model sistema razvijajo informatiki in programerji, medtem ko koncepte 

znanja definirajo in razvijajo ljudje, ki o njih največ vedo – domenski specialisti. 

 Interoperabilnost z ostalimi informacijskimi sistemi je zagotovljena hkrati na 

podatkovnem in konceptualnem nivoju. 

5.1.2 Sistem za upravljanje s kliničnim znanjem 

Ena izmed temeljnih nalog standarda OpenEHR je razvoj struktur in terminologij za 

predstavitev zdravstvenih podatkov. Ker je openEHR odprtokodne narave, so te strukture 

javno dostopne, da se lahko uporabljajo v zdravstvenih informacijskih sistemih. Diskutiranje 

o teh strukturah, njihova potrditev in izmenjevanje poteka v sistemu za upravljanje s 

kliničnim znanjem (angl. Clinical knowledge manager), ki predstavlja spletni repozitorij 

arhetipov in predlog. Njegovi glavni funkcionalnosti sta iskanje in spreminjanje arhetipov (v 

formatih ADL in XML) ali predlog (v formatih OET in OPT), ki so nato prepuščeni 

zdravnikom v nadaljnje preurejanje in nadgrajevanje. Poleg tega omogoča tudi upravljanje 

uporabljenih terminologij, metapodatkov, ki zadevajo določene klinične modele ter druge 

klinične vire. 
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Slika 7: Grafični vmesnik sistema za upravljanje s kliničnim znanjem 

5.1.3 Arhetipi 

Arhetipi (angl. archetypes) [6] opisujejo formalizirane modele določenih domenskih 

konceptov z uporabo omejitev, ki temeljijo na referenčnem (informacijskem) modelu 

standarda OpenEHR. Vsi arhetipi so formalizirani na enak način, kar zagotavlja, da se lahko 

uporabljajo univerzalno ter tako zagotavljajo interoperabilnost med sistemi. Posamezen 

arhetip je možno tudi specializirati ter ga prilagoditi potrebam posamezne organizacije. Ena 

izmed glavnih funkcionalnosti arhetipov je povezovanje informacijskih struktur s formalnimi 

terminologijami. Arhetipi so jezikovno nevtralni in jih je možno prevesti v katerikoli jezik.  

Namen uporabe arhetipov je [18]:  

 vključitev zdravstvenih profesionalcev (domenskih ekspertov) v proces ustvarjanja 

definicij arhetipov, ki bodo določali podatkovno strukturo njihovih informacijskih 

sistemov; 

 iskanje podatkov po specializiranih arhetipih; 

 ločevanje med informacijskim modelom in modelom znanja v sistemih; 

 realnočasovna validacija podatkov pri vnašanju podatkov v grafični uporabniški 

vmesnik ali sveženjskem procesiranju; 

 zagotoviti učinkovito in zanesljivo poizvedovanje po podatkih; 
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 zagotavljanje zanesljive in učinkovite komunikacije med sistemi na nivoju konceptov 

znanja.  

Najbolj pogosta analogija za arhetipe, ki jo zasledimo v literaturi, je primerjava arhetipov s 

kockami LEGO. Arhetipe bi lahko primerjali s posameznimi kockami, s katerimi lahko 

zgradimo objekte na številne različne načine. 

OpenEHR uporablja za določitev arhetipov standardizirana jezika ADL (archetype definition 

language) in XML (extensible markup language). Z uporabo razčlenjevalnikov jezika ADL 

(angl. ADL parsers) je možno pretvoriti arhetipe, zapisane v ADL formatu, v druge formate, 

kot je na primer format XML. 

Tehnični principi, ki jih uporabljamo pri določitvi arhetipov, so [19]: 

 Vsak arhetip je unikaten domenski koncept. 

 Vsaka definicija arhetipa vsebuje podatke o strukturi in omejitvah arhetipa. 

 Ob vsaki spremembi arhetipa posodobimo številko verzije arhetipa. 

 Arhetipe lahko sestavljamo. 

 Arhetipe lahko specializiramo (podobno dedovanju v programskem jeziku Java). 

 Arhetipi predstavljajo osnovo za pametno poizvedovanje (angl. intelligent querying). 

5.1.3.1 Jezik ADL 

Jezik ADL (angl. Archetype Definition Language) predstavlja enega izmed možnih jezikov za 

določitev arhetipov, ki predstavljajo modele domenskih konceptov. ADL uporablja za 

opisovanje posameznega arhetipa tri različne sintakse [8 – str. 13]: 

1. dADL (data ADL) se uporablja za opisovanje podatkov v razdelkih 'language', 

'description', 'ontology' in 'revision_history'. 

