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Περίληψη 

 
Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας απαιτούν αναβάθµιση των 
προσφερόµενων υπηρεσιών µε ταυτόχρονο εξορθολογισµό του κόστους των. Τη λύση 
αυτή είναι σε θέση να δώσουν συστήµατα µηχανοργάνωσης των Μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα υγείας (ΟΠΣΥ) είναι το 
πληροφοριακό σύστηµα εκείνο που συµβάλει στην ενοποίηση, συστηµατική 
παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο των δεδοµένων (οικονοµικά, επιχειρησιακά, 
οργανωτικά καθώς και ιατρικά δεδοµένα) ενός νοσοκοµείου ή, γενικά µιας µονάδας 
υγείας, µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών την αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι δε σηµαντικός ο ρόλος 
του όσον αφορά τη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για ερευνητικούς 
και στατιστικούς σκοπούς αλλά και όσον αφορά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής κι επικοινωνιών από τους ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό ενός νοσοκοµείου. 
 
Στόχος της µεταπτυχιακής διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση των θεµάτων 
διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ Πληροφοριακών Συστηµάτων στο 
χώρο της Υγείας, ένα αντικείµενο που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας και 
αξιοποίησης των Πληροφοριακών Υποδοµών αυτών από τους επαγγελµατίες Υγείας. Στις 
εισαγωγικές ενότητες αναλύεται η σηµερινή κατάσταση στο χώρο της πληροφορικής 
υγείας και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ΟΠΣΥ, χρησιµοποιώντας 
µάλιστα ως παράδειγµα ένα εµπορικό προϊόν (το λογισµικό medico//s). Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα αυτά, µε 
ιδιαίτερη µνεία στην ελληνική µετάφραση της κωδικοποίησης ICD-10 απο το Υπουργείο 
Υγείας. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά και αναλυτική παρουσίαση µε παραδείγµατα στο 
διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας HL7. 
 
Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζεται το πρότυπο XDS-MS, ένα πρότυπο ιατρικών 
εγγράφων που υπηρετεί τους σκοπούς της διαλειτουργικότητας. Αναλύονται τα 
περιεχόµενα του εγγράφου αλλά και η δοµή της όλης υλοποίησης ώστε το έγγραφο να 
µπορεί να διαµοιράζεται µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας.  Για τις ανάγκες της εργασίας 
αυτής παρουσιάζεται το πρότυπο για τις συνόψεις νοσηλείας σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική ιατρικών εγγράφων (CDA) του HL7, τόσο όπως έχει τυποποιηθεί για την 
υποστήριξης Αγγλόφωνων νοσοκοµείων/κειµένων αλλά και όπως είναι δυνατόν να 
προσαρµοστεί στις ανάγκες των Ελληνικών µονάδων Υγείας και της Ελληνικής γλώσσας. 
 Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, συγκεντρώθηκαν και παρατίθενται επίσης πρότυπα 
ιατρικών εγγράφων απο ελληνικά νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν ΟΠΣΥ. Επίσης, 
προτείνονται µελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις στο ερευνητικό αντικείµενο αυτό 
όπως αυτές προκύπτουν από την διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος  στο Παράρτηµα της 
εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι κώδικες των εγγράφων CDA.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, Κωδικοποιήσεις, HL7, XDS-MS, CDA, 
∆ιαλειτουργικότητα, Πρότυπα Ιατρικών Εγράφων.
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Summary 

With advances in technology, the health care system requires an amelioration of 
services offered, as well as cost control. The solution is given by Integrated Health 
Information Systems (IHIS), a discipline at the intersection of information science, 
computer science, and health care that  deals with the resources, devices, and methods 
required to optimize the acquisition, storage, retrieval, and use of information in health 
and biomedicine. Health informatics tools include not only computers but also clinical 
guidelines, formal medical terminologies, and information and communication systems. 
It is applied to the areas of nursing, clinical care, pharmacy, etc.  
 
The Cross-Enterprise Sharing of Medical Summary (XDS-MS) Integration Profile, a 
profile based on the HL7 Clinical Document Architecture (CDA) standard, defines the 
appropriate standards for document transmission and a minimum set of "record entries" 
that should be forwarded or made available to subsequent care provider(s) during 
specific transfer of care scenarios. In addition, this integration profile needs to define the 
utilization requirements/options for the receiving entity in order to ensure that the "care 
context" of the sending entity is appropriately maintained following the information 
transfer. 
 
So in this thesis there is an analysis of IHIS, with the paradigm of  the medico//s 
software, as well as a presentation of coding systems in Heath Care Informatics. There 
are mentioned several systems, among which is found the HL7 one, analyzed by specific 
examples, and also the ICH-10. As for the latter there is a presentation of its greek 
translation as by the greek Ministry of Health. In the following chapters there is the 
description of the XDS-MS profile, both in its (english) version and the greek 
“translation”. In addition, there is a collection of medical documents by greek hospitals 
that use IHIS. 

Key Words 

Integrated Heath Information Systems, Coding Systems, HL7, CDA, Interoperability, 
Medical Documents. 
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1. Ηλεκτρονική Υγεία και Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά 
Συστήµατα 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

Ο όρος "ηλεκτρονική υγεία" (eHealth) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων βασισµένων 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, 
διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. 

Η ηλεκτρονική υγεία περιλαµβάνει τη συνεργασία µεταξύ ασθενών και φορέων παροχής 
υγειονοµικών υπηρεσιών, την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφόρων ιδρυµάτων και 
την επικοινωνία µεταξύ ασθενών ή απασχολουµένων στον τοµέα της υγείας. 
Περιλαµβάνει επίσης δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά µητρώα υγείας, 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής και ατοµικά ενδυτά και φορητά επικοινωνούντα συστήµατα για 
την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών.  

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία που 
µπορούν να σώσουν ζωές, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω της ολοένα µεγαλύτερης 
διασυνοριακής κυκλοφορίας πολιτών και ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να 
αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην 
παρεχόµενη περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συµβάλλει στην ανάπτυξη 
συστηµάτων υγείας προσανατολισµένων στον πολίτη και στην εν γένει 
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιµότητα του τοµέα της υγείας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µάλιστα, προωθεί τη δηµιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου 
ηλεκτρονικής υγείας", συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια µεταξύ 
συναφών πολιτικών και ενδιαφεροµένων φορέων µε στόχο την εξεύρεση καλύτερων 
λύσεων, την αποφυγή του κατακερµατισµού της αγοράς και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικών 
µητρώων υγείας µε τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης� η 
ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία µεταξύ φορέων περίθαλψης, 
ώστε να υπάρχει συντονισµός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία� 
η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για µια υγιεινή 
ζωή και πρόληψη των ασθενειών� και, τέλος, η ανάπτυξη συστηµάτων 
τηλεσυµβουλευτικής, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικής παραποµπής και 
ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Για να στεφθεί από επιτυχία το εγχείρηµα 
αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των 
απασχολουµένων στον τοµέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συµµετοχή 
τους στην υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 
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1.2. Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) 

Ως Ηλεκτρονική Υγεία, e-health, ορίζεται ο τοµέας της Ιατρικής Πληροφορικής και των 
τηλεµατικών εφαρµογών της, της δηµόσιας υγείας και της βιοµηχανίας, που αναφέρεται 
σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται ή ενισχύονται µέσω του 
διαδικτύου και των σχετικών µε αυτό τεχνολογιών. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων 
βασισµένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην 
καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και 
του τρόπου ζωής. 

Οι Σύγχρονες τάσεις στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας  απαιτούν µείωση του κόστους 
υπηρεσιών υγείας καθώς κι αναβάθµιση αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια η 
αυτοµατοποίηση κι ο ανασχεδιασµός των διαδικασιών καθώς και η υποστήριξη εκ µέρους 
της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων. 

Ο χώρος υγείας εισήγαγε πολύ σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες στον 20ο αιώνα: 
Αξονική Τοµογραφία, Μαγνητική Τοµογραφία, 3-D υπέρηχοι, αλλά και σηµαντικές 
διαδικασίες στο χώρο του νοσοκοµείου γίνονται µε χειροκίνητο / χειρόγραφο τρόπο 

Λόγω της φύσης του, ο χώρος της υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις: εµπλέκει 
µεγάλο αριθµό ατόµων όπως ιατρικό / νοσηλευτικό / διοικητικό προσωπικό, 
ασφαλιστικούς φορείς κι επίσης διακινεί µεγάλο όγκο δεδοµένων. 

 

1.2.1. Χαρακτηριστικά - Στόχοι – Αποτελέσµατα Ηλεκτρονικής Υγείας 

Ως χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Υγείας θα µπορούσαν να αποδοθούν τα εξής: 

• Αποδοτικότητα 
• Βελτίωση ποιότητας περίθαλψης 
• Επιστηµονική τεκµηρίωση  
• Ενδυνάµωση πολιτών και ασθενών 
• Νέες σχέσεις µεταξύ ασθενούς – ιατρού 
• Εκπαίδευση ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού από on-line πηγές 
• Ανταλλαγή δεδοµένων µε πρότυπα 
• Επέκταση εµβέλειας περίθαλψης πέρα από συµβατικά όρια 
• Ασφάλεια – Ιατρικό Απόρρητο 
• Ισότητα 

Ενώ ως στόχοι, οι ακόλουθοι: 

• Αντικατάσταση ανάγκης για “έγγραφο ιατρικό φάκελο” 
• Ανάκτηση/ αποθήκευση 100% των χρήσιµων ιατρικών δεδοµένων  
• ∆οµηµένη παρουσίαση στιχείων ασθενούς 
• ∆ιασύνδεση µε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα 
• Οχι επανάληψη στην αποθήκευση στοιχείων 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ’την πλήρωση των παραπάνω, είναι τα εξής: 

• Ταχύτερη πρόσβαση σε ιατρικά δεδοµένα 
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• Προσπέλαση σε γεωγραφικά αποµακρυσµένα πληροφοριακά συστήµατα 
• Υποστήριξη αποµακρυσµένων ιατρείων  
• Ενιαιοποίηση διαδικασιών - στοιχείων 

 

1.2.2. Η σηµερινή κατάσταση 

Η κατάσταση σήµερα στο χώρο της υγείας δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική. Σε µία τυπική 
νοσηλεία τουλάχιστον 5 φορές καταγράφονται στοιχεία ασθενούς ενώ ένα ποσοστό 30% 
των εξετάσεων µπορούν να αποφευχθούν µε σωστή τήρηση ιατρικού φακέλου. Και απο 
οικονοµικής πλευράς, τουλάχιστον 30% των εξόδων για φάρµακα – αναλώσιµα θα 
µπορούσαν να αποφευχθούν µε µηχανογραφική παρακολούθηση διαχείρισης 

Επιπλέον, είναι απογοητευτικά τα νούµερα όταν πρόκειται για τις ανεπιθύµητες ενέργειες 
των φαρµάκων οι οποίες προκαλούν ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, άσκοπες  
νοσοκοµειακές εισαγωγές και, βέβαια, επιπλέον επιβάρυνση στο  Σύστηµα Υγείας, 
παγκοσµίως.  

1.2.3. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 

 Έχοντας αναλύσει τα παραπάνω, είναι εύλογο το ερώτηµα του πώς θα πρέπει να είναι το 
βασικό στοιχείο της παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ιατρικός φάκελος. Ας δούµε λοιπόν τα 
περιεχόµενα και τις προϋποθέσεις ενός προτύπου ιατρικού φακέλου.  

Ιδανικά θα πρέπει να περιλαµβάνει το βασικό ιατρικό και κληρονοµικό ιστορικό, στοιχεία 
νοσηλειών, εξετάσεις - διαγνώσεις πορίσµατα, απεικονιστικά – εργαστηριακά 
αποτελέσµατα καθώς και τη φαρµακευτική αγωγή που λαµβάνει ο ασθενής. Επίσης θα 
πρέπει να εµπλουτίζεται µε οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε τη νοσηλεία και τις παροχές 
που απολαµβάνει ο ασθενής κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο.  

Παραδοσιακά ο ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί διαφόρους σκοπούς [Guide to Medical 
Informatics, The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997] οι οποίοι 
παραθέτονται παρακάτω. Ο ιατρικός φάκελος αποτελεί ένα µέσο επικοινωνίας ανάµεσα 
στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται µε τον συγκεκριµένο ασθενή. 
Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεµπτικά µε ειδικές οδηγίες, καταγραφή πορείας 
νόσου κ.λπ., δροµολογούνται στους διαφόρους εµπλεκόµενους, που δεν έχουν τη 
δυνατότητα της µεταξύ τους άµεσης επικοινωνίας, µέσω του ιατρικού φακέλου.  

Επίσης, κατά την περίοδο αντιµετώπισης του προβλήµατος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί 
το σηµείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει µια εικόνα της κατάστασης 
του ασθενή. Οι εµπλεκόµενοι σε ένα ιατρικό επεισόδιο γνωρίζουν ότι για να δουν τα 
αποτελέσµατα µιας εξέτασης, πρέπει να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.  

Ανεπίσηµα, ο ιατρικός φάκελος χρησιµεύει και ως «χώρος εργασίας» όπου καταγράφονται 
ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβληµα του ασθενή και την πορεία της αντιµετώπισης του 
προβλήµατος. Είναι ο χώρος όπου κάποιος µπορεί να πληροφορηθεί την εξέλιξη του 
περιστατικού ως µια αφήγηση τρίτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι [Kay and 
Purves, 1996]. Αυτό εξηγεί και το γιατί ο ιατρικός φάκελος δεν είναι σχεδόν ποτέ η 
«ιστορία του ασθενή» αλλά µια ιστορία ειπωµένη από τους άλλους (τους ειδικούς).  
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Με την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου, ο ιατρικός φάκελος είναι το µέρος που φυλάσσονται 
όλα τα κλινικά δεδοµένα για µελλοντική χρήση, είτε αυτή αφορά περαιτέρω θεραπεία του 
ασθενή, είτε αφορά την έρευνα [Handbook of Medical Informatics by J.H. van Bemmel, 
M.A. Musen, 1997]: κλινική έρευνα, επιδηµιολογικές µελέτες, εκτίµηση της ποιότητας 
των προσφερόµενων υπηρεσιών και έρευνα αγοράς φαρµάκων.  

 

Στα παραπάνω, θα προσθέταµε ότι ο ιατρικός φάκελος µπορεί να χρησιµεύσει για τον 
µετέπειτα έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
του ασθενή, π.χ. στην περίπτωση υποψίας ιατρικού λάθους. Επίσης, µπορεί να 
χρησιµεύσει ως µέσο διασταύρωσης των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν το 
επεισόδιο. Για παράδειγµα, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν στοιχεία του 
φακέλου ώστε να αποφανθούν για την κάλυψη συγκεκριµένων εξετάσεων, ελέγχοντας 
την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της εξέτασης. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε να 
αναφερθούµε στις ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη αντίληψη γύρω από τη 
διοίκηση και διαχείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων 
πληροφοριών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφάσεις που αφορούν τη 
διαχείριση ενός οργανισµού παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. νοσοκοµείο), αλλά και 
ολόκληρου του συστήµατος υγείας µιας περιοχής ή ενός κράτους.  

 

1.2.3.1. Μειονεκτήµατα του «χάρτινου» (paper-based) ιατρικού 
φακέλου  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι για δεκαετίες, πιθανότατα και για αιώνες, η λύση του paper-
based ιατρικού φακέλου έχει χρησιµοποιηθεί µε σχετική επιτυχία. Είναι µια µέθοδος που 
χρησιµοποιεί ως βάση το χαρτί µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι άνθρωποι 
και πάντως σίγουρα οι ασχολούµενοι µε τα ιατρικά πράγµατα. Προσθετικά στην 
εξοικείωση του ανθρώπου µε το χαρτί και τη γραφή (που είναι το βασικότερο 
πλεονέκτηµα), µπορούµε να αναφέρουµε την ευκολία µεταφοράς του και το αυτόνοµο 
της µεθόδου (π.χ. δεν χρειάζεται κάποια πρίζα µε ρεύµα, ή υπολογιστής για να ανακτήσει 
κανείς το περιεχόµενο του φακέλου) [Guide to Medical Informatics, The Internet and 
Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]. Το χαρτί όµως ως υλικό έχει κάποια σηµαντικά 
µειονεκτήµατα:  

• Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι αρκετά επίπονη η διαδικασία της 
δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.  

• Φθείρεται µε τη χρήση ή τον χρόνο, οπότε έχει περιορισµένο χρόνο ζωής.  
• Είναι διαθέσιµο µόνο σε ένα µέρος την ίδια στιγµή.  

Παρόλα αυτά, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται από τη χρήση ενός paper-
based ιατρικού φακέλου δεν οφείλονται στο βασικό χρησιµοποιούµενο υλικό αλλά στο τι 
αυτό συνεπάγεται. Όταν, για παράδειγµα, ο ιατρός βρίσκεται µπροστά σε µια άδεια κόλλα 
χαρτί, κυριολεκτικά µπορεί να γράψει οτιδήποτε. Αυτό που θα γράψει δεν είναι βέβαιο ότι 
θα είναι χρησιµοποιήσιµο από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε 
διάφορους λόγους, που ξεκινούν από πιθανόν δυσδιάκριτο γραφικό χαρακτήρα και 
φτάνουν µέχρι την παράλειψη σηµαντικών στοιχείων που πιθανόν δεν απασχολούν τον 
συγγραφέα αλλά αποτελούν καίρια στοιχεία που πρέπει να ξέρει ο αναγνώστης.  
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Με λίγα λόγια, το περιεχόµενο του ιατρικού φακέλου εξαρτάται στον µέγιστο βαθµό από 
την ικανότητα του συγγραφέα του να καταγράψει και να αποδώσει σωστά τα στοιχεία που 
το αποτελούν. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα πρόβληµα που οφείλεται αποκλειστικά στην 
προσέγγιση του paper-based ιατρικού φακέλου, αλλά στις διαδικασίες και την προσέγγιση 
που ακολουθούνται στη συµπλήρωση του ιατρικού φακέλου. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι 
αυτό το φαινόµενο συναντάται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση του paper-based 
ιατρικού φακέλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως έχουν δείξει διάφορες µελέτες πάνω στο 
θέµα [Disk and Steen, 1991], οι ιατρικοί φάκελοι είναι απροσπέλαστοι σε ποσοστό 30% 
του χρόνου σε µεγάλους οργανισµούς (νοσοκοµεία, κ.λπ.), ενώ συνήθως το περιεχόµενό 
τους είναι διασκορπισµένο σε διαφορετικά σηµεία: γραφεία ιατρών, νοσοκοµεία, 
διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.  

Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι η πληθώρα ιατρικών φακέλων σε έναν οργανισµό µπορεί 
να είναι µοιραία όσο αφορά την χρησιµοποίησή τους από τους εργαζόµενους σε αυτόν, 
µια και το κόστος σε χρόνο και χρήµα για τη σωστή αποθήκευση και ταξινόµηση πιθανόν 
χιλιάδων φακέλων είναι τεράστιο.  

Επίσης, στην περίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου δεν µπορούµε να µιλάµε για 
την άµεση χρησιµοποίηση του περιεχοµένου πληθώρας ιατρικών φακέλων για έρευνα, µια 
και κάτι τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια (ανάγνωση των φακέλων, κωδικοποιηµένη 
καταγραφή στοιχείων τους κ.λπ.) και το σηµαντικότερο: χρόνο. Τέλος, έχει αποδειχθεί 
[Tang et al. 1994], [Guide to Medical Informatics, The Internet and Telemedicine by 
ENRICO COIERA, 1997] ότι το κλινικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση αποτυγχάνει στην 
ανεύρεση πληροφοριών από ένα paper-based ιατρικό φάκελο κατά τη διάρκεια µιας 
συνεδρίας µε ασθενή: στη µελέτη 168 περιπτώσεων αποδείχθηκε ότι αναζητήθηκαν και 
δεν βρέθηκαν πληροφορίες σε ποσοστό 81%. Στο 95% αυτών των περιπτώσεων ο 
ιατρικός φάκελος δεν ήταν διαθέσιµος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τα ποσοστά ανά 
κατηγορία µη διαθέσιµης πληροφορίας ήταν 36% για πληροφορίες που αφορούσαν 
εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, 23% για φαρµακευτική και θεραπευτική αγωγή, 
31% για ιατρικό ιστορικό και 10% για άλλες πληροφορίες. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται, η µελέτη δεν εξετάζει τον αντίκτυπο που είχε η µη εύρεση της πληροφορίας 
στην εξέλιξη και το αποτέλεσµα της θεραπείας που τελικά ακολουθήθηκε για τους 
ασθενείς αυτούς. Η πραγµατικότητα πάντως είναι ότι, παρά τα µειονεκτήµατα, υπάρχει 
τουλάχιστον ένα µέρος ιατρών που προτιµούν τον paper-based ιατρικό φάκελο στην 
καθηµερινή τους κλινική ρουτίνα [Tange, 1995].  

1.2.3.2. Η σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα  

Η µηχανογράφηση δεδοµένων ιατρικής υφής δεν ξεκίνησε από την ανάγκη αντιµετώπισης 
των προβληµάτων του paper-based ιατρικού φακέλου. Όπως σε όλες σχεδόν τις 
περιπτώσεις µηχανογράφησης, οι πρώτες διαδικασίες που µηχανογραφήθηκαν ήταν αυτές 
που είχαν να κάνουν µε τα οικονοµικά δεδοµένα και την διαχείριση πόρων ενός 
συστήµατος. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του ιατρικού χώρου, οι πρώτες 
προσεγγίσεις είχαν να κάνουν µε τη µηχανογράφηση των λογιστηρίων των οργανισµών 
υγείας και κατόπιν µε τη διαχείριση πόρων (κλινών, ραντεβού, κ.λπ.).  

Αυτό είναι φυσικό, µια και:  

• Γενικά, οι διαδικασίες που αφορούν αυτούς τους χώρους είναι πιο καλά ορισµένες 
(γενική λογιστική, διαδικασίες υποβολών καταστάσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, 
κ.λπ.).  
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• • Υπήρχε άµεσο όφελος για τους οργανισµούς από άποψη χρόνου (µια και η 
µηχανογράφηση βελτιώνει σηµαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης τέτοιων 
διαδικασιών) και κόστους (µια και η µηχανογράφηση µειώνει τις απαιτήσεις σε 
ανθρώπινο δυναµικό).  

• Σχετικά εύκολα, η µηχανογράφηση εκµηδένιζε την πιθανότητα ανθρώπινου 
(λογιστικού) λάθους.  

• Το προσωπικό που θα χρειαζόταν να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες ήταν 
ποσοτικά σηµαντικά µικρότερο (απ’ το αντίστοιχο ιατρικό και παραϊατρικό 
προσωπικό) και κατά γενική οµολογία πιο εξοικειωµένο µε τέτοιου είδους µηχανές 
(PCs, τερµατικούς σταθµούς).  

• Τέλος, οι επενδύσεις που χρειάζονταν να γίνουν από τους οργανισµούς για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ήταν καθοριστικά µικρότερες τόσο σε λογισµικό όσο 
και σε υλικό ή εκπαιδεύσεις προσωπικού.  

Σε αντίθεση, τοµείς όπως ο ιατρικός φάκελος, εµφανίζουν αρκετές δυσκολίες στη 
µηχανογράφησή τους:  

• ∆εν υπάρχουν καλά ορισµένες διαδικασίες. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει 
πρωτόκολλο περιγραφής των στοιχείων που πρέπει να καταγράφονται κατά την 
εξέταση ενός ασθενούς, µια και αυτό εξαρτάται πολύ από την πείρα του ιατρού, το 
ιατρικό πρόβληµα του ασθενή, την ειδικότητα του ιατρού, κ.λπ.  

• ∆εν υπήρχε άµεσο όφελος για τους οργανισµούς, εκτός ίσως από την υποψία ότι 
θα βελτιωνόταν η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών από τον οργανισµό, 
και αυτό, µάλιστα, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα [Evaluation of automated 
information systems in health care: an approach to classifying evaluative studies, 
Computer Methods and programs in Biomedicine, R.P. van der Loo, E.M. van 
Gennip, A.R. Bakker, A. Hasman, F.F. Rutten, 1995].  

• Η εφαρµογή µηχανογράφησης δεν θα µπορούσε να εξαλείψει (ούτε καν να 
µειώσει αισθητά) την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, π.χ. στην περίπτωση µιας 
διάγνωσης.  

• Συνήθως οι απόπειρες µηχανογράφησης προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτούσαν 
την καταγραφή µεγάλου όγκου πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των καθηκόντων 
τους και, κατά συνέπεια, την «εκ των έσω» απόρριψη τέτοιων συστηµάτων.  

• Το ιατρικό προσωπικό συνήθως αντιµετώπιζε µε δέος και φόβο την τεχνολογία.  
• Τέλος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι οι πρώιµες προσπάθειες 

µηχανογράφησης είχαν «φτωχό» user-interface (διαπροσωπία), κάτι που 
δυσχέραινε ιδιαίτερα τη χρησιµοποίησή της από ανθρώπους που αντιµετώπιζαν 
έτσι κι αλλιώς αυτή τους την υποχρέωση ως πάρεργο.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στη σηµερινή πραγµατικότητα όπου πολύ λίγοι φορείς 
υγείας µπορούν να υποστηρίξουν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Σχεδόν σε 
όλους, υπάρχουν πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία όµως σε πολύ µικρό βαθµό 
αφορούν κλινικά στοιχεία για τους ασθενείς. Μπορούµε να πούµε ότι είναι διαχειριστικο-
κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα. Περιφερειακά σε αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν 
τµήµατα ιατρικής πληροφορίας που καταγράφονται ηλεκτρονικά ή, ακόµα συχνότερα, 
παράγονται µε τη βοήθεια µηχανογραφικών λύσεων, όπως για παράδειγµα τα εργαστήρια 
ενός νοσοκοµείου.  
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Σπάνια όµως τέτοιου είδους πληροφορίες συνθέτουν µια συνολική εικόνα για τον ασθενή, 
µια και αποτελούν ένα µικρό συνήθως µέρος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι µια από τις πιο 
επιτυχηµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή [The impact of the HELP 
computer system on the LDS Hospital paper medical record, G.J. Kuperman, R.M. 
Gardner], κατάφερε να καταστήσει ηλεκτρονικά διαθέσιµα τα ιατρικά στοιχεία των 
ασθενών σε ποσοστό 25% επί του συνόλου, µόνο. Τα υπόλοιπα στοιχεία εξακολουθούσαν 
να είναι µε τη µορφή εγγράφων. Εξάλλου, τις περισσότερες φορές η πληροφορία είναι 
διασκορπισµένη όχι µόνο σε διαφορετικούς οργανισµούς υγείας, αλλά ακόµα και στον ίδιο 
τον οργανισµό που συνήθως χρησιµοποιεί διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα.   

Όπως είδαµε και προηγούµενα, η πλειονότητα των σηµερινών συστηµάτων δεν είναι 
«ασθενοκεντρική» αλλά έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση της διαχείρισης ενός φορέα 
υγείας (όπως τα νοσοκοµεία), είναι δηλαδή διαχειριστικο-κεντρικά πληροφοριακά 
συστήµατα. ∆ιαχειρίζονται, για παράδειγµα, ραντεβού, οικονοµικές καρτέλες ασθενών, 
κρεβάτια, κ.λπ. και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να δώσουν και µια συνολική 
εικόνα των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν σε συγκεκριµένο ασθενή. Επίσης, η αµιγώς 
ιατρική πληροφορία δεν είναι κωδικοποιηµένη (έτσι ώστε να είναι επεξεργάσιµη), αλλά τις 
περισσότερες φορές βρίσκεται σε κείµενα αποθηκευµένα σε memo πεδία της βάσης 
δεδοµένων.  

Ορισµένες από τις πληροφορίες µπορεί να είναι κωδικοποιηµένες (π.χ. οι µικροβιολογικές 
εξετάσεις σε ένα νοσοκοµειακό σύστηµα) αλλά είναι κωδικοποιηµένες κατά την 
κωδικοποίηση της συγκεκριµένης εγκατάστασης της εφαρµογής, οπότε, ναι µεν µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν εντός του νοσοκοµείου, αλλά για διασύνδεση µε άλλα συστήµατα 
άλλων νοσοκοµείων ούτε λόγος να γίνεται. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
συστηµάτων εγκατεστηµένων εντός του ίδιου φορέα υγείας, που δεν είναι ικανά να 
επικοινωνήσουν µεταξύ τους.  

Πολλοί από τους λόγους που έχουν οδηγήσει στην σηµερινή κατάσταση έχουν αναφερθεί 
προηγούµενα. Σε αυτό το σηµείο όµως θα άξιζε να αναφερθεί ένας ακόµα: Η έλλειψη 
ευρέως αποδεκτών κωδικοποιήσεων. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η µη 
χρήση, από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, κωδικοποιήσεων που θα επέτρεπαν  
την αποτελεσµατική επεξεργασία των ιατρικών δεδοµένων. Το πρόβληµα 
δενεπικεντρώνεται στην έλλειψη τέτοιων προτύπων αλλά στη µη αποδοχή και χρήση τους 
στην καθηµερινή κλινική πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, µπορούµε να αναφέρουµε την 
κωδικοποίηση των διαγνώσεων ICD-10.  

Το ICD-10 είναι µια κωδικοποίηση που αφορά τις διαγνώσεις και περιλαµβάνει έναν 
τεράστιο αριθµό διακριτών διαγνώσεων. Βασίζεται στη λογική του διαχωρισµού του 
ανθρώπινου σώµατος σε τµήµατα και κατόπιν στον εντοπισµό του προβλήµατος. Οι 
υλοποιήσεις που «κυκλοφορούν» στην αγορά κατά κανόνα δεν προσφέρουν ένα 
εύχρηστο εργαλείο εντοπισµού του κωδικού που ανταποκρίνεται στη διάγνωση για τον 
ασθενή. Ο χρήστης είναι αναγκασµένος να περνά από ένα πλήθος οθονών επιλογής και, 
αρκετές φορές, αποτυγχάνει να εντοπίσει τον σωστό κωδικό µε αποτέλεσµα είτε να 
απορρίπτεται η κωδικοποίηση είτε ο χρήστης να καταλήγει στην εύκολη λύση του «άλλες 
περιπτώσεις» και την πληκτρολόγηση της διάγνωσης σαν ελεύθερο κείµενο. Αντίθετα, 
όταν ο κατάλογος αυτός είναι ενσωµατωµένος σε κάποιο Κλινικό Πληροφοριακό Σύστηµα 
(Health Information System, HIS) τότε µε πολύ απλές και σύντοµες κινήσεις ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει απο τον κατάλογο τη διάγνωση που επιθυµεί και να την καταχωρήσει 
σε δεδοµένο ασθενή. Σε επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούν διεξοδικά η κωδικοποίηση 
ICD-10 αλλά κι άλλες κωδικοποιήσεις που εφάπτονται της λειτουργίας των 
Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας (ΟΠΣ Υγείας). 
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1.2.4. Ανάγκες χρηστών  

Οι χρήστες που εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Υγείας είναι διαφόρων ειδών, µε τις 
απαιτήσεις τους να κυµαίνονται ανάλογα. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε:  

• Το Ιατρικό και παραϊατρικό Προσωπικό 
• Το ∆ιοικητικό Προσωπικό 
• ∆ιοίκηση 
• Λογιστήριο και  
• Ο Ασθενής 

 

Αναλυτικά λοιπόν, οι ενέργειες του κάθε χρήστη, οι οποίες χρήζουν κι ανάλογης 
υποστήριξης απο οποιοδήποτε Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας, έχουν ως 
εξής 

1.2.4.1. Ιατρικό Προσωπικό 

• Εντολές Εξετάσεων/Θεραπειών 
• Αποτελέσµατα Εργαστηριακών Εξετάσεων 
• Πορίσµατα, εξιτήρια 
• Συνταγογράφηση Φαρµάκων 
• Ιατρικό Ιστορικό 
• Ασθένειες, επεµβάσεις, χρόνια νοσήµατα 
• Οικογενειακό Ιστορικό 
• ∆ιάδοση πληροφορίας προς άλλα τµήµατα εντός/εκτός νοσοκοµείου 

 

1.2.4.2. ∆ιοικητικό Προσωπικό 

• ∆ιαχειριστική Ευθύνη Ιατρικών Φακέλων 
• ∆ιατήρηση Ιατρικού Φακέλου για κάθε άτοµο που επισκέφθηκε το νοσοκοµείο 
• ∆ιαχειριστική Χρήση της πληροφορίας του Ιατρικού Φακέλου 
• Ποιότητα υπηρεσιών 
• ∆ιαχειριστικά σηµαντικές λειτουργικές απαιτήσεις αυτοµατοποίησης του Ιατρικού 

Φακέλου  
• Εφηµερίες, Εξοπλισµός, Υλικά, Τρόφιµα 
• Κοστολόγηση των υπηρεσιών 

1.2.4.3. Ασθενής 

• Κάτοχος της ιατρικής πληροφορίας 
• Προσωπικό Αρχείο Ιστορικού 
• Υπηρεσίες υγείας στο σπίτι 
• Ασφαλιστικές εταιρείες-ταµεία 
• Οδηγίες για συγκεκριµένη θεραπεία 
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1.2.5. Λειτουργικές απαιτήσεις 

Συνεπώς, οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας 
συνοψίζονται στα εξής:  

• Ελαχιστοποίηση της επανάληψης των δεδοµένων 
• Ευκολία στη διαχείριση των δεδοµένων 
• Γρήγορες Αναζητήσεις  
• Ταξινόµηση µε βάση κατηγορίες δεδοµένων 
• Κατηγοριοποίηση και συνάθροιση δεδοµένων (ανά ασθενή,τµήµα,κλινική κ.α.) 
• ∆ιαχωρισµός των δεδοµένων 
• Πρόσβαση σε υποσύνολα πληροφορίας 
• Μεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλες Β.∆. 
• Επικοινωνία µε ιατρικά µηχανήµατα 
• Έξυπνη µονάδα δηµιουργίας συναγερµών 
• Στατιστικά  
• Πρόσβαση µέσω δικτύου αλλά και µέσω αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας 
• Υποστήριξη και ιατρικών αλλά και διαχειριστικών εργασιών 
• Κεντρική Βάση Ιατρικών ∆εδοµένων 
• Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ιατρικού Φακέλου 

 

1.3. Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας (ΟΠΣΥ) 

1.3.1. Εισαγωγή 

Ιστορικά, ο τοµέας της πληροφορικής στην υγεία στην Ελλάδα αποτελούνταν από 
ανεξάρτητες και αυτόνοµες µονάδες µε µικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδοµένων και 
πληροφοριών µεταξύ τους, ενώ η χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής αντιµετωπίσθηκε 
επίσης αυτόνοµα και κατά περίπτωση. 

Το αποτέλεσµα όµως ήταν να εµφανισθούν «νησίδες πληροφοριακών συστηµάτων» 
νησίδες που θέτουν όρια στην λειτουργικότητα και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
στον Πολίτη. Είναι όµως εµφανής η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος το οποίο θα συνέβαλε στην ενοποίηση, συστηµατική παρακολούθηση, 
διαχείριση και έλεγχο των δεδοµένων (οικονοµικά δεδοµένα, επιχειρησιακά, οργανωτικά 
δεδοµένα όπως προκαθορισµένα ραντεβού εξετάσεων, καθώς και ιατρικά δεδοµένα) µε 
έµµεσο στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών την αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.    

Στα παραπάνω πλαίσια προσφέρεται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Υγείας (ΟΠΣΥ) το οποίο εκτός από την µηχανοργάνωση των Μονάδων Υγείας, θα 
προσφέρει σηµαντικές λειτουργίες για την διαχείριση της σχέσης του δηµοσίου (στην 
συγκεκριµένη περτίπτωση οι Υπηρεσίες Υγείας) µε τους πολίτες. 

Το ΟΠΣΥ θα συµβάλλει: 

• Άµεσα: στην υποστήριξη των θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων και 
µεταρρυθµίσεων. 
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• Έµµεσα: στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση 
των εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η ενδυνάµωση των θεσµικών και οργανωτικών µεταρρυθµίσεων επιτυγχάνεται µε : 

• Τη µηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών των νοσοκοµείων, κατά την 
οργανωτική διάταξη που ορίζεται από τον νόµο 2889 του 2001 σχετικά µε την 
περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). 

• Τη µηχανογραφική υποστήριξη των συγκεκριµένων διαδικασιών που αφορούν τις 
προµήθειες υλικών, όπως προδιαγράφονται στο νόµο  2995 του 2001 σχετικά µε 
τις ρυθµίσεις θεµάτων προµηθειών. 

• Τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 
• Τη δυνατότητα διαµόρφωσης συστήµατος συνολικής παρακολούθησης απόδοσης 

του οργανισµού (performance management). 
• Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους. 
• Την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς την αναδιοργάνωση των 

εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 
• Τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υγειονοµικών υπηρεσιών µε 

ταυτόχρονη µείωση του κόστους αυτών. 
• Τη συστηµατική παρακολούθηση και τον έλεγχο ενοποιηµένων οικονοµικών 

δεδοµένων. 

1.3.2. Συµβολή των ΟΠΣΥ στο ρόλο των επαγγελµατιών υγείας 

Εκτός από τους προαναφερθέντες στόχους των ΟΠΣΥ σχετικά µε την εξυπηρέτηση του 
πολίτη και την υποστήριξη της οργανωτικής δοµής των νοσοκοµείων, τα ΟΠΣΥ 
αποσκοπούν στην ενδυνάµωση του επαγγέλµατος του ιατρού και του νοσηλευτή 
παρέχοντας νέα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διαχείριση 
τόσο της καθηµερινής τους εργασίας όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
απορρέουν από αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, τα ΟΠΣΥ στοχεύουν: 

• Στη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για ερευνητικούς και 
στατιστικούς σκοπούς µέσω της αποτύπωσης των ιατρικών δεδοµένων και της 
παραγωγής επεξεργασµένης πληροφορίας µέσω του υποσυστήµατος 
επιχειρηµατικής ευφυΐας. 

• Στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους ιατρούς 
και νοσηλευτές, µέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης του Πε.ΣΥ.Π. και της 
βελτίωσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το νοσοκοµείο και τα Κέντρα Υγείας του 
Πε.Σ.Υ.Π. θα είναι κόµβοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, άρα και σηµείο εκκίνησης για 
βιβλιογραφικές και άλλες αναζητήσεις. 

1.3.3. ΟΠΣΥ: Το παράδειγµα του medico//s 

Η µηχανογράφηση οργανισµών υγείας απαιτεί τη διασύνδεση ετερογενών τµηµάτων 
µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ασφαλή διαχείριση 
των ιατρικών δεδοµένων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ολοκληροµένης και 
επιστηµονικής λύσης µηχανογράφησης νοσοκοµείου που λειτουργεί παραγωγικά στη 
χώρα µας είναι και το ΟΠΣΝ Medico//s [http://www.datamed.gr/]. Το medico//s είναι 
προϊόν που ενσωµατώνει τη µακρά εµπειρία της κατασκευάστριας εταιρίας Siemens 
Medical Solutions, του παγκόσµιου ηγέτη στην υλοποίηση Ιατρικών Πληροφοριακών 
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συστηµάτων µε 5000 και πλέον εγκαταστάσεις και σε Ελλάδα και Κύπρο 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος είναι η Datamed SA.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί οτι οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στο 
medico//s εξυπηρετεί ως παράδειγµα απο προϊόντα που άπτονται άµεσα του θέµατος 
της εργασίας αυτής και η παρουσίαση αυτών επ’ ουδενί δεν αποσκοπεί σε εµπορική 
εκµετάλλευση – διαφήµιση.  

Επίσης τα δεδοµένα προσώπων που εµφανίζονται στις οθόνες που ακολουθούν δεν 
είναι πραγµατικά αλλά έχουν αλλοιωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

Οι λειτουργίες του medico//s είναι αυστηρά κατανεµηµένες σε υποσυστήµατα, τα 
οποία είναι λειτουργικά διασυνδεδεµένα γύρω από τα βασικά υποσυστήµατα 
“∆ιαχείριση Ασθενών” και “Ιατρικό Υποσύστηµα”. Σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η 
δυνατότητα υλοποίησης ορισµένων µόνο υποσυστηµάτων, ανάλογα µε τις 
επιχειρησιακές ανάγκες κάθε εγκατάστασης. 

1.3.3.1. Παράδειγµα εισαγωγής  ασθενούς στο medico//s 

Απαραίτητη είναι καταρχάς η εισαγωγή των κωδικών χρήστη, ο οποίος είναι 
συνδεδεµένος µε τα ανάλογα δικαιώµατα. Για παράδειγµα ο κωδικός που χρησιµοποιεί ο 
χρήστης του Γραφείου Κίνησης ενός νοσοκοµείου, ο οποίος είναι εντατελµένος να κάνει 
τις εισαγωγές των ασθενών και µόνο, δεν έχει δικαίωµα να προβεί σε παραγγελία 
εργαστηριακών εξετάσεων (δικαίωµα που έχει ο θεράπων ιατρός του ασθενούς, µε τον 
αντίστοιχο κωδικό χρήστη) 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγή κωδικού χρήστη στο medico//s 

Κατόπιν ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη στην οποία θα πρέπει να επιλέξει το τµήµα, τη 
νοσηλευτική µονάδα δηλαδή στην οποία θα γίνει η εισαγωγή του ασθενούς.  
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Εικόνα 2: Κατάλογος Νοσηλευτικών Μονάδων στο medico//s 

Όπου µε το κατάλληλο κουµπί ανοίγει η φόρµα εισαγωγής των στοιχείων του ασθενούς: 

 

Εικόνα 3: Το κουµπί εισαγωγής νέου ασθενούς στο medico//s 

Στην καρτέλα που ανοίγει γίνεται η αναζήτηση του ασθενή (κυρίως µε βάση το 
ονοµατεπώνυµο του)  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Παράθυρο εισαγωγής ασθενούς στο medico//s 

Το σύστηµα αυτόµάτως αναζητά στη βάση δεδοµένων του ασθενείς µε τα στοιχεία που 
δόθηκαν και παρουσιάζει πιθανές επιλογές. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί οτι τα στοιχεία των ασθενών που 
παρουσιάζονται στο παράδειγµα αυτό είναι πλασµατικά και σε καµία περίπτωση δεν 
αντιστοιχούν σε πραγµατικό ασθενή. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 5: Παράθυρο εµφάνισης ονοµάτων ασθενών προς εισαγωγή  στο medico//s 

 

Αντιθέτως, αν δε βρεθεί ασθενής µε τα στοιχεία που δόθηκαν, ο χρήστης θα πρέπει να 
καταχωρήσει τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία 

• Επώνυµο 
• Όνοµα 
• Ηµεροµηνία γέννησης 
• Όνοµα πατρός 
• Φύλο 

Τότε λοιπόν, σε οποιαδήποτε απο τις δυο περιπτώσεις, δηµιουργώντας νέο περιστατικό 
για τον ασθενή (νέα νοσηλεία, νέα επίσκεψη στο νοσοκοµείο) µεταφερόµαστε στην 
καρτέλα του ασθενούς:  
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Εικόνα 6: Καρτέλα ασθενούς  στο medico//s 

Στη συνέχεια µπορούν να καταχωρηθούν κι άλλα στοιχεία του ασθενούς, όπως για 
παράδειγµα το είδος εισαγωγής (κανονική / έκτακτη) και ο βαθµός / το σώµα στο οποιίο 
υπηρετεί ο ασθενής (για ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκοµείων)  

 

 

 

 

Ανοίγει η 
καρτέλα 
καταχώρησης 
µονάδας  

Πτέρυγα,  
Κλινική 
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Εικόνα 7: Καρτέλα ασθενούς (συνέχεια)  στο medico//s 

 
 

Όταν συµπληρωθούν τα στοιχεία πατάµε «Next» για την καταχώρηση της διάγνωσης. 