2. cADL (constraint ADL) se uporablja za podajanje omejitev v razdelku 'definition'. 

3. FOPL (first order predicate logic) se uporablja za podajanje omejitev nad podatki, ki 

so instance nekega zelo splošnega informacijskega modela. Uporablja se v razdelkih 

'declarations' in 'invariant'. 

5.1.3.2 Poizvedovalni jezik AQL 

Poizvedovalni jeziki, kot so na primer SQL, Xquery in Object-oriented Query Language, so 

odvisni od podatkovne strukture določenega sistema. Uporabniki teh jezikov morajo poznati 

strukturo zdravstvenega zapisa, da lahko ustvarijo določeno poizvedbo. Ta poizvedba nato ni 

več uporabna v sistemih, ki imajo drugačno podatkovno strukturo. 

OpenEHR uporablja deklarativni poizvedovalni jezik AQL (angl. Archetype Query 

Language) [12] za iskanje in pridobivanje kliničnih podatkov iz zdravstvenih zapisov. 

Njegova sintaksa je neodvisna od aplikacij, programskih jezikov, operacijskih sistemov in 
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modelov shranjevanja. Jezik podpira vse aritmetične operacije (seštevanje, odštevanje, množe 

nje, deljenje), operacije relacijske algebre in Boolove operacije. Posebnost jezika je, da 

uporabniku omogoča nastavljanje posameznih lastnosti vrnjenih rezultatov (število vrnjenih 

rezultatov, izpis glede na določeno lastnost, in tako naprej). Podpira tudi nekatere funkcije 

povpraševalnega jezika Xquery. Podobno kot drugi poizvedovalni jeziki, pozna naslednjih 5 

ukazov: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY in TIMEWINDOW. Z ukazom SELECT 

določimo podatkovne elemente, ki bodo vrnjeni v rezultatu poizvedbe. Vir podatkov in 

kriterije, ki jim morajo ustrezati podatki, določimo z ukazom FROM. Z ukazom WHERE 

podamo dodatne omejitve nad podatki. Ukaz ORDER BY uporabimo za urejanje podatkov v 

rezultatu. Ukaz TIMEWINDOW pa se uporablja za iskanje podatkov v določenem časovnem 

obdobju. Več o tem jeziku lahko bralec izve na eni izmed podstrani [12] standarda OpenEHR. 

Na sliki 8 [12] je prikazan primer poizvedbe, zapisane z jezikom AQL, ki vrne vse vrednosti 

krvnega pritiska, kjer je vrednost sistoličnega pritiska večja ali enaka 140 ali pa je vrednost 

diastoličnega pritiska večja ali enaka 90. 

 

Slika 8: Prikaz poizvedbe, zapisane v jeziku AQL 

5.1.3.3 Zgradba arhetipa 

Na sliki 9 [8 – str. 12] je predstavljena zgradba arhetipa, zapisanega v jeziku ADL. Sestavljen 

je iz razdelkov, ki so lahko obvezni ali neobvezni. Vrstni red razdelkov od verzije jezika ADL 

2.0 ni več pomemben, vendar je priporočeno, da se ta vrstni red ohrani zaradi logičnega 

zaporedja branja in odvisnosti določenih implementacij razčlenjevalnikov.  
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Slika 9: Zgradba arhetipa zapisanega v jeziku ADL 

1. Razdelek 'Archetype_id' 

V tem razdelku sta podana ime in identifikator arhetipa.  

2. Razdelek 'Adl_version' 

Ta razdelek je obvezen in vsebuje podatek o verziji jezika ADL, ki se uporablja za 

določitev arhetipa. 

3. Razdelek 'Concept' 

Vsi arhetipi predstavljajo določen koncept iz realnega sveta, kakor je na primer 'pacient', 

'krvni pritisk', 'pregled pred rojstvom'. V temu razdelku je podan opis arhetipa z uporabo 

šifre, katere vrednost se nahaja v sekciji 'Ontology'. 

4. Razdelek 'Original language' 

Metapodatki v temu razdelku opisujejo naravni jezik, v katerem je arhetip nastal. Vsak 

arhetip ima lahko samo en originalen jezik. 

5. Razdelek 'Translations' 

V tem razdelku, ki je neobvezen, je seznam vseh prevodov določenega arhetipa. Zelo 

pomembno je, da se ta razdelek posodobi vsakokrat, ko je na voljo nov prevod določenega 

arhetipa. 