Απαραίτητο στοιχείο εισαγωγής είναι η διάγνωση, για την κωδικοποίηση της οποίας 
χρησιµοπιοείται ο κατάλογος ICD-10 (για λεπτοµέρειες βλ Κεφ 2, Παρ.2.2.1.5)  
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Εικόνα 8: Καταχώρηση διάγνωσης  στο medico//s 
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Ένα τελευταίο αλλα όχι λιγότερο σηµαντικό βήµα, είναι η καταχώρηση της θέσης 
νοσηλείας του ασθενούς, ώστε να γίνει και η ανάλογη τιµολόγηση. 

 

 

Εικόνα 9: Καταχώρηση θέσης νοσηλείας στο  medico//s 

 

Τότε όλα είναι έτοιµα για να εκτυπωθούν τα στοιχεία του ασθενούς, ολοκληρώνοντας τη 
διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς στο ΟΠΣΥ του νοσοκοµειου.  
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2. Πρότυπα και κωδικοποιήσεις 

 

2.1. Εισαγωγή 

 
Κάθε πληροφοριακό σύστηµα που στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των 
ιατρών, αλλά και όλων των υπολοίπων που εµπλέκονται στη διαχείριση ασθενών και 
πόρων ενός νοσοκοµείου, είναι απαραίτητο να υποστηρίζει ένα σύνολο κωδικών και 
προτύπων, που θα καθορίζουν τον τρόπο συλλογής, συνεργασίας και παρουσίασης των 
δεδοµένων από διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα.  
 
Εκτός απο το hardware µέρος που ασφαλώς απαιτείται για την υποστήριξη και σύνδεση 
όλων των συστηµάτων, εξίσου σηµαντικό είναι και το software µέρος το οποίο 
επιτυγχάνεται µε τα «Πρωτόκολλα Επικοινωνίας». Με τον όρο αυτό ονοµάζονται τα 
σύνολα καλά ορισµένων µεθόδων και κανόνων, που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων.  
 
Ένα σύνολο πρωτοκόλλων αποτελεί ένα «Πρότυπο Επικοινωνίας (standards)». Τα 
πρότυπα αυτά αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται η µεταφορά 
πληροφορίας από ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο (πρότυπα επικοινωνίας µεταξύ 
συστηµάτων), αλλά και στο είδος της πληροφορίας που µπορεί να µεταφέρεται (πρότυπα 
κλινικών δεδοµένων / αναγνώρισης). Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και σε πρότυπα 
σχετικά µε το απόρρητο των αποθηκευθέντων δεδοµένων ενός πληροφοριακού 
συστήµατος. Ακολουθεί παρουσίαση των βασικοτέρων προτύπων κάθε είδους, όπως αυτά 
έχουν διαµορφωθεί έως σήµερα.  
 

2.2. Πρότυπα Επικοινωνίας 

 

2.2.1. Πρότυπα επικοινωνίας συστηµάτων  

 

2.2.1.1. CEN/TC 251  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Standards Committee – CEN) έχει 
δηµοσιεύσει ένα PreStandard για την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 
(Electronic HealthCare Record) µε την ονοµασία ENV 13606. Αυτό ορίζει γενικές δοµές 
πληροφορίας και χαρακτηριστικά κοινά σε κάθε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, δηλαδή ένα 
λογικό µοντέλο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς τι ιατρική πληροφορία θα περιέχει ή πως θα 
υλοποιηθεί. To ENV 13606 είναι το µόνο πρότυπο ειδικά για ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 
στον κόσµο και δεν έχει υλοποιηθεί σε κάποιο σύστηµα, αποτελεί όµως αναφορά και 
υπάρχουν προσπάθειες συνεργασίας και εναρµονισµού της CEN/TC 251 και άλλων 
προτύπων, όπως το HL7.  
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2.2.1.2. ISO/TC 215  

 
O οργανισµός τυποποίησης ISO έχει ιδρύσει την Τεχνική Επιτροπή 215 (TC 215) µε στόχο 
την προτυποποίηση στον τοµέα της ιατρικής πληροφορικής (Health Informatics). 
Ειδικότερα, το WG1 στοχεύει στην ανάπτυξη προτύπων για τη διαχείριση της ιατρικής 
πληροφορίας και των ιατρικών διαδικασιών. Η επιδίωξη είναι ένα πρότυπο ιατρικού 
φακέλου, όπου η κατάλληλη πληροφορία θα είναι διαθέσιµη όταν και όπου απαιτείται η 
υποστήριξη αποφάσεων. 
  

2.2.1.3. HL7  

 
Το HL7 (Health Level Seven) είναι ένα πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών µέσω 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων στο χώρο της υγείας, το οποίο έχει εφαρµογή σχεδόν σε όλα 
τα ευφυή διαγνωστικά µηχανήµατα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός). Επίσης,  σχεδόν όλα 
τα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να στείλουν και να 
λάβουν τα κατάλληλα HL7 µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τους κανόνες ανταλλαγής 
µηνυµάτων του πρωτοκόλλου του HL7. Εκτενέστερη αναφορά για το πρότυπο αυτό 
ακολουθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  
 

2.2.1.4. Πρότυπα κλινικών δεδοµένων 

 
Για την παρουσίαση των κλινικών δεδοµένων έχουν δηµιουργηθεί πολλά πρότυπα ειδικά 
για να εκφράσουν µε συστηµατικό τρόπο διαγνώσεις και διαδικασίες. Σήµερα υπάρχουν 
παραπάνω από 150 γνωστά συστήµατα κωδικοποίησης αλλά αυτά µε την ευρύτερη 
αποδοχή είναι:  
 

2.2.1.5. ∆ιεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών - International 
Classification of Diseases (ICD)  

 
Η ICD κωδικοποίηση είναι ήδη στην 9η έκδοση (ICD-9): Αυτοί οι κωδικοί συντηρούνται 
από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) και είναι αποδεκτοί παγκοσµίως. Στις Η.Π.Α. 
το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής για την Υγεία (National Center for Health Statistics-NCHS) 
και το Κέντρο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Οργανισµών Υγείας (Health Care Financing 
Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη κάποιων αλλαγών για 
τους κωδικούς του ICD-9 και έχουν έτσι δηµιουργήσει το ICD-9-CM. Η WHO έχει 
αναπτύξει το ICD-10 και το HCFA έχει δηµιουργήσει µια εθελοντική οµάδα για να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη του συστήµατος κωδικοποίησης διαδικασιών (Procedure Coding 
System ICD-10-PCS). Παρόλα αυτά το HCFA προβλέπει πως το ICD-10 δεν θα είναι 
διαθέσιµο για χρήση στις ΗΠΑ για µερικά χρόνια ακόµα.  
 
Γεγονός είναι πως στις ΗΠΑ οι ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν τη χρήση του ICD-9-CM 
για να δώσουν τις όποιες αποζηµιώσεις, αλλά σε ότι αφορά την αξία των κωδικών αυτών 
σε ότι έχει να κάνει µε το κλινικό µέρος, αυτή θεωρείται πολύ περιορισµένη λόγω της 
έλλειψης κλινικής σαφήνειας. Επιπλέον η διαδικασία επιλογής και εισαγωγής του κωδικού 
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της κατάλληλης ασθένειας είναι αρκετά δύσκολο να γίνει από άτοµα που δεν έχουν 
ιατρικές γνώσεις.  
 

2.2.1.6. Read Codes  

 
Οι Read Codes αναπτύχθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και είναι ουσιαστικά µια εκτενής 
λίστα όρων που χρησιµοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ο στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί 
από όλους όσους ασχολούνται µε την υγεία και θέλουν να περιγράψουν την θεραπευτική 
αγωγή και την περίθαλψη των ασθενών τους.  
 
Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε µε τη χρήση των Read Codes να µπορεί κανείς να 
περιγράψει όσο το δυνατόν περισσότερων ειδών πληροφορία έχει να κάνει µε την 
κατάσταση κάποιου ασθενή, σχεδόν σε φυσική γλώσσα, αλλά µε κωδικοποιηµένο τρόπο 
ώστε να µπορεί να καταχωρηθεί και να αναζητηθεί από ένα σύστηµα πληροφορικής. 
Καλύπτουν λοιπόν θέµατα όπως επαγγέλµατα, σηµάδια και συµπτώµατα, εξετάσεις, 
διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές και θεραπείες, φάρµακα και µε τις εφαρµογές τους και 
αρκετές ακόµα περιπτώσεις. Αυτό µπορεί να κάνει δυνατή την αποθήκευση σε έναν 
υπολογιστή σχεδόν οποιουδήποτε σχετικού µε την υγεία κειµένου, από την συνοπτική 
περιγραφή κάποιου επεισοδίου µέχρι έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, εάν αυτό 
είναι επιθυµητό.  
 
Ο κάθε όρος έχει ένα µοναδικό κωδικό ο οποίος βρίσκεται αποθηκευµένος στον 
υπολογιστή. Έτσι επιτρέπεται η αποθήκευση, η αναζήτηση και η ανάλυση των δεδοµένων. 
Όταν η πληροφορία επιστρέφεται στην οθόνη, ο γιατρός βλέπει µπροστά του, όχι τον 
κωδικό αλλά τον οικείο ιατρικό όρο που περιγράφει την κατάσταση. Οι Read Codes θα 
µπορούσαν ίσως να κάνουν τον Ιατρικό Φάκελο εύκολα επανακτήσιµο. Είναι γεγονός ότι 
οι κωδικοί µπορούν να κάνουν τα αρχεία των ασθενών εύκολα αναζητήσιµα και 
ανακτήσιµα. Η δοµηµένη µορφή του ιατρικού φακέλου στον υπολογιστή µπορεί να 
προσπελαστεί και να χρησιµοποιηθεί για να λύσει πολλά προβλήµατα που έχουν να 
κάνουν µε την περίθαλψη του ασθενή.  
 
Οι πρόσφατες έρευνες στην Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι το 87% των γραφείων των 
οικογενειακών γιατρών είναι µηχανογραφηµένα. Από αυτά, περισσότερα από 60% 
χρησιµοποιούν Read Codes και είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ποσοστό να φτάσει το 
90% τα επόµενα 2-3 χρόνια. Το κέντρο για την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση 
(Centre for Coding and Classification NHS) του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της Μεγάλης 
Βρετανίας, έχει αναλάβει να αναπτύξει τους Read Codes ώστε να χρησιµοποιηθούν από 
όλους τους επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας. Η ανάπτυξη καθοδηγείται από µέλη του 
Royal Colleges and Associations, συµπεριλαµβανοµένων και νοσοκόµων και άλλων 
επαγγελµάτων που έχουν να κάνουν µε το χώρο της υγείας.  
 

2.2.1.7. Systematized Nomenclature of Human & Veterinary 
Medicine (SNOMED)  

 
Η διεθνής κωδικοποίηση µε την ονοµασία Systematized Nomenclature of Human and 
Veterinary Medicine (SNOMED) συντηρείται από το College of American Pathologists 
(CAP) και είναι ευρέως αποδεκτή για την περιγραφή αποτελεσµάτων παθολογικών 
εξετάσεων. Έχει πολύ-αξονική δοµή κωδικοποίησης (έντεκα πεδία) η οποία επιτρέπει 
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µεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση µε την κωδικοποίηση ICD και έχει σηµαντική αξία όσον 
αφορά το κλινικό κοµµάτι. Το CAP έχει αρχίσει να εναρµονίζει το SNOMED µε τα πρότυπα 
HL7 και ACR-NEMA. Το SNOMED αποτελεί ένα από τους πρώτους υποψήφιους για να γίνει 
το πρότυπο για τον ιατρικό φάκελο βασισµένο σε υπολογιστή.  
 

2.2.1.8. Diagnosis Related Group (DRG)  

 
Ένα DRG είναι η κατηγοριοποίηση µιας επίσκεψης σε κάποιο νοσοκοµείο από την άποψη 
του ποιο ήταν το πρόβληµα και πως αντιµετωπίστηκε σε κάποιον ασθενή. Η 
κατηγοριοποίηση DRG (µια από τις περίπου 500) προσδιορίζεται από ένα πρόγραµµα 
οµαδοποίησης (grouper) το οποίο βασίζεται σε διαγνώσεις και διαδικασίες 
κωδικοποιηµένες µε το ICD-9-CM καθώς και σε στοιχεία του ασθενή όπως ηλικία, φύλο, 
διάρκεια παραµονής στο νοσοκοµείο και άλλους παράγοντες. Συνήθως το DRG 
προσδιορίζει το ποσό που θα κοστίσει µια επίσκεψη (µε την ευρεία έννοια) ανεξάρτητα 
από τις χρεώσεις που έχουν προκύψει. Οι κωδικοί DRG έχουν αξία κυρίως για να 
διευκολύνουν τέτοιου είδους οικονοµικές αναλύσεις και όχι για κλινικές έρευνες ή 
θεραπευτική αγωγή στους ασθενείς, καθώς δεν έχουν την απαραίτητη κλινική σαφήνεια.  
 
 

2.2.2. Πρότυπα Αναγνώρισης  

 
Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν την ανάγκη για ύπαρξη κάποιων µοναδικών κωδικών 
(αναγνωριστικά-προσδιοριστές) που να προσδιορίζουν µε µοναδικό τρόπο κάθε ασθενή, 
παροχέα, οργανισµό ή προϊόν. Πρέπει παρόλα αυτά να σηµειωθεί πως δεν υπάρχει µέχρι 
σήµερα κάποια καθολική αποδοχή και ικανοποίηση από αυτά τα συστήµατα.  
 

2.2.2.1. Αναγνωριστικά Ασθενών  

 
Ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number-SSN) θεωρείται σαν ένας 
αριθµός ο οποίος προσδιορίζει µοναδικά κάθε ασθενή στις ΗΠΑ. Εντούτοις, οι κριτικές 
επιµένουν ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοιος απλά και µόνο γιατί ο καθένας δεν έχει 
έναν SSN η ακόµα χειρότερα µπορεί να χρησιµοποιούν τον ίδιο αριθµό SSN διάφοροι 
πολίτες ή τέλος λόγω της ευρείας χρήσης που έχει αυτός ο αριθµός υπάρχουν µεγάλοι 
κίνδυνοι σε ότι έχει να κάνει µε το ιατρικό απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτά τα ζητήµατα 
έχουν ήδη τονιστεί από την επιτροπή E31.12 του ASTM (American Society for Testing 
and Materials) η οποία δηµιούργησε το «Guide for the properties of a Universal 
Healthcare Identifier (UHID)». Το ινστιτούτο CPRI (Computer-Based Patient Record 
Institute) έχει µια οµάδα η οποία έχει επίσης ερευνήσει αυτά τα ζητήµατα και ετοιµάζει 
µια εκτεταµένη και περιεκτική δηµοσίευση.  
 

2.2.2.2. Αναγνωριστικά Παροχέων  

 
Το Κέντρο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Οργανισµών Υγείας (Health Care Financing 
Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχει δηµιουργήσει έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο 
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προσδιοριστή, γνωστό µε το όνοµα «Universal Physician Identifier Number-UPIN». Ο 
UPIN δίνεται µόνο σε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν µε ηλικιωµένους ασθενείς. Για να 
ξεπεράσει αυτόν τον περιορισµό, το HCFA αναπτύσσει το Εθνικό Αρχείο Παροχέων 
«National Provider File-NPF».  
 

2.2.2.3. Αναγνωριστικά Τόπου Περίθαλψης  

 
Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιµοποιούµενα αναγνωριστικά-προσδιοριστές τόπων 
περίθαλψης. Το ένα είναι το «Health Industry Number-HIN», το οποίο προέκυψε από το 
«Health Industry Business Communications Council-HIBCC». Το HIN είναι ένα 
αναγνωριστικό για οικογενειακούς γιατρούς και φαρµακεία λιανικής. Το HCFA έχει επίσης 
ορίσει έναν παροχέα αναγνωριστικών για χρήση από όσους ασχολούνται µε ηλικιωµένους 
ασθενείς (Medicare).  
 

2.2.2.4. Προσδιοριστές Προϊόντων και Ετικετών Προµηθειών  

 
Σε αυτή την περιοχή χρησιµοποιούνται κυρίως τρεις προσδιοριστές.  

• Ο «Labeler Identification Code-LIC» ο οποίος χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει 
τον κατασκευαστή ή τον διανοµέα και παρέχεται από το HIBCC.   

• Ο LIC χρησιµοποιείται µε ή χωρίς bar codes για προϊόντα και προµήθειες που 
διανέµονται µέσα σε κάποιο οργανισµό παροχής υπηρεσιών υγείας.  

• Ο κωδικός «Universal Product Code-UPC» συντηρείται από το Uniform Code 
Council και χρησιµοποιείται για ετικέτες προϊόντων τα οποία πωλούνται σε τιµές 
λιανικής.  

 
 
 
 

2.2.3. Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδοµένων  
 

2.2.3.1. Εισαγωγή 

 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι κατά την µετάδοση ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος είναι:  

• Υποκλοπή πληροφορίας κατά την µετάδοση του µηνύµατος  
• Αλλοίωση της πληροφορίας  
• Παραποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη ή/και του αποστολέα  

 
Στις µέρες µας αντιµετωπίζονται µεγάλες αδυναµίες στα θέµατα ασφάλειας και συνεχώς 
νέα θεσµικά πλαίσια και πιέσεις στην αγορά οδηγούν στον επανασχεδιασµό των ιατρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων, δίνοντας έµφαση στην ασφάλεια.  
Οι κυριότερες πτυχές ασφάλειας αναφέρονται παρακάτω:  
 

• Πιστοποίηση: Έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των µερών µιας 
ανταλλαγής δεδοµένων  



 32 

• Εξουσιοδότηση: Η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη και να 
βασίζεται στα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. Η πρόσβαση πρέπει να 
απαγορεύεται σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα  

• Εµπιστευτικότητα: Η τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων – η πληροφορία 
διατίθεται µόνο σε εκείνους τους χρήστες που είναι εξουσιοδοτηµένοι  

• Ακεραιότητα: Τα δεδοµένα θα πρέπει να παραµείνουν ακέραια, δηλαδή να µην 
υποστούν αλλοίωση  

• Αδυναµία άρνησης συµµετοχής: Ο χρήστης δεν πρέπει να µπορεί να αρνηθεί 
την συµµετοχή του στην ανταλλαγή δεδοµένων  

• ∆υνατότητα ελέγχου: Κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει 
να µπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιον έγινε και πότε  

• Ευθύνη: Καθορισµός της ευθύνης για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση 
κάθε δεδοµένου  

• ∆ιαφάνεια: Τεκµηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να µπορούν να 
ελεγχθούν  

• ∆ιαθεσιµότητα:Τα δεδοµένα και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιµα όταν 
χρειάζεται  

 
Η ανάπτυξη συστηµάτων ιατρικού φακέλου βασισµένων σε υπολογιστή καθώς και 
δικτύων υπολογιστών ανάµεσα σε οργανισµούς υγείας, δηµιούργησαν την ανάγκη για 
ανάπτυξη προτύπων και µεθόδων που θα εξασφαλίσουν το ιατρικό απόρρητο και την 
ασφάλεια των δεδοµένων. Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε αυτές 
ακριβώς τις ανάγκες.  
 

2.2.3.2. ∆υο παραδείγµατα: Μεγάλη Βρεττανία και ΗΠΑ 

 
2.2.3.2.1. Μεγάλη Βρεττανία  

 
Τo Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Μεγάλη Βρετανία (National Health system-NHS) έχει 
θέσει έναν αριθµό από κατευθυντήριες γραµµές για την εθνική ασφάλεια και την 
πρόσβαση στα δεδοµένα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που είναι 
αποθηκευµένες σε υπολογιστές προστατεύονται από παραβιάσεις του απόρρητου, 
αλλοίωση ή παραφθορά καθώς και απώλεια. Υπάρχουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις 
νοµικά κατοχυρωµένες για να διαφυλάξουν την πληροφορία η οποία φυλάγεται σε 
υπολογιστές του NHS όπως το Data Protection Act και το Computer Misuse Act.  
 
Το υπουργείο υγείας έχει συµβουλέψει για το ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραµµές ώστε 
να εξασφαλιστεί το ιατρικό απόρρητο προσωπικών ιατρικών δεδοµένων. Υπάρχουν 
δηµοσιεύσεις διαθέσιµες για να βοηθήσουν στην επιθεώρηση των κανονισµών που έχουν 
να κάνουν µε την ασφάλεια, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η πολιτική ασφάλειας που 
ακολουθεί το ίδιο το NHS για δίκτυα υπολογιστών καθώς και ο οδηγός ασφάλειας IM&T. 
Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να ελεγχθεί και η συµµόρφωση µε το Data Protection Act.  
 

2.2.3.2.2. ΗΠΑ   
 
Το American Society for Testing and Materials-ASTM µέσω των υποεπιτροπών του 
απευθύνεται σε ανάλογα ζητήµατα. Συγκεκριµένα, η υποεπιτροπή E31.12 του ASTM για 
τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενή βασισµένο σε Υπολογιστή (Computer-based Patient Records) 
έχει αναπτύξει το "Guidelines for Minimal Data Security Measures for the Protection of 
Computer-based Patient Records." Επίσης, η υποεπιτροπή E31.17 του ASTM εργάζεται 
πάνω σε πρότυπα για την πρόσβαση και το απόρρητο των Ιατρικών Φακέλων, ενώ η 
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υποεπιτροπή E31.20 του ASTM έχει αναπτύξει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα 
πρότυπα για τον έλεγχο της πρόσβασης στην ιατρική πληροφορία. 
 