6. Razdelek 'Description' 

V tem razdelku je uporabljena sintaksa dADL za opisovanje metapodatkov o posameznem 

arhetipu, ki so lahko v pomoč pri iskanju arhetipa v nekem repozitoriju. 
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7. Razdelek 'Declaration' 

Spremenljivke, ki so lahko predefinirane (za vse arhetipe) ali definirane za posamezen 

arhetip, se nahajajo v tem razdelku. 

8. Razdelek 'Definition' 

Ta razdelek hrani definicijo arhetipa, ki je zapisana s sintakso cADL. V definiciji so 

podane omejitve nad instancami objektov ENTRY, HISTORY, EVENT, ITEM_LIST, 

ELEMENT, QUANTITY in CODED_TEXT. 

9. Razdelek 'Invariant' 

Definira trditve, ki zadevajo celoten arhetip, povezujejo več lastnosti arhetipa in vsebujejo 

matematične in logične formule. 

10. Razdelek 'Ontology' 

V tem razdelku, ki je zapisan s sintakso jezika dADL, so definirane šifre, ki predstavljajo 

identifikatorje posameznih značk, omejitve nad tekstom in termini ter povezave do 

terminologij. 

11. Razdelek 'Revision_history' 

Zgodovina sprememb v arhetipu se hrani v neobveznem, zadnjem razdelku arhetipa. 

Spodnja koda [8 – str. 12] prikazuje definicijo arhetipa, ki je podana v obliki omejitev na 

generičnem modelu koncepta INSTRUMENT. Besede na levi strani definicije predstavljajo 

izmenično imena razredov in njihovih atributov iz objektnega modela. Vsak par trikotnih 

oklepajev obdaja skupino določitev, ki ustrezajo določenemu konceptu, kot je na primer 

koncept 'kitara' ali koncept 'vrat'. Trikotni oklepaji, ki so najbolj globoko, podajajo omejitve 

nad primitivnimi tipi, kakšrni so na primer Integer, String, Boolean in tako naprej.  

archetype_id = <“adl-test-instrument.guitar.draft”> 

concept = <[at0000]> -- guitar 

original_language = <“en”> 

translations = < 

    [“de”] = < 

        language = <[iso_639-1::de]> 

        author = <"Frederick Smith"> 

        accreditation = <"British Medical Translator id 00400595”> 

    > 

> 

definition = (cadl) <# 

       INSTRUMENT[at0000] matches { 

 size matches {|60..120|}              -- velikost v cm 

 date_of_manufacture matches {yyyy-mm-??} -- leto in mesec 

 parts cardinality matches {0..*} matches { 

      PART[at0001] matches {              -- vrat 

material matches {[local::at0003,}       -- les 

        at0004]}       -- les ali nikljeve zlitine 
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     } 

      PART[at0002] matches {             -- trup 

             material matches {[local::at0003]}      -- les 

      } 

             } 

       } 

#> 

ontology = < 

       term_definitions = <  

["en"] = < 

     ["at0000"] = < 

          text = <"guitar">;  

          description = <"stringed instrument"> 

     > 

     ["at0001"] = < 

          text = <"neck">;  

          description = <"neck of guitar"> 

     > 

     ["at0002"] = < 

          text = <"body">;  

          description = <"body of guitar"> 

     > 

     ["at0003"] = < 

           text = <"timber">;  

           description = <"straight, seasoned timber"> 

     > 

     ["at0004"] = < 

           text = <"nickel alloy">;  

           description = <"material for frets"> 

     > 

             > 

       > 

> 

5.1.4 Predloga  

Koncept predloge OpenEHR (angl. OpenEHR template) [14] je tesno povezan z arhetipi 

OpenEHR. Predloge so sestavljene iz enega ali več arhetipov, ki skupaj gradijo podatkovne 

sestave v elektronskem zdravstvenem zapisu. Ob zagonu programa predloge poskrbijo za 

upravljanje s podatkovnimi strukturami in pravilnost vnešenih podatkov, ki so bili omejeni s 

strani omejitev v posameznih arhetipih. Glavna razlika med arhetipi in predlogami je ta, da so 

arhetipi definirani za širšo, globalno uporabo, medtem ko so predloge definirane na bolj 

lokalnem nivoju. Spodnja koda [22] prikazuje primer predloge, ki je sestavljena iz 

podatkovnega sestava 'report'. Ta podatkovni sestav sestavljata 2 razdelka: razdelek 'findings', 

ki vsebuje vnos 'histology', in razdelek 'summary', ki vsebuje vnosa 'clinical_synopsis' in 

'problem-diagnosis-histological'.  

(TEMPLATE_SPEC) < 

    definition = < 

        archetype_id = <openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1> 

        slot_specs = < 
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             [“/content”] = < 

     path = </content> 

     fillers = < 

        [“findings”] = < 

archetype_id = <openEHR-EHR-SECTION.findings.v1> 

slot_specs = < 

     [“items”] = < 

         path = <items> 

         fillers = < 

[“histology”] = < 

     cardinality = <min = <1> max = <1>> 

     archetype_id = <openEHR-EHR-OBSERVATION.histology.v1> 

> 

         > 

     > 

             > 

         > 

         [“summary”] = < 

archetype_id = <openEHR-EHR-SECTION.summary.v1> 

slot_specs = < 

     [“items”] = < 

         path = <items> 

         fillers = < 

[“clinical_synopsis”] = < 

     archetype_id = <openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1> 

> 

[“problem-diagnosis-histological”] = < 

     archetype_id = <openEHR-EHR- 

  EVALUATION.problem-diagnosis-histological.v1> 

     path_specs = < 

          path = </data[at0001]/items[at0031]> 

          [1] = < 

  cardinality = <max = <0>> 

          > 

      > 

 > 

         > 

    > 

            > 

                    > 

               > 

          > 

     > 

 > 

Značilnosti predlog: [7 – str. 7] 

 veriženje arhetipov: vsaka predloga je sestavljena iz nabora arhetipov, ki jih v 

predlogi označujejo njihovi identifikatorji; 

 določanje števnosti omejitev: vsaka omejitev, ki je določena v predlogi, je lahko 

obvezna (1..1) ali neobvezna (0..0); 

 poostrene omejitve: poostrene ostale omejitve, vključno s števnostjo, obsegom 

vrednosti, (terminološkimi) šifranti in tako dalje; 
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 privzete vrednosti: v predlogi se določijo privzete vrednosti, ki se bodo uporabljale 

med časom izvajanja programa. 

5.1.5 SNOMED 

SNOMED (angl. Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) [17] je izmed 

številnih terminologij, ki jih uporablja standard openEHR za določitev zdravstvenih pojmov 

(bolezni, ugotovitve, postopki, mikroorganizmi, substance), in je najbolj obsežna 

večjezikovna zbirka zdravstvene terminologije na svetu. Glavni namen terminologije je 

učinkovita podpora zapisovanju zdravstvenih podatkov z namenom izboljšave zdravstvene 

oskrbe pacienta. Upravlja jo mednarodna neprofitna organizacija IHTSDO, ki ima sedež v 

Kopenhagnu na Danskem. 

Terminologijo sestavljajo tako imenovani koncepti (angl. concepts), ki so med seboj povezani 

z relacijami (angl. relations). Leta 2011 je terminologijo SNOMED CD sestavljalo več kot 

311 000 konceptov, ki so bili med seboj povezani s približno 1 360 000 povezavami – 

relacijami. 

Lastnosti terminologije SNOMED: 

 Informacije o pacientu lahko zajemajo različni ljudje na različnih lokacijah. Te 

informacije so nato združene v pregledne elektronske zdravstvene zapise. 

 Različno natančen zajem podatkov za potrebe podpiranja zdravstvene oskrbe. 

 Elektronsko zapisovanje podatkov na način, ki zmanjšuje napake in zagotavlja 

celovitost zajetih podatkov. 

 Uporaba skupne terminologije zmanjšuje možnost različne interpretacije informacij.  

 Ponudniki zdravstvene oskrbe lahko identificirajo pacienta na podlagi njegovih 

kodiranih informacij. 

5.2 HEALTH LEVEL 7 

HL7 (Health Level Seven) [10] je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1987 v 

Michiganu v ZDA. Akreditirana je bila leta 1994 s stani Ameriškega inštituta za nacionalne 

standarde (ANSI). Ukvarja se z razvojem mednarodnih interoperabilnih standardov na 

področju zdravstvene informatike. Sestavlja jo mednarodna skupina strokovnjakov, ki skupaj 

sodelujejo pri ustvarjanju standardov za izmenjavo, upravljanje in integriranje elektronskih 

zdravstvenih informacij. Prednost uporabe teh standardov znotraj posamezne organizacije in 

med organizacijami je izboljšanje učinkovitosti pri izmenjevanju zdravstvenih informacij. Ime 

»Health Level 7« je referenca na sedmi sloj referenčnega modela ISO/OSI, imenovan tudi 

aplikacijski sloj. 

Organizacija ima sledečo strukturo [10]: 
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 upravlja jo upravni odbor (»Board of Directors«), ki ga sestavlja deset izvojenih in 

trije dodeljeni člani; 

 izvršni direktor poroča upravnemu odboru, tehnološki direktor in direktor operacij pa 

poročata izvršnemu direktorju; 

 vsi člani organizacije HL7 sestavljajo tako imenovano delovno skupino, ki je 

zadolžena za določitev standardov; delovno skupino sestavljajo administrativni komite 

in številne manjše delovne skupine. 

Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove imajo različne računalniške sisteme za različne 

namene, ki morajo biti sposobni med seboj komunicirati. HL7 določa nabor fleksibilnih 

standardov, smernic in metodologij, ki vsebujejo nabor pravil za zagotavljanje edinstvenega 

in konsistentnega izmenjavanja in procesiranja informacij ter medsebojne komunikacije teh 

sistemov. Glavni namen teh standardov je olajšati izmenjavo kliničnih informacij in zmanjšati 

geografsko izoliranost zdravstvenih ustanov. 

HL7 opredeljuje naslednje vrste standardov [9]: 

 konceptualni standardi (HL7 RIM), 

 standardi za klinične dokumente (HL7 CDA), 

 standardi za vizualno integracijo aplikacij (HL7 CCOW), 

 standardi za sporočila (HL7 v2.x in v3). 

Posebej pomembni so standardi za sporočila, ki opredeljujejo jezik, strukturo in tipe 

podatkov, ki se izmenjujejo med sistemi, zato jih večkrat označujemo kot najpomembnejše iz 

družine standardov HL7. 

5.2.1 HL7 v2.x 

HL7 v.2 [10] opredeljuje nabor elektronskih sporočil za podpiranje administrativnih, 

logističnih, finančnih in kliničnih procesov. Standard se od leta 1987 redno posodablja, zato je 

bilo do danes razvitih več verzij s skupno oznako v.2x, ki so med seboj združljive. 

HL7 v2.x sporočila uporabljajo človeku razumljiv zapis ter temeljijo na segmentih (vrsticah), 

ki jih gradijo sestavljena polja, in posameznih znakih, ki ta polja ločujejo. Na sliki 11 [23] je 

prikazan primer sporočila HL7 v2.x: 

 segment MSH (Message Header) predstavlja glavo sporočila;  

 v segmentu PID (Patient Identity) se nahajajo podatki o pacientu; 

 podatke o opazovanju vsebuje segment OBR (Observation). 
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Slika 10: Primer HL7 v2 sporočila 

HL7 v.2 omogoča interoperabilnost med informacijskimi sistemi za administriranje pacientov 

(PAS), elektronskim upravljanjem s praksami (EPM), laboratorijskimi informacijskimi 

sistemi (LIS), informacijskimi sistemi za obračun, zdravila in diete, farmacevtskimi sistemi, 

kot tudi s sistemi elektronskega zdravstvenega kartona (EMR) oziroma elektronskega 

zdravstvenega zapisa (EHR). To verzijo standarda uporablja večina proizvajalcev 

zdravstvenih informacijskih sistemov v ZDA. 

5.2.2 HL7 v3 

Razvoj sporočil HL7 v.3 [10] se je začel okoli leta 1995, delovna verzija pa je bila objavljena 

leta 2005. Namen te verzije sporočil, ki temelji na formalni metodologiji (HDF) in načelih 

objektno usmerjenega programiranja, je podpora vsem delovnim tokovom v okviru procesov 

zdravstvene oskrbe. Sestavlja jo skupina elektronskih sporočil, imenovanih interakcije (angl. 

Interactions), ki temeljijo na sintaksi jezika XML. 

Pri razvijanju sporočil HL7 v.3 ima pomembno vlogo Referenčni informacijski model (angl. 

Reference information model, RIM), ki predstavlja temeljni gradnik pri njihovem razvoju. 

Zajema slikovno ponazoritev kliničnih podatkov (domen) in opisuje življenjski cikel 

določenega sporočila ali skupine sporočil. Predstavlja porazdeljen model med domenami, ki 

se uporablja pri izdelavi sporočil. Njegov namen je izboljšanje natančnosti in zmanjševanje 

stroškov implementacije.  

HL7 v3 razvojno ogrodje (angl. HL7 v3 Development Framework) predstavlja stalno se 

razvijajoče ogrodje za razvoj določitev, ki omogočajo interoperabilnost med zdravstvenimi 

sistemi. HL7 RIM, terminologije ter proces analize in načrtovanja na osnovi modela skupaj 

tvorijo razvojno metodologijo za razvoj usklajenih standardov, ki omogočajo 

interoperabilnost zdravstvenega sistema. HDF predstavlja najbolj ažurno izvedbo razvojne 

metodologije HL7 v3. 