 
 

2.3. Παράδειγµα: Η ελληνική µετάφραση του ICD 10  

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική έκδοση του ICD 10, όπως αυτή 
διαµορφώνεται µέσω του Υπουργείου Υγείας, σε ειδική ιστοσελίδα 
(http://www.medcode.gr ) µε πρόσβαση ανοιχτή στο κοινό (χρήστης «guest») αλλά µε 
συγκεκριµένα δικαιώµατα στους επαγγελµατίες υγείας («εγγεγραµµένοι χρήστες»). 
Ακολουθεί παρουσίαση των περιεχοµένων της ιστοσελίδας αυτής 
 

2.3.1. Εισαγωγή 

Το Σύστηµα Κωδικοποιήσεων Νόσων – ∆ιαγνώσεων /  Ιατρικών Πράξεων αποτελεί ένα 
σηµαντικό  εργαλείο  µέσω του οποίου καθίσταται  εύκολη, γρήγορη  και  αποδοτική  η 
πληροφόρηση  επί  των   ακόλουθων   κωδικοποιήσεων/ταξινοµήσεων   και   των  
σχετικών εγχειριδίων χρήσης τους : 

• ICD-10 -  Κωδικοποίηση Νόσων και ∆ιαγνώσεων κατά ICD-10 
• Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων 
• ICPC-2 – Κωδικοποίηση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) κατά ICPC-2 
• GMDN  – Κωδικοποίηση/Ταξινόµηση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού κατά GMDN 
• EDMA  - Κωδικοποίηση/Ταξινόµηση αντιδραστηρίων κατά EDMA 

 
Με το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κωδικοποιήσεων οι εγγεγραµµένοι χρήστες είναι σε θέση 
να:  

• αναζητήσουν όρους εντός  των υπάρχουσων κωδικοποιήσεων, 
• αποκτήσουν  πρόσβαση στο σύνολο του περιεχοµένου των κωδικοποιήσεων, σε 

όλα τα επίπεδα (Φυλλοµέτρηση Όρων) 
• τροποποιήσουν όρους 
• διαγράψουν όρους 
• κατεβάζουν (download) στον Η/Υ τους και να σχολιάζουν τα εγχειρίδια χρήσης της 

εφαρµογής. 
 
 
Το  Σύστηµα Κωδικοποιήσεων  είναι  προσβάσιµο µέσω  διαδικτύου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.medcode.gr και offline σε έκδοση CD. 
 
Υπάρχουν δύο λογαριασµοί χρηστών διαθέσιµοι στη εφαρµογή: 

• Λογαριασµός  root: Πρόκειται  για  λογαριασµό µε  πλήρεις  δυνατότητες  χρήσης 
της εφαρµογής. 

• Λογαριασµός   guest:   Λογαριασµός   µε  περιορισµένες   δυνατότητες   χρήσης   
της εφαρµογής.  Σε οποιδήποτε σηµείο της  εφαρµογής  ο  χρήστης  αυτός  
λαµβάνει µήνυµα λάθους, εφόσον δεν επιτρέπεται να κάνει κάποια ενέργεια 

 
Όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα, κατόπιν εισόδου, προβάλλεται 
ενηµερωτική σελίδα, όπου υπάρχει διαθέσιµο το Μενού Επιλογών  στην  κεφαλίδα 
[Εικόνα 1]. Αυτό περιλαµβάνει τις επιλογές –λειτουργίες: 
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• Αναζήτηση όρων  
• Φυλλοµέτρηση όρων  
• Εγχειρίδιο χρήσης  
• Εξαγωγή σε XML  
• Έξοδος (LogOut) 

 

 

Εικόνα 1: Το αρχικό µενού της Ιστοσελίδας της Ελληνικής Έκδοσης του ICD-10 
 
 
 

2.3.2. Αναζήτηση όρων 

 
Η   αναζήτηση   και   εύρεση όρων  από  τις  υπάρχουσες κωδικοποιήσεις γίνεται εύκολα 
και απλά, συµπληρώνοντας κατάλληλα τα πεδία «Κωδικοποίηση» και «Όρος αναζήτησης» 
[Εικόνα 2]. Εφόσον το Σύστηµα εντοπίσει όρους, θα εµφανίσει τα αποτελέσµατα στην ίδια 
σελίδα, κάτω από τη µηχανή αναζήτησης. Για την αναζήτηση αρκούν τουλάχιστον τρία 
(3) γράµµατα, οπότε εµφανίζονται αυτόµατα οι προτάσεις της εφαρµογής, ενώ αν αυτές 
αγνοηθούν και πατηθεί το πλήκτρο «Αναζήτηση» παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα 2: Αναζήτηση όρων 
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Εικόνα 3: Αποτελέσµατα  αναζήτησης όρων 

 
 
 
 
 
Μετά  από την εύρεση και  εµφάνιση των αποτελεσµάτων,  ο  χρήστης  έχει δύο  
διαθέσιµες επιλογές [Εικόνα 3] για κάθε όρο-αποτέλεσµα: 
 
1. Τροποποίηση  – Με τη συγκεκριµένη επιλογή,  ο  χρήστης  µπορεί να τροποποιήσει το 
περιεχόµενο ενός όρου, αποθηκεύοντας τις αλλαγές. 
 
2. ∆ιαγραφή  –  Με τη συγκεκριµένη επιλογή,  ο  χρήστης  µπορεί  να διαγράψει έναν 
όρο. 
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Εικόνα 4: Τροποποίηση όρων 
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2.3.3. Φυλλοµέτρηση όρων 

 

Με τη λειτουργία αυτή µπορεί ο χρήστης να δει το περιεχόµενο µιας κωδικοποίησης στο 
σύνολο του [Εικόνα 5], δηλ.  όλους τους  όρους  της   κωδικοποίησης και   σε   όλα  τα  
επίπεδα  ανάλυσης.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 5: Φυλλοµέτρηση όρων 

 
 
 
Εν    συνεχεία,  εµφανίζεται    στην  ίδια  σελίδα,  στο   κάτω   µέρος,    το περιεχόµενο  
της κωδικοποίησης στο πρώτο  επίπεδο ανάλυσης.  Μπορεί κανείς να µεταβεί  στους   
όρους  των   επόµενων  επιπέδων  ανάλυσης,  απλά επιλέγοντας  είτε   τον  
υπερσύνδεσµο «Φυλλοµέτρηση»  στα  δεξιά  των όρων,  είτε   τον   κωδικό   (που  είναι   
σε   µορφή   υπερσυνδέσµου)  στα αριστερά. 
 
Επιπλέον, σε κάθε  όρο  και  σε οποιοδήποτε  επίπεδο ανάλυσης  δίνονται τρεις  
διαθέσιµες  επιλογές [Εικόνα 6], οι  δύο εκ  των οποίων είναι  όµοιες µε αυτές κατά την 
εµφάνιση αποτελεσµάτων αναζήτησης: 

• Φυλλοµέτρηση. Μέσω της επιλογής αυτής, Μπορείτε να µεταβείτε στους όρους 
των επόµενων επιπέδων ανάλυσης 

• Τροποποίηση.  Με την  επιλογή αυτή,  µπορείτε  να τροποποιήσετε  έναν όρο. 
(βλ. Αναλυτικότερα Τροποποίηση ) 

• ∆ιαγραφή.  Πρόκειται  για  επιλογή  που   δίνει τη δυνατότητα  στο χρήστη να 
διαγράψει έναν όρο.  
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Εικόνα 6: Αποτελέσµατα φυλλοµέτρησης και διαθέσιµες επιλογές 

 
 
 

2.3.4. Εγχειρίδιο Χρήσης 

 
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης (download)  του εγχειρίδιου χρήσης της 

εφαρµογής. 

 

2.3.5. Εξαγωγή σε XML 

 
Η εφαρµογή δίνει  τη δυνατότητα  εξαγωγής ολόκληρων κωδικοποιήσεων σε  µορφή  

XML [Εικόνα 7], για αξιοποίηση σε  άλλα πληροφοριακά συστήµατα. 
 
Για την εξαγωγή µιας κωδικοποίησης, τα βήµατα είναι τα εξής: 

• Επιλογή “Εξαγωγή σε XML” από το Μενού. 
• Στη   σελίδα   που     θα   εµφανιστεί,    επιλογή   από  τη   drop-down    λίστα    

την επιθυµητή κωδικοποίηση προς εξαγωγή. 
• Πατήστε το κουµπί “Επιλογή”. 
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• Στη συνέχεια, δηµιουργείται σε πραγµατικό  χρόνο το αρχείο XML και εµφανίζεται 
προτροπή για ανάκτηση του. 

 
 
 

Εικόνα 7: Εξαγωγή σε XML 
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3.  HL7 και messaging in health 

 

3.1. Εισαγωγή 

Το HL7 (Health Level Seven) είναι σήµερα το πλέον χρησιµοποιηµένο πρότυπο 
ανταλλαγής πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων στο χώρο της υγείας. Σχεδόν 
όλα τα ευφυή διαγνωστικά µηχανήµατα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός) υποστηρίζουν το 
HL7 και σχεδόν όλα τα ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση 
να στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα HL7 µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τους κανόνες 
ανταλλαγής µηνυµάτων του πρωτοκόλλου του HL7.  

Στο πρότυπο αυτό οδήγησε η έρευνα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και την βιοµηχανία 
και τις εταιρίες συµβούλων, την κυριότητα του οποίου την κατέχει ο µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός Health Level Seven ο οποίος έχει τοπικά υποκαταστήµατα σε όλες σχεδόν τις 
χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στην Αυστραλία / Νέα 
Ζηλανδία, την Ασία και στη ζώνη του Ειρηνικού. Το πρότυπο HL7 έχει αναγνωριστεί από 
πολλά εθνικά ιδρύµατα προτυποποίησης, όπως ο ANSI (USA) και ο DIN (Γερµανία)  

Ο οργανισµός HL7 δηµιουργήθηκε προκειµένου να λειτουργεί ως αξιόπιστο µέσο 
επικοινωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης, 
γεγονός που αποτυπώνεται στην ποικιλία που παρουσιάζουν τα µέλη του όπως εταιρίες 
ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς υγείας - πρόνοιας, ειδικοί 
σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες, εταιρίες ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστηµάτων 
(system integrators), ασφαλιστικοί φορείς, εταιρίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, κτλ. 
Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη υποστήριξης των τοπικών οµάδων που 
δραστηριοποιούνται στην προώθηση των προτύπων, ο HL7 στηρίζει τις προσπάθειες αυτές 
µε την δηµιουργία τοπικών παραρτηµάτων (HL7 affiliates).  

3.2. Παραρτήµατα του HL7  

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003 το παράρτηµα (µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) του διεθνούς οργανισµού Health Level Seven (HL7) µε την επωνυµία "HL7 
Hellas" www.hl7.org.gr. Ο ιδρυτικός πυρήνας περιλαµβάνει δεκαπέντε (15) διακεκριµένα 
ονόµατα φορέων τόσο από τον Πανεπιστηµιακό όσο και από τον χώρο των εταιριών 
Ιατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Η συµβολή του προτύπου HL7 στην 
διατηρησιµότητα και διαλειτουργικότητα των πληροφορικών συστηµάτων υγείας είναι 
τεράστια.  

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, όπως στις ΗΠΑ άλλα και στην Ευρώπη. 
Το "Εθνικό Πρόγραµµα για την πληροφορική στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Μ. 
Βρετανίας" έχει συµπεριλάβει το πρότυπο HL7 στην στρατηγική διασύνδεσης και 
διαλειτουργίας των υπαρχόντων συστηµάτων προσδίδοντας του κυρίαρχο ρόλο και 
µάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην επερχόµενη (νέα έκδοση 3.0 εξελιγµένη τεχνικά) 
έκδοση. Ανάλογες κινήσεις υπάρχουν σε Εθνικά Συστήµατα Υγείας και άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία, Γερµανία & Φιλανδία) άλλα και των ΗΠΑ όπου πλέον ο 
ρόλος του είναι κυρίαρχος και επιβεβληµένος από το κράτος άλλα και την ίδια την αγορά.  
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Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος µεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Προτύπων (CEN) και του HL7 για την ενοποίηση ή "συνοµιλία" των προτύπων 
ηλεκτρονικού φακέλου της TC251 και του HL7. Το Health Level Seven (HL7) είναι ένα 
σύνολο από ανοιχτά πρότυπα, που επιτρέπει σε ετερογενή ιατρικά πληροφοριακά 
συστήµατα να επικοινωνούν µεταξύ τους.  

Το HL7 προτυποποιεί τα πρωτόκολλα και τις δοµές για την ανταλλαγή µηνυµάτων 
ιατρικού ενδιαφέροντος στο επίπεδο της εφαρµογής, το 7ο Επίπεδο του µοντέλου ISO, 
δηλαδή είναι ανεξάρτητο από συγκεκριµένες πλατφόρµες και τεχνολογίες. Ο οργανισµός 
HL7 ιδρύθηκε το 1987, ενώ από το 1994 ο ANSI ενέκρινε τον HL7 ως Standards 
Developing Organization (SDO) και όλες οι εγκεκριµένες εκδόσεις του HL7 από το 1994 
θεωρούνται «αµερικανικά εθνικά πρότυπα». Το πρότυπο έχει µεγάλη διάδοση κυρίως στις 
ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, και η έκδοση 2.3 (1997) έχει υλοποιηθεί ευρύτατα.   

Οι εκδόσεις HL7 2.x, παρά την ευρύτερη αποδοχή και τις πολλές υλοποιήσεις, 
παρουσιάζουν αρκετά µειονεκτήµατα:  

• ∆εν υπάρχει ένα λογικό µοντέλο αναφοράς της πληροφορίας που ανταλλάσσεται 
στα µηνύµατα, ούτε τρόπος αναπαράστασης της σχέσης µεταξύ των δεδοµένων.  

• Χρησιµοποιεί πολύ ειδική σύνταξη στα µηνύµατα, καθιστώντας δύσκολη την 
εκµάθηση και την υλοποίηση του προτύπου.  

• Έχει πολλά προαιρετικά χαρακτηριστικά, κάτι που του παρέχει ευελιξία και 
συνεισέφερε αποφασιστικά στη διάδοσή του, αλλά που καθιστά σχεδόν αδύνατο 
τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς το πρότυπο των διαφόρων υλοποιήσεων. Έτσι, 
απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι δυο εφαρµογές, που θα 
«µιλήσουν» µεταξύ τους, χρησιµοποιούν τα ίδια χαρακτηριστικά.  

3.3. Παράδειγµα µηνύµατος HL7 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα όπου ένα σενάριο (µήνυµα σχετικά µε εισαγωγή ασθενή / 
διάγνωση αυτού / λοιπά στοιχεία νοσηλείας) µετασχηµατίζετα σε µήνυµα HL7: 

Το σενάριο:  

Patient William A. Jones, III was admitted on July 18, 1988 at 11:23 a.m. by doctor 
Sidney J. Lebauer (#004777) for surgery (SUR). He has been assigned to room 2012, 
bed 01 on nursing unit 2000. The message was sent from system ADT1 at the MCM site 
to system LABADT, also at the MCM site, on the same date as the admission took place, 
but three minutes after the admit.  

Το µήνυµα:  

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126|SECURITY|ADT^A01|MSG00001|P
|2.4|<cr>EVN|A01|198808181123||<cr>PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~
123456789^^^USSSA^SS||JONES^WILLIAM^A^III||19610615|M||C|1200NELMSTREE
T^^GREENSBORO^NC^27401-1020|GL|(919)379-1212| 
(919)2713434||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC|<cr
>NK1|1|JONES^BARBARA^K|WI^WIFE||||NK^NEXT OF KIN <cr>PV1|1| 
I|2000^2012^01||||004777^LEBAUER^SIDNEY^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr>  
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Η έκδοση HL7 Version 3, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αντιµετωπίζει τα παραπάνω θέµατα, 
και ειδικότερα:  

• Θα είναι το πιο οριστικό πρότυπο HL7, αφήνοντας λίγα περιθώρια για προαιρετικά 
χαρακτηριστικά.  

• Χρησιµοποιεί αντικειµενοστραφή µεθοδολογία.  
• Ορίζει ένα κατανοητό και κοινό για όλους µοντέλο πληροφορίας (Reference 

Information Model - RIM) που εκφράζεται σε UML και είναι η σαφής 
αναπαράσταση των σχέσεων ανάµεσα στα δεδοµένα που ανταλλάσσουν τα 
µηνύµατα.  

• Παρέχει µεθόδους για τη χρήση, µέσα σε µηνύµατα κωδικών και ιατρικών λεξικών, 
από διάφορες εξωτερικές πηγές. 

• Παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της συµµόρφωσης µιας συγκεκριµένης 
υλοποίησης µε το πρότυπο HL7.  

• Χρησιµοποιεί XML για τη σύνταξη των µηνυµάτων. Κωδικοποίηση XML, δε, έχει 
ήδη χρησιµοποιηθεί στο HL7 από την έκδοση 2.4.  

Επίσης παράλληλα µε την έκδοση 3, αναπτύσσεται και το Clinical Document Architecture 
(CDA), γνωστό µέχρι πρόσφατα ως Patient Record Architecture (PRA), που παρέχει ένα 
µοντέλο ανταλλαγής ιατρικών εγγράφων και προσεγγίζει την πραγµατοποίηση ενός 
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Από τον Νοέµβριο του 2000, το CDA έχει εγκριθεί ως 
πρότυπο του οργανισµού ANSI. Με τη χρήση της γλώσσας XML και του λογικού µοντέλου 
HL7 RIM, η αρχιτεκτονική CDA καθιστά τα ιατρικά έγγραφα κατανοητά από το ιατρικό 
προσωπικό, αλλά και άµεσα επεξεργάσιµα από υπολογιστές. Βασική επιδίωξη είναι η 
ανταλλαγή πιστοποιηµένων ιατρικών εγγράφων και η παρουσίασή τους σε XML-aware 
browsers, PDAs, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές.  

 

3.4. Χρήση HL7 στη διασύνδεση υποσυστηµάτων ενός Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) Υγείας 

 

Όπως έχει και αναφερθεί παραπάνω, η αντιµετώπιση της διασυνδεσιµότητας µεταξύ των 
εφαρµογών όλων των µονάδων υγείας µέσω HL7 είναι βασική απαίτηση κάθε 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ) υγείας. Είναι σαφές ότι η 
αντιµετώπιση των θεµάτων διασυνδεσιµότητας σε τέτοια συστήµατα σαφώς και δεν 
µπορεί να έχει µοναδική λύση αλλά σαφώς και οι δυνατές λύσεις πρέπει να ικανοποιούν 
τις βασικές (ελάχιστες) λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις (ως προς το υποσύστηµα 
διασύνδεσης µέσω HL7). Παρόλα αυτά οι δυνατότητες επίλυσης τέτοιων ζητηµάτων 
υποδεικνύουν: 

• εγγενείς µηχανισµούς HL7 (που διαθέτουν συνήθως τα HIS  και LIS καταξιωµένα 

προϊόντα) ή 

• τη χρήση ειδικών εφαρµογών λογισµικού (HL7 middlewares) για την υλοποίηση 

διασυνδέσεων HL7. 

• Στην πρόταση της Ένωσης για την αντιµετώπιση του θέµατος διασυνδεσιµότητας 
επελέγη το µεικτό σχήµα, ήτοι: 

• ∆ιασύνδεση HIS και LIS µε τους εσωτερικούς µηχανισµούς HL7 που διαθέτουν. Οι 

µηχανισµοί αυτοί καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διασύνδεσης (άλλωστε είναι ήδη 
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υλοποιηµένες σε παραγωγικά περιβάλλοντα οι αναφερόµενες διασυνδέσεις) ενώ 

παράλληλα είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου HL7.  

• ∆ιασύνδεση τρίτων εφαρµογών µε ΟΠΣΥ αλλά και υλοποίηση µηχανισµών EAMA, 

Ενιαίου Ιατρικού Φακέλου Υγείας (ΙΦΥ) και άλλων λειτουργιών διασύνδεσης και 

ανταλλαγής δεδοµένων µε την χρήση του προϊόντος HL7cc middleware. Πρόκειται 

για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διασυνδεσιµότητας, µε το οποίο έχουν 

αντιµετωπιστεί σηµαντικά έργα διασυνδεσιµότητας συστηµάτων υγείας. Tο προϊόν 

είναι συµβατό µε όλες τις εκδόσεις HL7 v. 2.2 ή νεώτερη ενώ παράλληλα µπορεί 

να υποστηρίξει πέρα από HL7, και άλλα πρότυπα µεταφοράς δεδοµένων (XML, 

EDIFACT, ebCML, κλπ. Επιπλέον η χρήση ενός middleware broadcasting system 

παρέχει το πλεονέκτηµα ότι το φορτίο εργασίας στη βάση δεδοµένων παραµένει 

σταθερό αντί να είναι ανάλογο µε τον αριθµό των συνδεδεµένων πληροφοριακών 

συστηµάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αφορά τα «κληροδοτηµένα» 

(legacy) πληροφοριακά συστήµατα τα οποία ήδη λειτουργούν στα όριά τους. 

 

3.4.1. Παράδειγµα: διασύνδεση HIS-LIS 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα επικοινωνίας δύο συστηµάτων (medico//s – TDLab//plus), η 
οποία θα γίνει µε χρήση του πρωτοκόλλου HL7, καθώς αυτό υποστηρίζεται και από τα 
δύο Πληροφορικά Συστήµατα.  

Η επικοινωνία του Medico//s µε το TDLab//plus αφορά στην παραγγελία εξετάσεων στα 
εργαστήρια (από το Medico//s στο TDLab//plus) και την επιστροφή των αποτελεσµάτων 
(από το TDLab//plus στο Medico//s). Το Medico//s θα κάνει Αίτηση Παραγγελίας προς το 
TDLab//plus, το οποίο µε τη σειρά του θα απαντά µε επιβεβαίωση λήψης της αίτησης, 
καθώς και αναφορικά µε την δυνατότητα εξυπηρέτησής της.  

Το TDLab//plus διασυνδέεται µε το υποσύστηµα παραγγελιών του medico//s, από όπου 
λαµβάνει µηνύµατα καταχώρησης ασθενών και δηµιουργίας παραγγελιών αλλά και 
αλλαγής των δηµογραφικών στοιχείων του ασθενούς. Επίσης, επικοινωνεί µε το 
υποσύστηµα παρουσίασης των ιατρικών αποτελεσµάτων του medico//s το laborviewer, 
όπου επιστρέφει αποτελέσµατα. Η διακίνηση των δεδοµένων είναι συνεχής τις ώρες που 
παραγγέλνονται εξετάσεις ή λειτουργούν τα εργαστήρια. 

Για την επικοινωνία των συστηµάτων χρησιµοποιούνται δύο (2) τύποι µηνυµάτων: 

o ORM, για την αποστολή παραγγελιών 
o ORU, για την αποστολή εργαστηριακών αποτελεσµάτων 

Η µόνη προϋπόθεση για τη δυνατότητα επικοινωνίας των συστηµάτων είναι να 
υπάρχει δίκτυο για την αποστολή των µηνυµάτων.  

3.4.2. Περιγραφή λειτουργικής επικοινωνίας HIS – LIS 

Σε περίπτωση που γίνει παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεις, αυτόµατα γίνεται και η 
εκτύπωση barcode ετικετών. Γίνεται η λήψη δειγµάτων (ούρων, αίµατος) από τον ασθενή 
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στον χώρο αιµοληψίας του κάθε τµήµατος και  οι barcode ετικέτες επικολλούνται στα 
αντίστοιχα φιαλίδια των δειγµάτων και προωθούνται στα κεντρικά εργαστήρια. Μετά την 
εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων τα αποτελέσµατα των εξετάσεων  επικυρώνονται 
από τον υπεύθυνο των εργαστηρίων και αποστέλλονται αυτόµατα στην γραµµατεία του 
τµήµατος του εκάστοτε εξωτερικού ιατρείου. Το εξουσιοδοτηµένο νοσηλευτικό προσωπικό 
έχει πρόσβαση στα αποτελέσµατα των εξετάσεων και µέσω του ιατρικού ιστορικού του 
ασθενούς. 

Η ηλεκτρονική παραγγελία συνίσταται στην αποστολή ηλεκτρονικών παραπεµπτικών και 
εντολών από τα διάφορα τµήµατα παραγγελίας (γραµµατεία εξωτερικών, σταθµοί 
νοσηλευτών, επείγοντα περιστατικά κλπ.) προς τα τµήµατα εκτέλεσης (κεντρικά 
εργαστήρια). 

Ο κύκλος ζωής κάθε παραγγελίας συνοδεύεται από µεταβολές της κατάστασής της 
(status: προς αποστολή, παρελήφθη κλπ). Για την ολοκληρωµένη παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των παραγγελιών, προσφέρονται οι δυνατότητες επιβεβαίωσης παραγγελίας και 
ανάγνωσης αποτελεσµάτων, ανάλογα µε τα δικαιώµατα του χρήστη. 

 Τονίζεται ότι τα ηλεκτρονικά παραπεµπτικά είναι πρότυπα, τα οποία δηµιουργούνται από 
την αντίστοιχη εφαρµογή παραµετροποίησης και είναι δυνατό να ενσωµατώνουν 
υπηρεσίες από διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικό τµήµα το καθένα. 

Αυτόµατα ορίζεται το τµήµα παραγγελίας και το κέντρο κόστους του τµήµατος. Ο χρήστης 
επιλέγει από µία λίστα ηλεκτρονικών παραπεµπτικών ανάλογα µε το τµήµα / όροφο / 
κλινική στην οποία ανήκει (παραµετρικά οριζόµενο µε βάση την οµάδα χρηστών). Στα 
παραπεµπτικά που έχουν δηµιουργηθεί εµφανίζεται ο κωδικός του παραπεµπτικού, ο 
αριθµός παραγγελίας, ο κωδικός χρήστη, η ώρα δηµιουργίας, καθώς και µε χρωµατική 
επισήµανση η κατάσταση (status: «προς αποστολή», «απεστάλη», «έχει αναληφθεί») 
στην οποία βρίσκεται η παραγγελία.  

Η πλήρης αυτοµατοποίηση της επικοινωνίας µε το LIS υποστηρίζεται µε την εκτύπωση 
barcode ετικετών. Ανάλογα µε τις εργαστηριακές εξετάσεις και τον αριθµό των φιαλιδίων 
που απαιτούνται, εκτυπώνεται και διαφορετικός αριθµός ετικετών. Επίσης εκτυπώνεται το 
χρώµα (χρώµα φιαλιδίου) και το τµήµα (αναλυτής) στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί η 
εξέταση. Οι ετικέτες επικολλούνται στο φιαλίδιο του δείγµατος και τοποθετούνται στους 
αντίστοιχους αναλυτές, όπου µέσω του barcode γίνεται η ταυτοποίηση του ασθενούς και 
η εκτέλεση των εξετάσεων. Τονίζεται ότι το περιεχόµενο των ετικετών εξαρτάται τόσο 
από το τµήµα αλλά και τον αναλυτή στο οποίο απευθύνεται κάθε φιαλίδιο. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την αποστολή των εργαστηριακών αποτελεσµάτων από το 
LIS, µέσω του πρωτοκόλλου HL7, στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.  

Ο ιατρικός φάκελος προσφέρει πλήρη ιστορικό της παραγγελιοδοσίας εργαστηριακών 
εξετάσεων ακολουθώντας δενδροειδή δοµή διαχείρισης και απεικόνισης, µε σκοπό την 
δηµιουργία ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος εργασίας. Στην ίδια καρτέλα 
εµφανίζονται και online τα εργαστηριακά αποτελέσµατα που έχουν παραληφθεί από το 
εργαστηριακό πρόγραµµα µέσω του πρωτοκόλλου HL7. 
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3.4.3. Παραδοχές 

Για να υπάρξει διαλειτουργικότητα µεταξύ των δύο άκρων ενός HL7 interface πρέπει να 
καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα ταυτοποιούνται:  

• οι παραγγελίες,  
• τα δείγµατα που τις συνοδεύουν,  
• οι εξετάσεις που µπορούν να παραγγελθούν, και  
• οι εφαρµογές που συµµετέχουν στην επικοινωνία. 

Γενικά ισχύουν τα εξής: 

• Κάθε παραγγελία θα αφορά σε έναν ασθενή και µπορεί να περιλαµβάνει εξετάσεις 
που απευθύνεται σε διαφορετικά εργαστήρια (π.χ. βιοχηµικό-ουρολογικό).  

• Η παραγγελία θα συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα δείγµατα.  
• Θα υπάρχει µια ταυτότητα που θα χαρακτηρίζει µοναδικά την παραγγελία και µια 

ταυτότητα που θα χαρακτηρίζει µοναδικά το κάθε δείγµα.  
• Η ταυτότητα της παραγγελίας θα είναι εκτυπωµένη µε την µορφή Barcode στο 

παραπεµπτικό το οποίο θα συνοδεύει τα δείγµατα.  
• Επιπλέον η ταυτότητα των δειγµάτων θα είναι και αυτή εκτυπωµένη σε barcode 

πάνω στα δείγµατα.  
• ∆ε θα υποστηριχθούν παραγγελίες που αφορούν σε περισσότερους από έναν 

ασθενείς.  
• Για την ταυτοποίηση των εξετάσεων θα γίνεται µε χρήση των κωδικών του Medico. 

Κάθε εφαρµογή που συµµετέχει στην επικοινωνία µε τη χρήση προτύπου HL7 θεωρείται 
ως ένα application entity και έχει µια µοναδική ταυτότητα. Κάθε άκρο είναι υποχρεωµένο 
να τηρεί πίνακα µε όλα τα application entities που συµµετέχουν σε µια HL7 επικοινωνία. 
Ο πίνακας αυτός περιέχει διάφορα στοιχεία για τα application entities όπως: όνοµα, 
τοποθεσία, TCP/IP port στο οποίο θα “ακούει” για µηνύµατα HL7, κτλ. Το κλειδί για την 
πρόσβαση στον πίνακα αυτό είναι η ταυτότητα του application entity, η οποία και θα 
ανταλλάσσεται µεταξύ των άκρων µε τα µηνύµατα HL7. 

 

 

3.4.4. Σενάρια Ανταλλαγής ∆εδοµένων 

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάλυσης του θέµατος, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω 
σενάρια: 

1. Παραγγελία εξέτασης σε εργαστήριο: ∆υνατότητα για παραγγελία εξετάσεων σε 
εργαστήρια (αιµατολογικό, βιοχηµικό, ουρολογικό, κ.λ.π), οι οποίες θα 
συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα δείγµατα και παραπεµπτικά. Αυτό σηµαίνει ότι το 
TDLab//plus θα έχει κάποιο service σε κάποια TCP/IP διεύθυνση και πόρτα το 
οποίο θα «ακούει» αυτά τα µηνύµατα. 

2. Ακύρωση παραγγελίας σε εργαστήριο: Για την περίπτωση που απαιτείται η 
ακύρωση µιας παραγγελίας αφού αυτή έχει αποσταλεί, θα δίδεται η δυνατότητα 
στο χρήστη να ζητήσει την ακύρωσή της µέσω σχετικού µηνύµατος HL7.  Το 
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TDLab//plus θα αποστέλλει  σχετικό µήνυµα απόκρισης HL7 µε το οποίο θα 
ενηµερώνεται ο χρήστης  για την ακύρωση ή µη της παραγγελίας. 

3. Κατάσταση παραγγελίας σε εργαστήριο: Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να 
ενηµερωθεί ηλεκτρονικά για την κατάσταση µιας παραγγελίας.  Το ιατρικό 
υποσύστηµα θα αποστέλλει στο εργαστήριο σχετικό µήνυµα HL7 µε το οποίο θα 
ζητείται η κατάσταση µιας παραγγελίας.   Το TDLab//plus θα αποστέλλει  σχετικό 
µήνυµα απόκρισης HL7 µε το οποίο θα ενηµερώνει για την κατάσταση της 
παραγγελίας. 

4. Αλλαγή παραγγελίας σε εργαστήριο:   Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ή 
αφαίρεσης εξετάσεων από µία παραγγελία που έχει ήδη αποσταλεί στο εργαστήριο.  
Το ιατρικό υποσύστηµα θα αποστέλλει στο εργαστήριο σχετικό µήνυµα HL7 
µεταβολής παραγγελίας ακολουθούµενο από τα µηνύµατα µε τις εξετάσεις που 
περιέχει η παραγγελία.   Το TDLab//plus θα αποκρίνεται µε ανάλογα µηνύµατα 
HL7 που θα ενηµερώνουν για τη µεταβολή ή µη της παραγγελίας. 

5. Κράτηση/Αποδέσµευση παραγγελίας σε εργαστήριο: Τη δυνατότητα να θέσει µία 
παραγγελία σε κατάσταση αναµονής και εν συνεχεία να ζητήσει την εκτέλεσή της, 
θα έχει ο χρήστης του ιατρικού υποσυστήµατος.    Η «κράτηση» µιας παραγγελίας 
θα γίνεται µε την αποστολή σχετικού µηνύµατος HL7 από το ιατρικό υποσύστηµα.    
Το TDLab//plus θα αποστέλλει σχετικό µήνυµα απόκρισης HL7 που θα ενηµερώνει 
για την αλλαγή ή µη της κατάστασης της παραγγελίας.    Με ανάλογο τρόπο η 
«αποδέσµευση» µιας παραγγελίας που είναι σε κατάσταση αναµονής θα γίνεται µε 
την αποστολή σχετικού µηνύµατος HL7 από το ιατρικό υποσύστηµα.     Το 
TDLab//plus θα αποστέλλει και σ’ αυτήν την περίπτωση σχετικό µήνυµα απόκρισης 
HL7 που θα ενηµερώνει για την αλλαγή ή µη της κατάστασης της παραγγελίας. 

6. Επανάληψη παραγγελίας από το εργαστήριο: Τα αποτελέσµατα που επιστρέφουν 
από το υποσύστηµα του εργαστηρίου έχουν περάσει υποχρεωτικά από έλεγχο και 
επικύρωση από ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  Η επανάληψη των εξετάσεων 
για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων γίνεται πάντοτε από το εργαστήριο.  Για 
την περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν κάποιες εξετάσεις σε παλαιό δείγµα,  θα 
αποστέλλεται µια νέα παραγγελία µε την παρατήρηση «χρήση παλαιού δείγµατος».  
Όταν απαιτείται να επαναληφθούν οι εξετάσεις µιας παραγγελίας σε νέο δείγµα, 
τότε αποστέλλεται από ιατρικό υποσύστηµα µια νέα παραγγελία, αντίγραφο της 
παλαιάς.  Το ιατρικό υποσύστηµα θα αποστέλλει στο εργαστήριο σχετικά µηνύµατα 
HL7 αποστολής νέας παραγγελίας.   Το TDLab//plus θα αποστέλλει  σχετικό 
µήνυµα απόκρισης HL7 µε το οποίο θα ενηµερώνει για την παραλαβή της 
παραγγελίας. 

7. Απάντηση µε τελικά αποτελέσµατα : Το TDLab//plus ελέγχει τη βάση του και όταν 
κάποια παραγγελία που είχε δεχτεί από το Medico//s ολοκληρωθεί (δηλ. Όλες οι 
εξετάσεις που περιελάµβανε η παραγγελία έχουν εγκεκριµένο αποτέλεσµα) στέλνει 
κατάλληλο µήνυµα (ORU) στο Medico//s. Αυτό σηµαίνει ότι το Medico//s θα  έχει 
κάποιο service σε κάποια TCP/IP διεύθυνση και πόρτα το οποίο θα «ακούει» αυτά 
τα µηνύµατα. Τα αποτελέσµατα θα παραλαµβάνονται µε τη µορφή της δοµηµένης 
λίστας (όνοµα παραµέτρου, τιµή παραµέτρου, µονάδα µέτρησης, φυσιολογικά 
όρια). 

 

3.4.4.1. Παραγγελία Εξέτασης 

Αφού καταχωρηθεί ο ασθενής, µπορεί να παραγγελθεί η διενέργεια εξέτασης από το 
αντίστοιχο τµήµα. Η παραγγελία των εξετάσεων γίνεται, όπως και η καταχώρηση των 
στοιχείων των ασθενών από το HIS. Στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία αυτή 
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επιτυγχάνεται µε µηνύµατα βασισµένα στο πρωτόκολλο HL7. Ακολουθεί δείγµα 
µηνύµατος εισαγωγής αίτησης εξέτασης: 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|NW|87654801^HIS01|||10||||19961128144817|PN 

OBR|1|87654801^HIS01||1^ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ^ 

OBR|2|87654801^HIS01||1^ΚΑΛΙΟ^ 

Εικόνα 1: Παράδειγµα παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων 

 

 

3.4.4.2. Ακύρωση Παραγγελίας 

Η ακύρωση µιας παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται επιλέγοντας την 
παραγγελία και εκτελώντας την διαδικασία ακύρωσης.   Το ιατρικό υποσύστηµα 
αποστέλλει µηνύµατα HL7 τύπου ORM (ORC) µε βασικά δεδοµένα την ένδειξη ακύρωση 
παραγγελίας (ORC(1)=CA) και τον αριθµό της παραγγελίας.     Το υποσύστηµα του 
εργαστηρίου ελέγχει εάν η παραγγελία εκτελείται εκείνη τη στιγµή ή έχει εκτελεστεί.   
Εάν η παραγγελία βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης ή έχει εκτελεστεί τότε το 
υποσύστηµα του εργαστηρίου «δηλώνει» αδυναµία ακύρωσης της παραγγελίας (UC), 
διαφορετικά «δηλώνει» αποδοχή ακύρωσης της παραγγελίας (CR) και ακυρώνει την 
παραγγελία. 

 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|CA|25542834^DPS|||10||^^^^20020226214300^N||2002022621480
9|GYN2 

Εικόνα 2: Παράδειγµα Ακύρωσης Παραγγελίας 
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3.4.4.3. Κατάσταση Παραγγελίας 

Ο έλεγχος της κατάστασης µιας παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται 
επιλέγοντας την παραγγελία και εκτελώντας την διαδικασία ελέγχου καταστάσεως.      Το 
ιατρικό υποσύστηµα αποστέλλει µηνύµατα HL7 τύπου ORM-ORC µε βασικά δεδοµένα την 
ένδειξη κατάσταση παραγγελίας και τον αριθµό της παραγγελίας. Το υποσύστηµα του 
εργαστηρίου επιστρέφει ανάλογα µηνύµατα µε την τιµή κατάστασης στο ORC(5). 

Οι τιµές λαµβάνονται σύµφωνα µε τον πίνακα αναφοράς HL7 0038. 

HL7 Table 0038 - Order status 

Τιµή Περιγραφή Σχόλια 

A Some, but not all, results available  

CA Order was canceled  

CM Order is completed  

DC Order was discontinued  

ER Error, order not found  

HD Order is on hold  
IP In process, unspecified  

RP Order has been replaced  

SC In process, scheduled  

 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|SS|25542834^DPS|||10||^^^^20020226214300^N||2002022621480
9|GYN2|| 

Εικόνα 3: Παράδειγµα Ανάκτησης Κατάστασης Παραγγελίας 

 

3.4.4.4. Αλλαγή Παραγγελίας 

Για την τροποποίηση των εξετάσεων µιας παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων  που 
έχει αποσταλεί, γίνεται επιλογή και ακολούθως επεξεργασία των περιεχοµένων της 
παραγγελίας.   Ο χρήστης σε αυτή τη φάση έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να 
αφαιρέσει εξετάσεις.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται εκτελώντας µε την αποστολή των 
σχετικών µηνυµάτων HL7 από το ιατρικό υποσύστηµα.   Αποστέλλονται µηνύµατα ORM 
(ORC-OBR) µε βασικά δεδοµένα την ένδειξη αλλαγή παραγγελίας, τον αριθµό 
παραγγελίας και τις εξετάσεις που περιέχει η παραγγελία.    Το υποσύστηµα του 
εργαστηρίου ελέγχει εάν η παραγγελία εκτελείται εκείνη τη στιγµή ή έχει εκτελεστεί.   
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Εάν η παραγγελία βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης ή έχει εκτελεστεί τότε το 
υποσύστηµα του εργαστηρίου «δηλώνει» αδυναµία αλλαγής της παραγγελίας (UM), 
διαφορετικά «δηλώνει» αποδοχή αλλαγής της παραγγελίας (RQ) και µεταβάλλει την 
παραγγελία. 

 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|RP|87654801^HIS01|||10||^^^^20020226214300^N||20020226214
809|GYN2|| 

OBR|1|87654801^HIS01||1^ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ^ 

OBR|2|87654801^HIS01||1^ΚΑΛΙΟ^ 

OBR|3|87654801^HIS01||1^ΝΑΤΡΙΟ^ 

Εικόνα 4: Παράδειγµα Αλλαγής Παραγγελίας 

 

3.4.4.5. Κράτηση / Αποδέσµευση Παραγγελίας 

Η «κράτηση»/αποδέσµευση µιας παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται 
επιλέγοντας την παραγγελία και εκτελώντας αντιστοίχως τη διαδικασία «κράτηση» ή 
«αποδέσµευση».      Το ιατρικό υποσύστηµα αποστέλλει µηνύµατα HL7 τύπου ORM (ORC) 
µε βασικά δεδοµένα την ένδειξη «κράτηση»/αποδέσµευση παραγγελίας και τον αριθµό της 
παραγγελίας.          Στην περίπτωση αιτήµατος «κράτησης» το υποσύστηµα του 
εργαστηρίου ελέγχει εάν η παραγγελία εκτελείται εκείνη τη στιγµή ή έχει εκτελεστεί.   Εάν η 
παραγγελία βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης ή έχει εκτελεστεί τότε το υποσύστηµα του 
εργαστηρίου «δηλώνει» αδυναµία «κράτησης» της παραγγελίας (UH), διαφορετικά 
«δηλώνει» αποδοχή «κράτησης» της παραγγελίας (HR) και θέτει την παραγγελία σε 
κατάσταση αναµονής. 
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MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|HD|25542834^DPS|||10||^^^^20020226214300^N||2002022621480
9|GYN2|| 

Εικόνα 5: Παράδειγµα Κράτησης Παραγγελίας 

 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|RL|25542834^DPS|||10||^^^^20020226214300^N||2002022621480
9|GYN2|| 

Εικόνα 6: Παράδειγµα Αποδέσµευση Παραγγελίας 

 

3.4.4.6. Επανάληψη Παραγγελίας 

Η επανάληψη των εξετάσεων µιας παραγγελίας σε παλαιό δείγµα, από το εργαστήριο 
γίνεται µε την σύνταξη µιας νέας παραγγελίας µε την παρατήρηση «χρήση παλαιού 
δείγµατος».   Γίνεται  αποστολή µηνυµάτων HL7 τύπου ORM (ORC-OBR) µε το 
περιεχόµενο της παραγγελίας, προς το υποσύστηµα του εργαστηρίου.   Το υποσύστηµα 
εργαστηρίου αποκρίνεται αποστέλλοντας (ΟΚ) εάν η παραγγελία παρελήφθη διαφορετικά 
απαντά αποστέλλοντας (UA). 