Za izmenjevanje kliničnih dokumentov upoštevajo sporočila HL7 v.3 standard ISO 27932, ki 

opisuje način kodiranja, strukturo in semantiko teh dokumentov. 
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5.3 PRIMERJAVA OPENEHR IN HL7 

V naslednjih točkah smo na kratko predstavili prednosti in slabosti standardov HL7 in 

OpenEHR: 

 Tako HL7 kot OpenEHR potrebujeta standarde, ki jih mora definirati država. To so 

podatkovni tipi, informacijski modeli, domene modeliranja, jezik, kateri podatki se 

bodo zbirali preko vseh institucij, določitve za SOA. Ti standardi morajo biti 

načrtovani skupaj v enem okviru. 

 Arhetipe in predloge je potrebno narediti ali pridobiti. Za terminologijo je potrebno 

imeti slovar pojmov in še kaj več, kar kaže, da vsi uporabniki HL7 ali OpenEHR 

dodatno uporabljajo SNOMED CT.  

 OpenEHR je primernejši za razvoj novih aplikacij oziroma za informatizacijo 

področij, ki se jih postavlja na novo. HL7 je standard za pošiljanje in sprejemanje 

sporočil med že vzpostavljenimi lokalnimi informacijskimi sistemi. Če poznamo 

semantiko, ni nujno potreben standard HL7. Sami lahko naredimo programsko rešitev 

precej hitreje. Podatki, ki se izmenjujejo za določen primer, pa lahko postanejo 

slovenski standard.   

 Oba standarda je potrebno lokalizirati in lokalizacijo vzdrževati.  

 HL7 je potrebno kupiti (plačati članstvo), OpenEHR je zastonj, potrebuje pa veliko 

svetovanja, pomoči tujih strokovnjakov.  

 HL7 ima veliko delujočih rešitev v praksi (tako za izmenjavo sporočil, kot za 

definicijo kliničnih dokumentov) v različnih državah (ZDA, Anglija, Nemčija, 

Kanada, Avstralija), medtem ko se postopki OpenEHR šele začenjajo uveljavljati 

(Švedska, Avstralija, Anglija).  

 Noben standard nima dobre podpore za laboratorijsko terminologijo, kot je npr. 

LOINC.  

 OpenEHR ponuja bolj celovit pristop (po »odprtokodnem« načelu) k EZZ, in sicer od 

urejenega sistema za določitev nabora podatkov, preko arhetipov in predlog za klinični 

opis podatkov in referenčnega modela, do stabilnih in delujočih odprtokodnih orodij 

za podporo razvoja standardizacijskih kliničnih dokumentov. HL7 se bolj osredotoča 

na urejen pristop, orodij pa ne ponuja.  

 OpenEHR pri modeliranju ločuje dva nivoja (IT in klinični, pri vsakem sodelujejo 

strokovnjaki s svojega področja), medtem ko HL7 precej meša en in drug nivo.  

5.4 PROGRAMSKA ORODJA ZA IZDELAVO ARHETIPOV IN PREDLOG 

Na spletu najdemo številna orodja za izdelavo arhetipov in predlog, vendar ima ključno vlogo 

pri globalnem razvoju standarda openEHR avstralsko podjetje Ocean Informatics. Podjetje je 

razvilo zbirko orodij za modeliranje kliničnih modelov, ki temeljijo na določitvah standarda 
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openEHR. Sestavljajo jo štiri orodja, ki omogočajo enostaven razvoj klinične vsebine (orodja 

za urejanje arhetipov, oblikovanje predlog, izdelavo poizvedb in terminoloških setov, ki so 

uporabni na vseh nivojih EZZ tehnologije).  

5.4.1 Template designer 

Orodje Template Designer omogoča uporabnikom dodajanje omejitev posameznim arhetipom 

in njihovo združevanje z namenom ustvarjanja predlog, ki so specifične za določen primer 

uporabe, domeno ali lokacijo. Predloge predstavljajo osnovo za obrazce, v katere vnašamo 

podatke in sheme, ki povezujejo podatke z okoljem OpenEHR.  

 

Slika 11: Posnetek zaslonske maske orodja Template designer 

5.4.2 ADL workbench 

ADL workbench omogoča preverjanje veljavnosti arhetipov. Program podpira standard 

Unicode, zato je možno delati z arhetipi, ki so zapisani v katerem koli jeziku.  
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Slika 12: Posnetek zaslonske maske programa ADL workbench 

Orodje ADL Workbench ponuja naslednje funkcionalnosti: 

 podpira jezik ADL 1.4 (ADL 1.5 v beta verziji), 

 omogoča pregled repozitorijev arhetipov v drevesnem pogledu, 

 izpisuje napake in številke vrstic, v katerih so se napake pojavile, 

 omogoča prikaz arhetipa v poljubnem jeziku, v katerega je bil arhetip preveden, 

 omogoča pregled izvornega zapisa arhetipa v jeziku ADL, 

 omogoča testiranje določenih ali vseh arhetipov. 

5.4.3 Archetype editor 

Archetype editor je odprtokodno orodje za izdelavo arhetipov, ki temeljijo na referenčnem 

modelu standarda OpenEHR. Program podpira standard Unicode, zato je možno delati z 

arhetipi, ki so zapisani v katerem koli jeziku. Preveden je v šest jezikov: v danskega, 

angleškega, nemškega, španskega, švedskega in turškega. 
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Slika 13: Posnetek zaslonske maske orodja Archetype editor 

Orodje nudi številne funkcionalnosti, ki uporabniku omogočajo: 

 urejanje metapodatkov posameznega arhetipa; 

 podatke lahko vnesemo na način »primi in spusti« in jim dodamo omejitve, da jih 

prilagodimo določenemu primeru (dodamo enote, določimo minimalno in maksimalno 

vrednost podatka, itd.); 

 vse podatke in metapodatke določenega arhetipa lahko prevedemo v poljuben naravni 

jezik; 

 posamezen podatek, ki nastopa v arhetipu, je možno povezati z zunanjo terminologijo 

ter mu določiti veljavne vrednosti; 

 dodajanje komentarjev značkam (angl. nodes) ob snovanju arhetipa; 

 shranjevanje arhetipov v formatih ADL in XML. 

Z uporabo orodja lahko ustvarimo arhetipe, ki pripadajo kateremu koli razredu standarda 

OpenEHR (Podatkovni sestav, Razdelek, Vnos ali Gruča). 
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6 POSTOPEK IZDELAVE PREDLOGE ZA PRIMER TESTIRANJA 

HOJE 

V tem poglavju je na kratko opisan postopek izdelave operativne predloge za potrebe 

testiranja hoje. Operativno predlogo sestavljajo arhetipi in reference na terminologije, ki jih 

predloga referencira. Za izdelavo smo uporabili brezplačni orodji podjetja Ocean Informatics: 

Archetype Editor in Template Designer. 

Izdelati je bilo potrebno predlogo, ki bi vključevala spremenljivke, prikazane na sliki 16. 

 

Slika 14: Spremenljivke za testiranja hoje 

6.1 PRIDOBIVANJE ARHETIPOV 

6.1.1 Obstoječi arhetipi 

Za vsako spremenljivko je bilo potrebno najprej preveriti, ali že obstaja arhetip, s katerim bi 

jo lahko opisali. S pomočjo sistema CKM smo odkrili, da za spremenljivke 'telesna višina', 

'telesna masa' in 'srčni utrip' taki arhetipi že obstajajo. 

Arhetipi, ki so objavljeni na CKM, so definirani tako, da zajamejo čim večje število primerov 

uporabe, zato je bilo potrebno vsak arhetip omejiti tako, da je ustrezal vrednostim naših 

spremenljivk. Za urejanje arhetipov smo uporabili orodje Archetype Editor. Slika 17 prikazuje 

primer omejevanja vrednosti za spremenljivko 'telesna masa'. 

Večina avtorjev arhetipov prihaja iz drugih držav, zato je bilo potrebno dodati prevod arhetipa 

in prevesti pojme, ki sestavljajo posamezen arhetip. V orodju Archetype Editor lahko dodamo 

nov prevod arhetipa tako, da v glavnem meniju kliknemo na Languages, nato Add language 

in izberemo jezik, v katerega želimo prevesti pojme. 
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Slika 15: Omejevanje vrednosti z orodjem Archetype Editor 

6.1.2 Ustvarjanje novih arhetipov 

Za nekatere spremenljivke ustrezni arhetipi niso obstajali, zato je bilo potrebno ustvariti nove. 

Ponovno smo si pomagali z orodjem Archetype Editor, ki omogoča izdelavo arhetipa 

kateregakoli razreda. Ker so spremenljivke del testiranja hoje in večino spremenljivk 

predstavljajo številske vrednosti, smo se odločili, da nove arhetipe umestimo v podrazred 

Opazovanje (podrazred razreda Vnos). V orodju Archetype Editor ustvarimo nov arhetip tako, 

da v glavnem meniju kliknemo File in nato New. V naslednjem oknu, ki se nam pojavi, 

določimo razred arhetipa (upoštevati moramo vrsto podatkov, ki jih arhetip opisuje) in 

njegovo ime. 