 

MSH|^~\&|HIS01||TCD||199701131114907||ORM^O01|0000453|D|2.2 

PID|||320230|16320573|ΙΩΑΝΝΟΥ^∆ΙΑΓΟΡΑΣ||19220304|Α|||| 

PV1||S|12^^^PNE|||||||||||||||0||||||||||||||||||||||||||19960901133400|1
9970130092100 

ORC|NW|87654801^HIS01^0|||10||||19961128144817|PN 
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OBR|1|87654801^HIS01||1^ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ^ 

OBR|2|87654801^HIS01||1^ΚΑΛΙΟ^ 

Εικόνα 7: Παράδειγµα Επανάληψης Παραγγελίας 

 

3.4.4.7. Επιστροφή Αποτελεσµάτων                

Η αποστολή αποτελεσµάτων από τα εργαστήρια στο medico//s αναφέρεται σε ασθενείς 
και αριθµούς παραγγελίας. Για το λόγο αυτό ακριβώς ένας αριθµός ασθενούς (PID) 
αναµένεται από το medico//s σε ένα µήνυµα ORU^R01. Το µήνυµα RO1 είναι ένα ειδικό 
µήνυµα ORU και αποτελείται από: 

ORU                Observational Results (Unsolicited)                                         
Chapter    

 

MSH                 Message Header                            
 2   

{   

   [ 

    PID             Patient Identification                    3  

     [{NTE}]        Notes and comments                        
 2 

     [PV1]          Patient Visit                                   
 3  

   ] 

    { 

     [ORC]          Order common                              
 4 

      OBR           Observations Report ID                    
 7 

      {[NTE]}       Notes and comments                        
 2 

        { 
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         [OBX]      Observation/Result                        7        

          {[NTE]}   Notes and comments                        
 2         

        }    

     }    

}    

[DSC]                Continuation Pointer 

 

 

MSH|^~\&|SWISSLAB||DPS||19960313150155||ORU^R01|0000020|D|2.2 

PID|1||2196|140007048|Bitter^Klaus|Hamburg|19740524|M|||^^^D||||de
utsch^D|NV 

PV1||I|01 IN1^^^01|91||||000000^vorläufiger 
Eintrag||||||||||0|||||||||||||||||||||9999|||||19960313110500 

OBR||47114711|47114711|NA|||199601121031|||||||199601121050|SER|3
20||||||199601121423|||F 

OBX||ST|NA^Natrium||190|mmol/l|136 - 148|HH||N|F 

NTE|||Achtung, dieser Wert ist viel zu hoch! 

OBR||47114711|47114711|K 
|||199601121031|||||||199601121050|SER|320||||||199601121423|||F 

OBX||ST|K^Kalium||4.5|mmol/l|3.5 - 5|||N|F 

OBR||47114711|47114711|CL|||199601121031|||||||199601121050|SER|3
20||||||199601121423|||F 

OBX||ST|CL^Clor ||102|mmol/l|94 - 105|||N|F 

Εικόνα 8: Παράδειγµα Επιστροφής Αποτελεσµάτων  
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4. Πρότυπο XDS-MS 

 

4.1. Εισαγωγή 

Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας έχει οδηγήσει 
σε εντατικότερη έρευνα σχετικά µε την επικοινωνία και τη µεταφορά πληροφορίας µεταξυ 
σηµείων παροχής ιατρικής φροντίδας, για παράδειγµα µεταξύ νοσοκοµείων, ιατρικών 
κέντρων, αποµακρυσµένων µονάδων παροχής υγείας, οικογενειακών ιατρών κ.α. Το 
σηµαντικότερο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ορισµός των αρχείων εκείνων 
καθώς και των συγκεκριµένων δεδοµένων που θα πρέπει να περιέχουν.  

Ένα απο τα πιο βασικά ιατρικά έγγραφα είναι οι λεγόµενες Ιατρικές Συνόψεις ή 
Ενηµερωτικά Σηµειώµατα (Medical Summaries), οι οποίες περιληπτικά αναφέρουν τις 
σηµαντικότερες πληροφορίες του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Συνήθως δε, 
δηµιουργούνται κατά τη µεταφορά του ασθενούς απο ένα σηµείο παροχής ιατρικής 
φροντίδας προς ένα άλλο (πχ απο ένα ιδιωτικό ιατρείο σε νοσοκοµείο, ή απο τα επείγοντα 
ενός νοσοκοµείου σε κλινική ενός νοσοκοµείου και αντίστροφα κ.α.) 
 

4.2. Τύποι εγγράφων / µεταφορών ασθενών 

Οι µεταφορές ενός ασθενούς, κι εποµένως τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτές, θα 
µπορούσαν να χωριστούν σε τρία βασικά είδη: επεισοδικές, συνεργατικές και µόνιµες 
(Episodic, Collaborative και Permanent). Παρακάτω θα δοθούν παραδείγµατα για τις δυο 
πρώτες µεταφορές/έγγραφα. 

Γενικά, ως   «Συνεργατική» (Collaborative) θεωρείται η παραποµπή σε ειδικό 
γιατρό/νοσοκοµείο, µε το αντίστοιχο έγγραφο να ονοµάζεται ενηµερωτικό σηµείωµα 
παραποµπής ή ιατρική γνωµάτευση παραποµπής. Ως, δε, «Επεισοδική» (Episodic) 
θεωρείται η ενηµέρωση του οικογενειακού γιατρού µετά από νοσηλεία, µε το αντίστοιο 
έγγραφο να ονοµάζεται  ενηµερωτικό σηµείωµα εξόδου / εξιτήριο-σύνοψη νοσηλείας. 

Ως προς τα έγγραφα, συγκεκριµένα,  οι συνόψεις για συνεργατικές µεταφορές είναι 
έγγραφα που εστιάζουν στην παροχή των πληροφοριών εκείνων που χρειάζεται ο 
εκάστοτε  παραλήπτης του εγγράφου. Είναι πολύ περιεκτικές και προσανατολισµένες σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα του ασθενούς.  

Αντιθέτως, οι επεισοδικές είναι περισσότερο απλή αναφορά του τί έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια συγκεκριµένων περιόδων του ιστορικού του ασθενούς. Απευθύνονται σε ευρύ 
κοινό. 

Ακόµα πιο ευρεία είναι η έννοια των µονίµων ιατρικών συνόψεων, όπου γίνεται περίληψη 
ολοκλήρου του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και εποµένως καλύπτει ένα ευρύτατο 
φάσµα των προβληµάτων του ασθενούς και δεν υπάρχει κάποιος περιορισµός στο κοινό 
στο οποίο απευθύνεται, µπορεί να είναι είτε µικρό ή µεγάλο. 

Η πρόκληση εδώ είναι προφανώς η εύρεση των σχετικών εκείνων ιατρικών εγγράφων και 
στοιχείων που χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις µεταφοράς του ασθενούς και βεβαίως η 
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εύρεση των standards που θα επιτρέπουν τη µετάδοση και χρήση αυτών απο τους 
παραλήπτες.  

Το προφίλ XDS-MS (Cross-Enterprise Sharing of Medical Summary) έρχεται λοιπόν να 
δώσει µια λύση, ορίζοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη µεταφορά εγγράφων 
καθώς κι ένα µίνιµουµ σετ δεδοµένων που θα πρέπει να µπορούν να µεταφέρονται 
µεταξύ των παρόχων υγείας σε κάθε περίπτωση.  

 

4.3. Τα δυο παραδείγµατα: Συνεργατική και Επεισοδική µεταφορά 

Η βασική ροή εργασίας που υποστηρίζεται απο το XDS-MS αντικατοπτρίζει σε γενικές 
γραµµές τις ισχύουσες ιατρικές διαδικασίες. Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα της ροής 
εργασίας της συνεργατικής και της επεισοδικής ιατρικής σύνοψης.   

4.3.1. Παράδειγµα 1: Συνεργατική µεταφορά 

Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής µεταφέρεται απο τον οικογενειακό ιατρό σε έναν ειδικό 
ιατρό. Ο ασθενής αρχικά συναντάται µε τον οικογενειακό ιατρό και συζητά µαζί του. 
Εκείνος στη συνέχεια του κάνει κάποιες εξετάσεις οπότε και αποφασίζει οτι ο ασθενής 
πρέπει να µεταφερθεί σε κάποιο ειδικευµένο νοσοκοµείο/ιατρό. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 
οτι ο οικογενειακός ιατρός έχει κάποιο πληροφοριακό σύστηµα στο µπορεί να καταγράψει 
τα σχετικά µε την επίσκεψη του ασθενούς και να διαχειριστεί διάφορα δεδοµένα . Απο τα 
στοιχεία αυτά είναι που θα προκύψει και το σχετικό µε την επίσκεψη αυτή του ασθενούς, 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα, το οποίο θα απευθύνεται στον ειδικό ιατρό. Για λεπτοµέρειες 
σχετικά µε αυτού του είδους τις συνόψεις  (βλ. «Περιεχόµενα Ενηµερωτικού 
Σηµειώµατος», παρακάτω) 

4.3.2. Παράδειγµα 2: Επεισοδική µεταφορά 

Στην περίπτωση αυτή έχουµε έναν ασθενή ο οποίος παίρνει εξιτήριο από το νοσοκοµείο 
και πηγαίνει σπίτι του. Ο θεράπων ιατρός δηµιουργεί τη σύνοψη νοσηλείας η οποία 
καταχωρείται και στο πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου και στέλνεται και στον 
οικογενειακό ιατρό ή σε όποια άλλη µονάδα παροχής ιατρικής φροντίδας παρακολουθεί το 
συγκεκριµένο ασθενή. 
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Εικόνα 1: Τα είδη των medical summaries 

 

4.4. Η έννοια της διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η δυνατότητα µεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας µε 
ενιαίο και αποτελεσµατικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισµούς και πληροφοριακά 
συστήµατα ή αλλιώς η δυνατότητα ανταλλαγής και ενοποίησης (integration) 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικά πληροφοριακά 
περιβάλλοντα µέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων.  

Πλείστα είναι τα οφέλη αυτή, µε βασικότερα τα εξής: 

• Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πληροφοριακών Αναγκών: Η πληροφόρηση 
παρέχεται ανεξαρτήτως χρόνου και φυσικού χώρου. Επίσης, η βελτίωση της 
διαδικασίας διακίνησης των εγγράφων µέσω πληροφοριακών συστηµάτων 
διαµορφώνει καλύτερες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και εξασφαλίζει “one-
stop services”. 

• Ανταλλαγή ∆εδοµένων: Αποτελεσµατικές υπηρεσίες πλήρως αυτοµατοποιηµένες 
και διασυνδεδεµένες µε απώτερο στόχο την εξοικονόµηση χρηµάτων από την 
διαχείριση και επεξεργασία της ίδιας πληροφορίας. 

 

4.5. Επίπεδα ∆ιαλειτουργικότητας Περιεχοµένων 

Τα παραπάνω παραδείγµατα παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα διαλειτουργικότητας 
(interoperability). Στο χαµηλότερο επίπεδο, ο ιατρός απλώς χρειάζεται να µπορεί να έχει 
πρόσβαση και να µπορεί να δει µια medical summary. Στο επίπεδο αυτό, εποµένως, θα 

Μόνιµη 

Συνεργατική Επεισοδική 

Φάσµα 
προβλήµατος 

Εστιασµένο 

Ευρύ 

Ευρύ Εστιασµένο 

Κοινό / Αποδέκτης 
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πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία δοµηµένων δεδοµένων (structured data elements) ή 
απλώς αρκετά µετα-δεδοµένα (metadata) τα οποία να πιστοποιούν οτι το έγγραφο µπορεί 
να προσπελαστεί σωστά, σε συνδυασµό µε µια οπτική αναπαράσταση του αρχείου.  

Πολύ σηµαντική είναι επίσης η ύπαρξη οργανωτικών στοιχείων που να οµαδοποιούν τα 
µέρη του εγγράφου εκείνα τα οποία είναι σχετικά µεταξύ τους. Η οργάνωση αυτή βοηθά 
και τους ανθρώπους (γρήγορη κι εύκολη εύρεση των απαιτούµενων πληροφοριών) αλλά, 
προφανώς, και τους υπολογιστές. 

Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας (interoperability), η καταχώρηση 
πλήρως δοµηµένων και κωδικοποιηµένων δεδοµένων είναι απαραίτητη για την 
επεξεργασία και χαρτογράφησή (mapping) τους απο τους υπολογιστές. ∆υστυχώς, 
βέβαια, το κόστος παροχής µιας τέτοιας διαλειτουργικότητας είναι η αύξηση της 
περιπλοκότητας της υλοποίησης, συνεπώς χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόµα για να γίνει 
πραγµατικότητα.  

Το HL7 Clinical Document Architecture (CDA) standard και οι οδηγοί υλοποίησης Care 
Record Summary (CRS) αυτού, υποστηρίζουν προοδευτική διαλειτουργικότητα σε 
πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας. Το CDA, όπως ορίζεται από την υλοποίηση κατά CRS, 
είναι εποµένως το βασικό standard του προφίλ του περιεχοµένου του XDS-MS.  

Το προφίλ αυτό ορίζει τα απαιτούµενα και προαιρετικά εκείνα τµήµατα που χρειάζονται 
για τις περιπτώσεις του Ενηµερωτικού Σηµειώµατος (Συνεργατική µεταφορά του 
ασθενούς) και της Σύνοψης Νοσηλείας (Επεισοδική µεταφορά του ασθενούς). Επίσης, 
θέτει περιορισµούς για τα πιο σηµαντικά τµήµατα (φαρµακευτική αγωγή, αλλεργίες και 
συµπτώµατα) των medical summaries, για να διασφαλίσει την ύπαρξη βασικών 
δοµηµένων δεδοµένων.  

 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται το πώς το XDS-MS Content profile ορίζει προοδευτικά τα 
διάφορα επίπεδα διαλειτουργικότητας για µέρη διαφορετικής σηµαντικότητας.  
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Όπως παρατηρούµε, η κεφαλίδα του εγγράφου πρέπει να είναι οπωσδήποτε δοµηµένη και 
κωδικοποιηµένη, αντίθετα µε την αιτία εισαγωγής και τα ζωτικά σηµεία («Reason for 
Referral» και «Vital Signs», αντίστοιχα, στο σχήµα). Η φαρµακευτική αγωγή 
(«Medication») θα πρέπει να είναι επίσης δοµηµένη και κωδικοποιηµένη 

4.6.  Τα περιεχόµενα των δυο προφίλ του προτύπου XDS-MS 

Στους πίνακες [1] και [2] που ακολουθούν παρουσιάζοντα αναλυτικά τα δεδοµένα τόσο 
του Ενηµερωτικού Σηµειώµατος όσο και της Σύνοψης Νοσηλείας, των δυο προφίλ δηλαδή 
του XDS-MS. 

Σχετικά µε την ορολογία που παρουσιάζεται, δίνονται οι εξής διευκρινίσεις: 

*Κλινική εξέταση (physical exam). Η διαδικασία µέσω της οποίας ο ιατρός εξετάζει το 
σώµα του ασθενούς για ενδείξεις ασθενειών. Συνήθως έπεται της λήψης του ιατρικού 
ιστορικού, µαζί µε το οποίο συνεργεί στη σωστή διάγνωση και τη σύνταξη πλάνου 
θεραπείας. 

**Εκ των προτέρων οδηγίες (adverse directions). Οδηγίες σχετικά µε τις ενέργειες που 
θα πρέπει να λάβουν χώρα όταν αυτός δεν είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις ή να 
δηλώσει αυτές, λόγω ασθενείας ή ανικανότητας 

***Λειτουργική κατάσταση (functional status). Σχετίζεται µε τις καθηµερινές 
δραστηριότητες, τη φυσική κατάσταση, την επίδοση στους οικογενειακούς και συζυγικούς 
ρόλους, διάφορα ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως η γενική αίσθηση ευεξίας του 
ασθενούς, οι πεποιθήσεις για τη µέριµνα υγείας, τον πόνο ή την ποιότητα ζωής.  

 



 58 

Ενηµερωτικό Σηµείωµα  [Συνεργατική] 

 

Στοιχεία δεδοµένων  
Οµαδοποίηση κατά HL7 Care Record 
Summary 

Αιτία παραποµπής Αιτία παραποµπής 

Ιστορικό Παρούσας Νόσου Ιστορικό Παρούσας Νόσου 

(Ενεργά) προβλήµατα Συνθήκες 

Τρέχουντα φάρµακα Φάρµακα 

Αλλεργίες Αλλεργίες και ανεπιθύµητες αντιδράσεις 

Ιστορικό Προγουµένων Νόσων Συνθήκες 

Ιστορικό Χειρουργείων Χειρουργικό Ιστορικό 

Εµβολιασµοί Εµβολιασµοί 

Οικογενειακό Ιστορικό Οικογενειακό Ιστορικό 

Κοινωνικό Ιστορικό Κοινωνικό Ιστορικό 

Εξέταση κατά συστήµατα Περίληψη συστηµάτων 

Ζωτικά Σηµεία Κλινική Εξέταση 

Κλινική Εξέταση* Κλινική Εξέταση 

Σχετικές διαγωστικές χειρουργικές 
διαδικασίες / Ιατρικές αναφορές 

Μελέτες κι Αναφορές 

Σχετικά αποτελέσµατα εξετάσεων 
(εργαστηριακών, απεικονιστικών, 
ΗΚΓ, κ.α.) 

Μελέτες κι Αναφορές 

Πλάνο θεραπείας (νέα φάρµακα, 
εργαστηριακές εξετάσεις, 
ακτινογραφίες κ.α.) 

Πλάνο θεραπείας 

Εκ των προτέρων οδηγίες** Εκ των προτέρων οδηγίες 

Patient Administrative Identifiers Επικεφαλίδα 

Πληροφορίες ασφαλιστικού φορέα Συµµετέχων 

Λοιπές πληροφορίες Προαιρετικά τµήµατα 

 

Πίνακας 1: Περιεχόµενα Ενηµερωτικού Σηµειώµατος 
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Σύνοψη Νοσηλείας  [Επεισοδική] 

 

Πίνακας 2: Περιεχόµενα Σύνοψης Νοσηλείας 

 

4.7. Συµπέρασµα 

Η ροή εργασίας του προφίλ αυτού επιδεικνύει πολύ µεγαλύτερη δυναµική και ευελιξία απ’ 
ότι η υπάρχουσα, χειρόγραφη, διαδικασία. Οι ενέργειες του ιατρικού προσωπικού 
βελτιώνονται κάνοντας χρήση προϋπάρχοντων δεδοµένων και, µε τη σειρά τους, 
καταγράφοντας και επικοινωνώντας τα νέα δεδοµένα µεταξύ τους.   

Τέλος, η διαδικασία που περιγράφεται στο προφίλ XDS-MS, διευκολύνοντας την εισαγωγή 
σχετικών δεδοµένων απο ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα, οδηγεί στην πιο αξιόπιστη 
µεταφορά πληροφορίας, στη µείωση του κόστους µεταφοράς από τον ένα ιατρό στον 
άλλο και στη µείωση του χρόνου που χρειάζεται στον ασθενή προκειµένου να µεταδόσει 
στον θεράποντα ιατρό πληροφορίες σχετικές µε την ασθένειά του.   

Στοιχεία δεδοµένων  

 

Οµαδοποίηση κατά HL7 Care Record 
Summary 

Ηµ/νία Εισαγωγής Επικεφαλίδα 

Ηµ/νία Εξιτηρίου Επικεφαλίδα 

Θεράποντες ιατροί  Επικεφαλίδα 

Στοιχεία εξιτηρίου (σπίτι,άλλο ίδρυµα, 
τρόπος µεταφοράς) 

Πλάνο Θεραπείας 

∆ιάγνωση Εισαγωγής Συνθήκες 

Ιστορικό Παρούσας Νόσου History of Present Illness 

Hospital Course Hospital Course 

∆ιάγνωση εξιτηρίου  Συνθήκες 

Φάρµακα κατά τη νοσηλεία (επιλεκτικά) Φάρµακα 

Φάρµακα κατά το εξιτήριο Φάρµακα 

Αλλεργίες και ανεπιθύµητες αντιδράσεις Αλλεργίες και ανεπιθύµητες αντιδράσεις 

∆ίαιτα κατά το εξιτήριο Προεραιτικά στο Πλάνο Θεραπείας 

Εξέταση κατά συστήµατα Περίληψη Συστηµάτων 

Ζωτικά σηµεία (πρόσφατα, υψηλά / χαµηλά 
/ µέσος όρος) 

Κλινική Εξέταση 

Λειτουργική Κατάσταση*** Λειτουργική κατάσταση 

Σχετικές διαδικασίες κι Αναφορές Μελέτες κι αναφορές 

Σχετικά ∆ιαγνωστικά Τεστ κι Αναφορές Μελέτες κι αναφορές 

Πλάνο θεραπείας Πλάνο Θεραπείας 

Στοιχεία Νοσοκοµείου (Ιδρύµατος 
περίθαλψης) 

Επικεφαλίδα 

Πληροφορίες ασφαλιστικού φορέα Επικεφαλίδα 
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5. Υλοποιήσεις του προτύπου XDS-MS για Discharge 
Summaries 

 

5.1. Εισαγωγή 

Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, το πλεονέκτηµα της χρήσης των προφιλ XDS είναι οτι 
τα έγγραφα του ασθενούς δε χρειάζεται να είναι συγκεντρωµένα όλα σε µια και µόνη 
βάση δεδοµένων. Αντιθέτως, χρησιµοποιούνται καταχωρητές/αποθηκευτικοί χώροι ebXML 
(ebXML registry/repository). Η ebXML (electronic business using XML) είναι µια 
οικογένεια XML-based standards, υποστηριζόµενα απο τις OASIS και UN/CEFACT, µε 
σκοπό την παροχή υποδοµών βασισµένων σε XML, για χρήση της ηλεκτρονικής 
πληροφορίας παγκοσµίως, µε ένα διαλειτουργικό, ασφαλή και περιεκτικό τρόπο, απο 
όλους τους εµπλεκόµενους σε αυτή. Τα extensions της ebXML µπορούν να προσδιορίσουν 
σύνθετες κλινικές ροές εργασίας µεταξύ πολλαπλών επιχειρήσεων (νοσοκοµείων και 
µονάδων υγείας, εν προκειµένω) ακόµα κι όταν χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα.   