V zavihku Definition zgradimo definicijo arhetipa. Ker so nekatere spremenljivke opisovale 

sorodne podatke, smo se pri oblikovanju naših arhetipov odločili, da določene spremenljivke 

združimo v gruče. Uporaba gruč je smiselna predvsem v arhetipih, ki jih lahko vsebujejo 

večkrat (na primer pri meritvah ob različnih časih). Na sliki 18 je prikazana struktura zavihka 

definition. Številka 1 označuje vrstico, kjer se nahajajo podatkovni tipi, ki lahko sestavljajo 

arhetip. Številka 2 prikazuje strukturo arhetipa. Številka 3 prikazuje del uporabniškega 

vmesnika, kjer je mogoče dodati omejitve posameznemu arhetipu. Številka 4 pa označuje 

razdelke, ki jih lahko vključimo v arhetip. 
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Slika 16: Primer gruče in zgradba zavihka Definition 

6.2 ZDRUŽEVANJE ARHETIPOV 

Ko enkrat imamo spremenljivke opisane z ustreznimi arhetipi, jih lahko združimo v predlogo. 

To lahko storimo z orodjem Template Designer, tako da v glavnem meniju kliknemo File in 

nato New Template. Slika 19 prikazuje zgradbo uporabniškega vmesnika tega orodja. Z 

zeleno barvo je označen del uporabniškega vmesnika, ki omogoča ogled lastnosti 

posameznega elementa predloge (arhetipa, podatkovnih tipov), določanje števnosti, vrednosti 

in dodajanje opisov. Modra barva označuje repozitorij arhetipov, ki nam omogoča drevesni 

pogled med posameznimi razredi arhetipov. V glavnem oknu, ki ga označuje oranžna barva, 

pa si je mogoče ogledati strukturo predloge, ki jo lahko urejamo tudi s pomočjo kontekstnega 

menija tega okna. 
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Slika 17: Zgradba uporabniškega vmesnika orodja Template Designer 

V našem primeru smo umestili vse arhetipe pod sekcijo 'winwalk_test'. Ta razdelek bo 

vseboval samo podatke o meritvah testiranja hoje.  

Rezultat izdelave je operativna predloga, ki je zapisana v formatu XML. Orodje Template 

Designer nam omogoča tudi ogled samodejno generiranega obrazca, ki je prikazan na 

spodnjih slikah. 
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Slika 18: Primer samodejno generiranega vmesnika predloge 'Winwalk testing' 
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Slika 19: Primer samodejno generiranega vmesnika predloge 'Winwalk testing' 
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Slika 20: Primer samodejno generiranega vmesnika predloge 'Winwalk testing' 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V pričujoči nalogi izhajamo iz pojma interoperabilnosti oziroma povezljivosti informacijskih 

sistemov, ki je še posebej pomembna na področju zdravstva in uporabe elektronskega 

zdravstvenega zapisa. Interoperabilnost zdravstvenih informacijskih sistemov zagotavljajo 

standardi. Eden od teh, morda ključni, je standard openEHR, ki je hkrati tudi vse bolj 

popularen. Glavni elementi tega standarda so arhetipi ter različni jeziki, ki se uporabljajo za 

njihovo določitev. V delu smo ta standard opisali, izpostavili uporabo in opis arhetipov, ter v 

njenem praktičnem delu predstavili razvoj operativne predloge z uporabo orodji Archetype 

Editor in Template Designer. Opisan je tudi sistem za upravljanje s kliničnim znanjem, ki 

predstavlja nepogrešljivo orodje pri grajenju predlog. Pripomniti je potrebno, da obstajajo še 

druga orodja, ki omogočajo izdelavo arhetipov in predlog, vendar nobeno od teh ni tako 

dovršeno kot zgoraj omenjeni brezplačni orodji.  

Ker je standard openEHR relativno nov in se še spreminja, določene funkcionalnosti v 

omenjenih orodjih še niso bile implementirane. Tako v času pisanja pričujoče naloge orodje 

Archetype Editor ni podpiralo preverjanja veljavnosti vnosov z uporabo regularnih izrazov v 

vnosna polja, ki so vsebovala nize. Na forumu sistema CKM so nam zagotovili, da bodo o 

tem obvestili razvojno ekipo orodja Archetype Editor. Pomankljiva je tudi uporabniška 

dokumentacija o tem standardu. Tako na primer o njem še ni bila napisana nobena knjiga. 

Glavni vir za izdelavo diplomske naloge je tako bila uradna dokumentacija standarda. Ker bo 

standard čedalje bolj uporabljan tudi v Sloveniji, bo v bodoče potrebno poskrbeti za ustrezne 

prevode opisov oziroma vpeljavo ustrezne in enotne terminologije, ki jo standard uporablja. 
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