 

5.1.1. Η «Αποθήκη ∆εδοµένων» (Document Repository) 

Η πληροφορία που «ακολουθεί» τον ασθενή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας αυτού ή 
µιας επίσκεψης σε κάποιο ιατρείο, αλλά και κατά τη διάρκει της ζωής του, γενικά, µπορεί 
να είναι οργανωµένη σε έγγραφα διαφόρων τύπων. Όταν ένα τέτοιο έγγραφο πρόκειται 
να διαµοιραστεί, είναι βασικό να ανιχνευθεί καταρχάς ο δηµιουργός του, η «πηγή» από 
την οποία προήλθε. Συνήθως αυτή είναι κάποιο πληροφοριακό σύστηµα υγείας. Επίσης 
σηµαντικό είναι το πού αποθηκεύονται τα έγγραφα – συνήθως στη βάση δεδοµένων του 
εκάστοτε νοσοκοµείου ή γενικά σε τοπικές βάσεις δεδοµένων. Αφού λοιπόν οριστούν τα 
δυο αυτά στοιχεία, αυτοµάτως θεωρούνται «actors» για το προφίλ XDS.   

Ως «actors» εννοούνται εφαρµογές που παράγουν, διαχειρίζονται ή µεταβάλουν 
πληροφορίες. Κάθε actor υποστηρίζει ένα δεδοµένο σετ συναλλαγών (transactions). Ενα 
πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να υποστηρίζει έναν ή περισσότερους actors. Για 
παράδειγµα, ο actor Document Source (Πηγή Αρχείων) µπορεί να είναι οποιοδήποτε 
σύστηµα που αρχειοθετεί την κλινική δραστηριότητα, το περιεχόµενό του µπορεί να είναι 
ο,τιδήποτε κάποιος χρειάζεται να χρησιµοποιήσει απο κοινού µε άλλους, για ιατρικό 
σκοπό (πχ ένα pdf µε πλάνο θεραπείας, ένα jpeg ενός ΗΚΓ κ.α.). Ως «transactions», δε, 
ορίζονται οι ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ actors, µε τη χρήση µηνυµάτων 
βασισµένων σε καθιερωµένα standards, όπως τα HL7, DICOM, W3C. 
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Εικόνα 1: Η Αποθήκη Εγγράφων (Document Repository) 

 

5.1.2. Ο «Καταχωρητής Εγγράφων» (Document Registry) 

Άλλος ένας βασικός «actor» του XDS είναι ο καταχωρητής εγγράφων (document 
registry), ο οποίος χρησιµοποιεί λογισµικό που παρακολουθεί (χρονολογικά) τα έγγραφα 
που υποβάλονται στις διάφορες «αποθήκες». Καταγράφει κάποια βασικά στοιχεία για το 
εγγραφο, τα λεγόµενα metadata. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν επίσης έναν ηλεκτρονικό 
δείκτη (pointer) στο αποθηκευµένο έγγραφο. Ο καταχωρητής ο ίδιος δεν αποθηκεύει 
κανένα αρχείο αλλά ένα metadata ερώτηµα (query) µέσα σ’ αυτόν µπορεί να ανακτήσει 
όλα τα σχετικά κλινικά έγγραφα του ασθενούς. Το πλεονέκτηµα της αποθήκευσης των 
δεδοµένων µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω είναι οτι δε χρειάζεται να υπάρχει 
µια κεντρική αποθήκη δεδοµένων. Τα πλεονεκτήµατα είναι ακόµα πιο προφανή αν 
υπολογίσει κανείς τα αρχεία εικόνων που θα χρειαστεί να αποθηκευθούν. 
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Εικόνα 2: Ο Καταχωρητής Εγγράφων (Document Registry) 

 

5.1.3. Τί συµβαίνει στο παρασκήνιο 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας clinical summaries είναι µέρος ενός robust σετ transactions 
που ορίζονται απο ebXML.Στο παρακάτω σχήµα περιγράφονται τα είδη των transactions 
που συµβαίνουν στο παρασκήνιο όταν ένας χρήστης ενός IHE XDS συστήµατος «πατάει 
το κουµπί». Είναι πολύ σηµαντικό το οτι ο µηχανισµός δεν έχει περιορισµούς, µε την 
έννοια οτι µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα φάσµα παρόχων, όπως και απο τα 
µηχανογραφικά κέντρα των νοσοκοµείων. Το κόστος υλοποίησης τέτοιων συστηµάτων 
είναι πολύ χαµηλότερο λόγω του standards-based σχεδιασµού καθώς και του γεγονότος 
οτι παγκοσµίως πολλά sites αναπτύσσουν λύσεις ευρέως εφαρµόσιµες. Παρόλο που οι 
τεχνικές λεπτοµέρεις δεν είναι ορατές στο χρήστη, η κατανόηση των messaging 
transactions µπορεί να είναι χρήσιµη στους end-users για την κατόπιν κατανόηση των 
τρόπων που διαµοιράζεται η κλινική πληροφορία.  
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Εικόνα 3: Ενέργεις στο παρασκήνιο για τη δηµιουργία του εγγράφου discharge summary 

 

5.1.4. ∆ηµιουργία summaries από ερωτήµατα (queries) 

Στον πίνακα που παρατίθεται, συνοψίζονται τα απλά εκείνα αλλά και καίρια ερωτήµατα 
(queries) που µπορούν να γίνουν στο XDS registry ως µέρος της διαδικασίας 
διαµοιρασµού εγγράφων. Με τη συνδυασµένη χρήση αυτών µπορεί να συγκεντρωθούν 
και να απεικονιστούν δοµηµένες πληροφορίες από διάφορες πηγές, µε σκοπό τη 
δηµιουργία της επιθυµητής medical summary. Η µέθοδος αυτή των queries είναι 
πολυδύναµη και ευέλικτη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε στην ανάκτηση 
συγκεκριµένων δεδοµένων ή στην αναπαράσταση δεδοµένων χρήσιµων για λήψη 
ιατρικών αποφάσεων. Παρέχει εποµένως µια πρακτική µέθοδο στην εύρεση κλινικής 
πληροφορίας: «Θέλω µια περίληψη του τί έκανε ο ασθενής Α στο νοσοκοµείο Χ, Υ, Ζ, την 
περίοδο α, β κλπ» 
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Εικόνα 4: Πίνακας µε ερωτήµατα «ποιός», «τί», «πού», «πότε» 

 
 
 

5.1.5. Μελλοντικές επεκτάσεις – Χρήση του XDS στην έρευνα 

 

Η ευελιξία του XDS στη λύση προβληµάτων διαµοιρασµού κλινικών πληροφοριών µπορεί 
να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη και στην κλινική έρευνα και σε αντίστοιχες µελέτες. Για 
παράδειγµα, µια µελέτη που θα χρειαζόταν τη συλλογή κι έρευνα πολλών εκατοµµυρίων 
εγγραφών, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το προφίλ XDS. Σηµειώνεται οτι το θέµα 
αυτό της χρήσης XDS για ερευνητικούς σκοπούς συνδέεται άµεσα και µε την 
κωδικοποίηση και κρυπτογράφηση των προσωπικών στοιχείων των ασθενών. 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η σύνδεση δεδοµένων του ασθενούς, µέσω του 
προφίλ XDS, όπως αυτή θα µπορούσε να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου.  

 

Εικόνα 5: ∆ιασυνδεσιµότητα δεδοµένων κατά την «πορεία» του ασθενούς 
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5.2. Παράδειγµα: Το πρότυπο HL7 Care Record Summary (CRS) 

Το πρότυπο για τη σύνοψη νοσηλείας του οργανσιµού HL7, CRS, περιλαµβάνει 
δηµογραφικά, κλινικά, ασφαλιστικά και άλλα στοιχεία του ασθενούς, συγκροτώντας ένα 
πλήρες έγγραφο µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της νοσηλείας ενός ασθενούς.  
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Εικόνα 6: Σύνοψη Νοσηλείας µε βάση το HL7 CRS – Παρουσίαση του προτύπου 

 

 

5.3. Παράδειγµα: Το Πρότυπο HL7 Clinical Document Arcitecture (CDA) 

Άλλο ένα πρότυπο που έχει αναπτυχθεί απο τον οργανισµό HL7 είναι αυτό περί 
αρχιτεκτονικής των κλινικών εγγράφων, Clinical Document Architecture, CDA, 
παράδεγιµα του οποίου φαίνεται παρακάτω κι αφορά ένα Ενηµερωτικό Σηµείωµα, µετά 
απο εξέταση του ασθενούς, το οποίο µάλιστα περιλαµβάνει και οδηγίες (πλάνο θεραπείας) 
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Εικόνα 7: Ενηµερωτικό Σηµείωµα µε βάση το HL7 CDA – Παρουσίαση του προτύπου 
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5.4. Παράδειγµα: Σύνοψη Νοσηλείας µε βάση το HL7 Care Record Summary 
(CRS) 

Κάνοντας χρήση του προτύπου για τα κλινικά έγγραφα, CDA R2, του ευρύτερου προφίλ 
XDS-MS, όπως αυτό διαµορφώνεται απο το HL7 προκύπτει το παρακάτω έγγραφο, 
υλοποιηµένο σε xml, στα πρότυπα των αντίστοιχων συνόψεων νοσηλείων που δίνονται 
στα ελληνικά νοσοκοµεία. 

 

 
Εικόνα 8: Σύνοψη Νοσηλείας µε βάση το HL7 CRS – Μέρος 1ο  
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Εικόνα 9: Σύνοψη Νοσηλείας µε βάση το HL7 CRS – Μέρος 2ο  
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Εικόνα 10: Σύνοψη Νοσηλείας µε βάση το HL7 CRS – Μέρος 1ο, όπως φαίνεται στον web broewser  
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5.5. Παράδειγµα: Care2x 

Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι ένα απο τα πιο νευραλγικά σηµεία ενός 
νοσοκοµείου, στο οποίο η ιατρική φροντίδα πρέπει να παρασχεθεί άµεσα κι 
αποτελεσµατικά και, το κυριότερο, χωρίς προηγούµενη γνώση της κατάστασης του 
ασθενούς. Το κενό αυτό στην πληροφόρηση των ιατρών των Επειγόντων είναι επίφοβο, 
συνεπώς, να επιδράσει αρνητικά στην επίτευξη της διάγνωσης και κατόπιν θεραπείας του 
ασθενούς.  

Μια οµάδα ερευνητών απο το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Εθνικού 
Πανεπιστηµίο Yang-Ming στην Ταϊβάν, υλοποίησε ένα πρότυπο εντύπου αναφοράς για 
ΤΕΠ, χρησιµοποιώντας το προφίλ XDS-MS (Cross-Enterprise Sharing of Medical 
Summaries).  

Όταν ένας ασθενής µεταφέρεται στο ΤΕΠ ενός νοσοκοµείου, µιλώντας για την ελληνική 
πραγµατικότητα, το µόνο που φέρει µαζί του είναι το βιβλιάριό του, στην καλύτερη 
περίπτωση. Υπολογίζοντας καταρχάς το επείγον της κατάστασης, είναι αρκετά απίθανο ο 
ασθενής να έχει µαζί του κάποια «βοηθητικά στοιχεία» για τον ιατρό, όπως για 
παράδειγµα εργαστηριακές/απεικονιστικές εξετάσεις. Ο ιατρός εποµένως πρέπει να προβεί 
άµεσα στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς, έχοντας µόνο υπόψη του ο,τι του λέει ο 
ασθενής σχετικα µε το ιστορικό του και, συνήθως, σχετικά µε τη φαρµακευτική του 
αγωγή. Όλα αυτά, βέβαια, µε την προϋπόθεση οτι ο ασθενής είναι σε θέση να παράσχει 
τέτοιου είδους πληροφορίες ή οτι ο συνοδός θα γνωρίζει αρκετές λεπτοµέρειες για την 
υγεία αυτού. 

Καταρχάς, ακόµα κι αν ο γιατρός είχε όλες αυτές τις πληροφορίες, είτε προφορικά ή σε 
διάφορα έγγραφα, και πάλι θα ήταν δύσκολο να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει ο,τι 
δεδοµενα χρειάζεται για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης τους ασθενούς. 
Συνεπώς, όλες αυτές οι πληροφορίες θα µπορούσαν να είναι συγκεντρωµένες σε ένα 
µόνο έγγραφο, συνοπτικά γραµµένο, το οποίο θα µπορεί ο ιατρός των ΤΕΠ να ανασύρει 
άµεσα, καθώς κι ο χρόνος είναι ένα απο τους βασικούς περιορισµούς που έχει ένα τµήµα 
σαν αυτό.  

Τί πληροφορίες χρειάζονται λοιπόν στον ιατρό; Ποιά είναι εκείνα τα στοιχεία που θα 
βοηθούσαν στην παροχή ιατρικής φροντίδας για τους ασθενείς των ΤΕΠ; Οι ερευνητές 
που εκπόνησαν την παραπάνω αναφερθείσα µελέτη προτείνουν µια σειρά σηµείων, που 
αντιπροσωπεύουν βασικά στοιχεία της κατάστασης υγείας ενός ασθενούς, τα οποία 
µπορούν να ερµηνεύσουν την παρούσα κατάσταση του ασθενούς ή/και να βοηθήσουν 
αποτελεσµατικά στην αντιµετώπισή της.  

Τα έγγραφα αυτά, τα οποία γενικά ονοµάζονται «συνόψεις νοσηλείας» ή «ενηµερωτικά 
σηµειώµατα» («discharge summary») και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε το 
ποιός τα δηµουργεί και σε ποιόν απευθύνονται. Η συγκεκριµένη έρευνα που 
παρουσιάζεται εδώ εστιάζει σε έγγραφο το οποίο συντάσσεται απο το ΤΕΠ και προορίζεται 
για ανάγνωση απο αντίστοιχο τµήµα άλλου νοσοκοµείο στο οποίο πιθανώς θα µεταφερθεί 
κάποια στιγµή στο µέλλον ο ασθενής.  
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Ένα τέτοιο λοιπόν έγγραφο, σύµφωνα µε την έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, θα πρέπει 
να περιέχει τα εξής στοιχεία: 

• Αναφερόµενη αιτία εισαγωγής 
• Αλλεργίες 
• ∆ιαγνωσθείσα νόσο 
• Πλάνο θεραπείας 
• Κλίµακα Γλασκώβης 
• Σχόλια 

Η αναφερόµενη αιτία εισαγωγής είναι ο λόγος για τον οποίο επισκέφθηκε ο ασθενής το 
ΤΕΠ, η ενόχληση δηλαδή την οποία ένιωσε και τον έκανε να πάει στο νοσοκοµείο. Οι 
αλλεργίες αφορούν αλλεργίες σε τροφές, φάρµακα κ.α. Η διαγνωσθείσα νόσος 
αναφέρεται σαφώς στη διάγνωση που έδωσαν οι ιατροί και το πλάνο το τί έγινε κατά τη 
διαµονή του ασθενούς στο τµήµα ή τί θεραπεία θα πρέπει να ακολουθηθεί έκτοτε. 
Συνήθως αυτό περιέχει και διάφορες εξετάσεις (εργαστηριακές, ακτινολογικές, ΗΚΓ) που 
έγιναν κατά την παραµονή του ασθενούς στο ΤΕΠ. Η Κλίµακα Γλασκώβης χρησιµοποιείται 
για την εκτίµηση της νευρολογικής κατάστασης του ασθενούς και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 
σε ασθενείς των ΤΕΠ.  

Η έρευνα αυτή χρησιµοποιεί το (δωρεάν) πληροφοριακό σύστηµα HIS, Care2x, ένα 
project ανοιχτού λογισµικού. Το project ξεκίνησε το Μάιο του 2002, µε την πρώτη του, 
beta version ενώ πλεόν αριθµεί πάνω απο 100 µέλη σε περισσότερες από 20 χώρες.   

Το Care2x είναι ένα web-based HIS που στηρίζεται σε άλλα open-source προγράµµατα: 
τον Apache web server, τη γλώσσα PHP και για διαχείριση βάσης δεδοµέωνων 
χρησιµοποιεί το mySQL.Περιλαµβάνει διαχείριση εσωτερικών κι εξωτερικών 
ασθενών,φαρµακείο, τµήµα επειγόντων,  νοσηλευτικές µονάδες, ακτινολογικό κ.α..  και 
έχει την παρακάτω µορφή 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Η οθόνη καταχώρησης του Care2x 
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Η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι η εξής, στα πρότυπα του XDS βεβαίως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Εικόνα 12: Η αρχιτεκτονική συστήµατος του Care2x 
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6.  Μελλοντικές βελτιώσεις 

 

6.1. Εισαγωγή 

Στην Ευρώπη επικρατεί κυρίως ο όρος Electronic Health (Care) Record, ενώ τα τελευταία 
χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο ο όρος Citizen Health Record (CHR). Σχετικά µε 
το τελευταίο µπορούµε να κάνουµε δυο παρατηρήσεις:  

1. Αντικαταστάθηκε ο όρος Patient (ασθενής) από το Citizen (πολίτης). Η αλλαγή 
αυτή είναι περισσότερο από µια απλή αντικατάσταση λέξης. ∆ίνει το στίγµα της 
νέας πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί στον ευρύτερο χώρο της υγείας: η 
πρόληψη θα πρέπει να είναι η βάση κάθε σύγχρονου συστήµατος υγείας. 
Επιπλέον, το συνεχώς ζητούµενο είναι η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών ο 
πολίτης από ασθενής γίνεται καταναλωτής υπηρεσιών υγείας και συνεπώς είναι πιο 
απαιτητικός. Τέλος, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε την αλλαγή που επιφέρει η νέα 
αυτή θεώρηση του ιατρικού φακέλου στο περιεχόµενό του: Θα πρέπει να 
περιλαµβάνει στοιχεία που πιθανόν πριν, λόγω της problem-oriented προσέγγισης, 
δεν είχαν θέση στον ιατρικό φάκελο όπως για παράδειγµα, εµβόλια, 
προγραµµατισµός ραντεβού, κ.λπ.  

2. Εξαλείφθηκε ο όρος Electronic. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί την οπισθοχώρηση στην 
απόφαση µηχανογράφησης του ιατρικού φακέλου. Το αντίθετο µάλιστα: σήµερα 
είναι αδιανόητο να αναφερόµαστε σε ιατρικό φάκελο και να µην υπονοούµε την 
ηλεκτρονική του µορφή. 

Τον όρο Citizen Health Record (Φάκελος Υγείας του Πολίτη, ΦΥΠ) υιοθετεί και η χώρα 
µας, µια και είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός και, κυρίως, αυτός που υποδηλώνει 
πληρέστερα το σύγχρονο όραµα του παγκόσµιου πολίτη ως προς τις απαιτούµενες 
υπηρεσίες υγείας.  

6.2. Απαιτήσεις Φακέλου Υγείας Πολίτη 

Ποιες είναι όµως οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Φάκελος Υγείας του Πολίτη. 
Καταρχήν, θα πρέπει να καλύπτει την καταγραφή και συντήρηση του περιεχοµένου του 
ιατρικού φακέλου και επιπλέον να αντιµετωπίζει επιτυχώς όλα τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από την ηλεκτρονική φύση του, όπως:  

• Ασφάλεια: πρέπει να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, να πραγµατοποιείται πιστή 
καταγραφή των κλινικών ενεργειών και των ενεργειών του χρήστη, ταυτοποίηση 
του χρήστη και έλεγχος πρόσβασης.  

• ∆ιασυνδεσιµότητα: είναι αναγκαία η δυνατότητα διανοµής και ανταλλαγής 
δεδοµένων σε σηµασιολογικό επίπεδο. Αυτό επιτρέπει όχι µόνο την 
αναγνωσιµότητα των δεδοµένων από ανθρώπους αλλά και την αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία των δεδοµένων από άλλα συστήµατα  

• Ευρύτητα-περιεκτικότητα: πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης µιας 
ευρείας γκάµας πρακτικών στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, υποστήριξης πολλών 
τύπων δεδοµένων, υποστήριξης εισαγωγής δεδοµένων σε δοµηµένη µορφή καθώς 
και σε µορφή ελευθέρου κειµένου.  
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• Μεταφερσιµότητα: θα πρέπει τα συστήµατα να είναι µεταφέρσιµα και συνενώσιµα 
µεταξύ ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισµικό και την εθνική γλώσσα 
που χρησιµοποιεί ο καθένας.  

• Εξέλιξη: πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ιατρικού φακέλου για 
µακρά χρονικά διαστήµατα, µέσω της συµβατότητας επεξεργασίας του ιατρικού 
φακέλου από προηγούµενες και επόµενες εκδόσεις συστηµάτων λογισµικού. 

• Επεκτασιµότητα 
• ∆ιαθεσιµότητα  
• Ευρεία χρήση προτύπων 

6.3. Μελλοντικές βελτιώσεις του προτύπου XDS 

Σχετικά µε το πώς θα µπορούσε να είναι η επικοινωνία των τµηµάτων/νοσοκοµείων 
µεταξύ τους, για τη µεταφορά των discharge summaries, προτείνονται διάφορα πρότυπα, 
αυξανόµενης πολυπλοκότητας, ανάλογα µε το ποιός θα είναι ο αποστολέας, ο 
παραλήπτης και οι ενδιάµεσοι κόµβοι.  

Για παράδειγµα, ένα αρχικό µοντέλο ήταν το εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Το αρχικό µοντέλο επικοινωνίας συστηµάτων 
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Ενώ αργότερα εµφανίστηκε το:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Επόµενο µοντέλο επικοινωνίας, µε ενδιάµεσο σταθµό 

 

Και µακροπρόθεσµα η κατάσταση µπορεί να εξελιχθεί ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Μελλοντική δοµή συστήµατος αποθήκευσης discharge summaries 
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7. Παράρτηµα  

 
 

7.1. Παράρτηµα1: Πρότυπα εγγράφων από ελληνικά νοσοκοµεία  

 
Ακολουθεί παρουσίαση εγγράφων Συνόψεων Νοσηλείας κι Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων, 
από διάφορα νοσοκοµεία της χώρας, στα οποία είναι δηµογραφικά στοιχεία αλλά και 
στοιχεία ιστορικού, οπως επίσης και κατά περιπτώσεις περιλαµβάνουν οδηγίες προς τους 
ασθνείς ή σύνοψη της εξέτασης απο τον ιατρό. 
 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ξανά οτι τα προσωπικά στοιχεία των ασεθνών που 
τυχόν απεικονίζονται στα παακάτω έγγραφα έχουν αλλοιιωθεί απο αυτά, για την ακρίβεια 
έχουν διαγραφεί απο τα σηµεία όπου εµφανίζονταν («Όνοµα», «Επώνυµο», «Αριθµός 
Περιστατικού» κ.α. ώστε να µην  τίθεται θέµα προστασίας των απόρρητων προσωπικών 
τους δεδοµένων. 
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2η ∆.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΕΤΑΞΑ»      ΠΕΙΡΑΙΑΣ  /  /  
 

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Γραφείο Ιατρών Β’ Παθολογικής Κλινικής: 2132079650 
Γραφείο Προϊσταµένης Β’ Παθολογικής Κλινικής: 2132079665 
Γραφείο Ιατρών Κλινικής Μιας Μέρας: 2132079235 
 
 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Ο/Η ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  πάσχει από ∆ΙΑΓΝΩΣΗ και βρίσκεται υπό ΧΜΘ µε: 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Μετά το πέρας της αγωγής σας: 
 
Γενική αίµατος στις:    
 
Ουρία, Κρεατινίνη, ουρικό οξύ στις: 
 
 
Το ενεσάκι για τα λευκά αιµοσφαίρια είναι το _ _ _, φυλάσσεται στο ψυγείο και 
χορηγείται υποδορίως (όπως οι ενέσεις ινσουλίνης) και θα κάνετε από ένα στις_ _ _  
 
Το ενεσάκι για τον αιµατοκρίτη είναι το _ _ _, φυλάσσεται στο ψυγείο και χορηγείται 
υποδορίως (όπως οι ενέσεις ινσουλίνης) και θα κάνετε _ _ _ 
 
Αντιεµετικά λαµβάνετε: 1 χάπι σήµερα το βράδυ, 1 χάπι αύριο το πρωί, 1 χάπι αύριο το 
βράδυ 
Φάρµακο 1: επί ναυτίας/εµέτου, λαµβάνετε 1 χάπι ή υπόθετο, 30 λεπτά προ του 
φαγητού, πρωί-µεσηµέρι-βράδυ για 3 ηµέρες. 
Φάρµακο 2: επί επίµονης ναυτίας/εµέτου, λαµβάνετε, µαζί µε το Φάρµακο 1 και το 
Φάρµακο 2 σε δοσολογία 4mg x 2 (το καπάκι είναι δοσοµετρητής) για 3 ηµέρες. 
 
Άλλα σχόλια 
 
 
 
Αν κάνετε πυρετό µέχρι 38 βαθµούς Κελσίου, δε θα ανησυχήσετε και δε θα πάρετε κάποιο 
αντιπυρετικό (απλά παρακολουθείτε τη θερµοκρασία σας). Αν κάνετε πυρετό πάνω απο 
38 βαθµούς Κελσίου για πάνω απο 1 ώρα θα πρέπει να πάρετε αντιπυρετικό (πχ Panadol, 
Depon, Ponstan κλπ) και θα πρέπει να κάνετε επειγόντως µια γενική αίµατος (σε 
εφηµερεύον νοσοκοµείο ή ιδιωτικό µικροβιολολγικό ιατρείο ) και µε τη λήψη των 
αποτελεσµάτων να µας ενηµερώσετε άµεσα. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα ή σύµπτωµα 
επικοινωνήστε µαζί µας στα παραπάνω τηλέφωνα. 
 
Ο Ιατρός της Β’ Π / ΚΜΗ 
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7.2. Παράρτηµα 2: Ο κώδικας των xml αρχείων του προτύπου XDS-MS/CRS 

 

7.2.1. Πρότυπο Discharge Summary 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='IMPL_CDAR2.xsl'?> 
<ClinicalDocument xmlns='urn:hl7-org:v3' xmlns:crs='urn:hl7-org:crs' 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'> 
  <realmCode code='US'/> 
  <typeId extension='POCD_HD000040' root='2.16.840.1.113883.1.3'/> 
  <templateId extension='IMPL_CDAR2_LEVEL1' root='2.16.840.1.113883.10' /> 
  <templateId extension='IMPL_CDAR2_LEVEL2' root='2.16.840.1.113883.10' /> 
  <id extension='999021'  root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
  <code code='34133-9' displayName='SUMMARIZATION OF EPISODE NOTE' 
    codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> 
  <title>Good Health Clinic Care Record Summary</title> 
  <effectiveTime value='20050303171504+0500'/> 
  <confidentialityCode code='N' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25'/> 
  <languageCode code='en-US'/> 
  <setId extension='999021'  root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
  <versionNumber value='1'/> 
  <recordTarget> 
    <patientRole> 
      <id extension='12345' root='2.16.840.1.113883.3.933'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
        <city>Blue Bell</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>02368</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(781)555-1212' use='HP'/> 
      <patient> 
        <name> 
          <prefix>Mrs.</prefix> 
          <given>Ellen</given> 
          <family>Ross</family> 
        </name> 
        <administrativeGenderCode code='F' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1' /> 
        <birthTime value='19600127'/> 
      </patient> 
      <providerOrganization> 
        <id extension='M345' root='2.16.840.1.113883.3.933'/> 
        <name>Good Health Clinic</name> 
        <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
        <addr> 
          <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
          <city>Burlington</city> 
          <state>MA</state> 
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          <postalCode>01803</postalCode> 
          <country>USA</country> 
        </addr> 
      </providerOrganization> 
    </patientRole> 
  </recordTarget> 
  <author> 
    <time value='20050329224411+0500'/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <code code='SELF' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Bernard</given> 
          <family>Wiseman</family> 
          <suffix>Sr.</suffix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <author> 
    <time value='20050329224411+0500'/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedAuthoringDevice> 
        <softwareName>Good Health Clinic System v1.0</softwareName> 
      </assignedAuthoringDevice> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <dataEnterer> 
    <time value='20050329222451+0500'/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='2' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mrs.</prefix> 
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          <given>Bernice</given> 
          <family>Wiseman</family> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </dataEnterer> 
  <!-- To represent a healthcare provider with a specific assigned healthcare role  
  that can be identified by the author and authoring system.  
  --> 
  <informant> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='3' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city><state>MA</state><postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Bernard</given> 
          <family>Wiseman</family> 
          <suffix>Jr.</suffix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </informant> 
  <!-- To represent personal relation that provides information about a patient --> 
  <informant> 
    <relatedEntity classCode='PRS'> 
      <code code='MTH' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
      <relatedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mrs.</prefix> 
          <given>Abigail</given> 
          <family>Ruth</family> 
        </name> 
      </relatedPerson> 
    </relatedEntity> 
  </informant> 
  <!-- To represent a witness to a signicant health event --> 
  <informant> 
    <relatedEntity classCode='CON'> 
      <relatedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mr.</prefix> 
          <given>Joseph</given> 
          <given>T.</given> 
          <family>Jones</family> 
        </name> 
      </relatedPerson> 
    </relatedEntity> 
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  </informant> 
  <!-- To represent a healthcare provider in a healthcare role without an assigned  
  role known or representable to the author.  The example below represents a  
  physician who was the patient's primary care provider. 
  --> 
  <informant> 
    <relatedEntity classCode='PROV'> 
      <code code='59058001' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96'/> 
      <relatedPerson> 
        <name> 
          <given>Jane</given> 
          <family>Queen</family> 
          <suffix></suffix> 
        </name> 
      </relatedPerson> 
    </relatedEntity> 
  </informant> 
  <custodian> 
    <assignedCustodian> 
      <representedCustodianOrganization> 
        <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.3'/> 
        <name>Good Health Clinic</name> 
        <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
        <addr> 
          <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
          <city>Burlington</city> 
          <state>MA</state> 
          <postalCode>01803</postalCode> 
          <country>USA</country> 
        </addr> 
      </representedCustodianOrganization> 
    </assignedCustodian> 
  </custodian> 
  <informationRecipient> 
    <intendedRecipient> 
      <id extension='4' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <informationRecipient> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Phil</given> 
          <family>Green</family> 
        </name> 
      </informationRecipient> 
      <receivedOrganization> 
        <name>Good Health Clinic</name> 
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      </receivedOrganization> 
    </intendedRecipient> 
  </informationRecipient> 
  <legalAuthenticator> 
    <time value='20050329224512+0500'/> 
    <signatureCode code='S'/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Bernard</given> 
          <family>Wiseman</family> 
          <suffix>Sr.</suffix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </legalAuthenticator> 
  <authenticator> 
    <time value='20050329224512+0500'/> 
    <signatureCode code='S'/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='3' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Bernard</given> 
          <family>Wiseman</family> 
          <suffix>Jr.</suffix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </authenticator> 
  <participant typeCode='IND'> 
    <associatedEntity classCode='NOK'> 
      <code code='MTH' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
      <addr> 
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        <streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
        <city>Blue Bell</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>02368</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <associatedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mrs.</prefix> 
          <given>Abigail</given> 
          <family>Ruth</family> 
        </name> 
      </associatedPerson> 
    </associatedEntity> 
  </participant> 
  <participant typeCode='HLD'> 
    <time> 
      <low value='20050101'/> 
      <high value='20051231'/> 
    </time> 
    <associatedEntity classCode='POLHOLD'> 
      <id extension='123456789' /> 
      <code code='PHFAMDEP' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1095'/> 
      <!-- To show that the policy holder is the patient, the above  
      would be: 
      <code code='SELF' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
      --> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
        <city>Blue Bell</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>02368</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <associatedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mr.</prefix> 
          <given>Kenneth</given> 
          <family>Ross</family> 
        </name> 
      </associatedPerson> 
      <scopingOrganization> 
        <name>Good Health Insurance Company</name> 
        <telecom value='tel:(203)555-1212' use='DIR'/> 
        <addr> 
          <streetAddressLine>3191 Broadbridge Avenue</streetAddressLine> 
          <city>Stratford</city> 
          <state>CT</state> 
          <postalCode>06614-2559</postalCode> 
          <country>USA</country> 
        </addr> 
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      </scopingOrganization> 
    </associatedEntity> 
  </participant> 
  <participant typeCode='IND'> 
    <associatedEntity classCode='GUAR'> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
        <city>Blue Bell</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>02368</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <associatedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Mr.</prefix> 
          <given>Kenneth</given> 
          <family>Ross</family> 
        </name> 
      </associatedPerson> 
    </associatedEntity> 
  </participant> 
  <documentationOf> 
    <serviceEvent classCode='PCPR'> 
      <effectiveTime> 
        <low value='19600127'/> 
        <high value='20050329'/> 
      </effectiveTime> 
      <performer typeCode='PRF'> 
        <functionCode code='PCP' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.88'/> 
        <time>         
          <low value='1998'/> 
          <high value='2005'/> 
        </time> 
        <assignedEntity> 
          <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
          <code code='59058001' 
            codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' 
            codeSystemName='SNOMED CT' 
            displayName='General Physician'/> 
          <addr> 
            <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
            <city>Burlington</city> 
            <state>MA</state> 
            <postalCode>01803</postalCode> 
            <country>USA</country> 
          </addr> 
          <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
          <assignedPerson> 
            <name> 
              <prefix>Dr.</prefix> 
              <given>Bernard</given> 
              <family>Wiseman</family> 
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              <suffix>Sr.</suffix> 
            </name> 
          </assignedPerson> 
        </assignedEntity> 
      </performer> 
    </serviceEvent> 
  </documentationOf> 
  <componentOf> 
    <encompassingEncounter> 
      <id extension='9937012' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.12'/> 
      <code code='99213' 
        codeSystem='2.16.840.1.113883.6.12' 
        displayName='Evaluation and Managment' 
        codeSystemName='CPT-4'/> 
      <effectiveTime> 
        <low value='20050329'/> 
        <high value='20050329'/> 
      </effectiveTime> 
      <dischargeDispositionCode code='01' 
        codeSystem='2.16.840.1.113883.6.21' 
        displayName='Routine Discharge' 
        codeSystemName='UB92'/> 
    </encompassingEncounter> 
  </componentOf> 
  <component> 
    <structuredBody> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='46239-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REASON FOR VISIT/CHIEF COMPLAINT'/> 
          <title>Reason for Visit/Chief Complaint</title> 
          <text>Ankle Sprain</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='42349-1' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REASON FOR REFERRAL'/> 
          <title>Reason for Referral</title> 
          <text>Follow-up care for Ankle Sprain</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='42348-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='ADVANCE DIRECTIVES'/> 
          <title>Advance Directives</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Documentation</th><th>Contact</th> 
                  <th>Effective Date</th><th>Comments</th> 
                </tr> 
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              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Living Will</td><td>Obtain from her Husband</td> 
                  <td>1994</td><td>Copy on file</td> 
                </tr> 
                <tr><td>Power of Attorney</td><td>Obtain from her Husband</td> 
                  <td>1994</td><td></td> 
                </tr> 
                <tr><td>Healthcare Proxy</td><td>Obtain from her Husband</td> 
                  <td>1994</td><td></td> 
                </tr> 
                <tr><td>Organ Donor</td> 
                  <td>Massachusetts Registry of Motor Vehicles</td><td>1/27/2004</td> 
                  <td>Registered Organ Donor</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='10164-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF PRESENT ILLNESS'/> 
          <title>History of Present Illness</title> 
          <text>Patient slipped and fell on ice, twisting her ankle as she fell.</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10157-6' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES' /> 
          <title>Family History</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Family Member</th><th>Problem</th><th>Cause of 
Death?</th></tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Father</td><td>Alcoholism</td><td>No</td></tr> 
                <tr><td>Father</td><td>Liver Cancer</td><td>Yes</td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='29762-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='SOCIAL HISTORY'/> 
          <title>Social History</title> 
          <text> 



 95 

            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Social History</th><th>Comments</th><th>Date 
Range</th></tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Smoking</td><td>1/2 pack per day</td><td>? - 
1996</td></tr> 
                <tr><td>Alcohol Use</td><td>1-2 drinks per week</td><td></td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='11450-4' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PROBLEM LIST'/> 
          <title>Conditions</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              
<thead><tr><th>Problem</th><th>Date</th><th>Status</th><th>Comments</th
></tr></thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Cholecystitis</td><td>9/28/2002 - 
6/2003</td><td>Resolved</td> 
                  <td>Surgery postponed until after delivery</td> 
                </tr> 
                <tr><td>Pregnancy</td><td>7/2001 - 
4/22/2002</td><td>Resolved</td> 
                  <td>Prior history of miscarraige</td> 
                </tr> 
                <tr><td>Ankle Sprain</td><td>3/28/2005</td><td>Current</td> 
                  <td>Slipped on ice and fell</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10155-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF ALLERGIES' /> 
          <title>Allergies and Adverse Reactions</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Allergen</th><th>Reaction</th> 
                  <th>Comments</th> 
                </tr> 
              </thead> 
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              <tbody> 
                <tr><td>Penicillin</td><td>Hives</td> 
                  <td>Amoxicillin is OK</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10160-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF MEDICATION USE'/> 
          <title>Medications</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Medication</th> 
                  <th>Prescription or Dose</th> 
                  <th>Dates of Use</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Indomethacin</td> 
                  <td>50mg bid with food </td> 
                  <td>12/10/2003 - present</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                  <td>Acetaminophen with codeine</td> 
                  <td>#3 1-2 tablets for pain as needed</td> 
                  <td>03/28/2005</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='11369-6' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF IMMUNIZATION'/> 
          <title>Immunizations</title> 
          <text> 
            <list> 
              <item>DTP - 1962</item> 
              <item>Polio Virus - 1961</item> 
              <item>MMR - 1961</item> 
            </list> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
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          <code code='10167-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PAST SURGICAL HISTORY'/> 
          <title>Procedures</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr> 
                  <th>Procedure</th> 
                  <th>Date</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Laparoscopic Cholecystectomy</td><td>9/28/2002</td></tr> 
                <tr><td>Cesarian Section</td><td>3/22/2002</td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='11336-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF HOSPITALIZATIONS'/> 
          <title>Prior Encounters</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Date</th><th>Provider</th> 
                  <th>Description</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>3/28/2005</td><td>Community Hospital</td> 
                  <td>ED Visit for Ankle Sprain</td> 
                </tr> 
                <tr><td>9/28/2002</td><td>City Hospital</td> 
                  <td>Gall Bladder Surgery</td> 
                </tr> 
                <tr><td>3/21/2002</td><td>Community Hospital</td> 
                  <td>Labor and Delivery</td> 
                </tr> 
                <tr><td>10/28/2001</td><td>Community Hospital</td> 
                  <td>ED Visit for Acute Cholecystitis</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10187-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REVIEW OF SYSTEMS'/> 
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          <title>Review of Systems</title> 
          <text>Review of systems otherwise negative</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='22029-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PHYSICAL EXAM.TOTAL'/> 
          <title>Physical Examination</title> 
          <text>Left foot and ankle are swollen profusely.</text> 
          <component> 
            <section> 
              <code   code='29274-8' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
                displayName='VITAL SIGNS'/> 
              <title>Vital Signs</title> 
              <text> 
                <table border='1'> 
                  <thead> 
                    
<tr><th>Date</th><th>Height</th><th>Weight</th><th>Temperature</th> 
                      <th>BP</th><th>Pulse</th><th>Respiration</th><th>O2</th> 
                    </tr> 
                  </thead> 
                  <tbody> 
                    <tr><th>3/28/2005</th><th>5'9"</th><th>215 lbs.</th><th>98.7 
&#xB0;F</th> 
                      <th>120/80</th><th>68</th><th>16</th><th>99%</th> 
                    </tr> 
                  </tbody> 
                </table> 
              </text> 
            </section> 
          </component> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='30954-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='RELEVANT DIAGNOSTIC TESTS AND/OR LABORATORY DATA'/> 
          <title>Related Reports</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr> 
                  <th>Study</th> 
                  <th>Summary</th> 
                  <th>Date of Study</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr> 
                  <td>X-Ray Study - Left Ankle</td> 
                  <td>No Fracture</td> 



 99 

                  <td>3/28/2005</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='18776-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='TREATMENT PLAN'/> 
          <title>Plan of Care</title> 
          <text> 
            <paragraph>Acetaminophen with coedine prn for pain.</paragraph> 
            <paragraph>Stay off the foot.  Keep foot elevated, and use  
              supplied air splint and crutches.</paragraph> 
            <paragraph>Advise follow-up with orthopedist if not  
              significantly better in 5 days.</paragraph> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
    </structuredBody> 
  </component> 
</ClinicalDocument> 
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7.2.2. Μετασχηµατισµός Μορφοποίησης 

 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:n1="urn:hl7-org:v3" xmlns:n2="urn:hl7-org:v3/meta/voc" xmlns:voc="urn:hl7-
org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <xsl:output method="html" indent="yes" version="4.01" encoding="UTF-8" doctype-
public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"/> 
    <!-- CDA document --> 
     
    <xsl:variable name="tableWidth">50%</xsl:variable> 
     
    <xsl:variable name="title"> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="/n1:ClinicalDocument/n1:title"> 
                <xsl:value-of select="/n1:ClinicalDocument/n1:title"/> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise>Clinical Document</xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:variable> 
     
    <xsl:template match="/"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:ClinicalDocument"/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match="n1:ClinicalDocument"> 
        <html> 
            <head> 
                <!-- <meta name='Generator' content='&CDA-Stylesheet;'/> --> 
                <xsl:comment> 
                    Do NOT edit this HTML directly, it was generated via an XSLt 
                    transformation from the original release 2 CDA Document. 
                </xsl:comment> 
                <title> 
                    <xsl:value-of select="$title"/> 
                </title> 
            </head> 
            <xsl:comment>                
                Derived from HL7 Finland R2 Tyylitiedosto: Tyyli_R2_B3_01.xslt 
                Updated by   Calvin E. Beebe,   Mayo Clinic - Rochester Mn. 
                Updated by   Keith W. Boone, Dictaphone - Burlington, MA 
            </xsl:comment> 
            <body>            
                <table width='100%'> 
                    <tr><td width='10%'><big><b><xsl:text>Patient: 
</xsl:text></b></big></td> 
                        <td width='40%'> 
                            <big><xsl:call-template name="getName"> 
                                    <xsl:with-param name="name"  
                                        
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:name"/> 
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                                </xsl:call-template> 
                            </big> 
                        </td> 
                        <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>MRN: 
</xsl:text></b></td> 
                        <td width='25%'><xsl:value-of 
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:id/@extension"/></td
>            
                    </tr> 
                    <tr><td></td><td colspan='3'><dl> 
                                <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                                    <xsl:with-param name='contact' 
select='/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole'/> 
                                </xsl:call-template> 
                            </dl> 
                        </td> 
                    </tr> 
                     
                    <tr><td width='10%'><b><xsl:text>Birthdate: </xsl:text></b></td> 
                        <td width='40%'><xsl:call-template name="formatDate"> 
                                <xsl:with-param name="date"  
                                    
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:birthTime/
@value"/> 
                            </xsl:call-template></td> 
                        <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>Sex: 
</xsl:text></b></td> 
                        <td width='25%'><xsl:variable name="sex"  
                            
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:administra
tiveGenderCode/@code"/> 
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when test="$sex='M'">Male</xsl:when> 
                                <xsl:when test="$sex='F'">Female</xsl:when> 
                            </xsl:choose></td>             
                    </tr> 
                     
                    <tr><td width='10%'><b><xsl:text>Consultant: </xsl:text></b></td> 
                        <td width='40%'> 
                             
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when 
test="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/
n1:name"> 
                                    <xsl:call-template name="getName"> 
                                        <xsl:with-param name="name"  
                                            
select="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson
/n1:name"/> 
                                    </xsl:call-template>       
                                </xsl:when> 
                                <xsl:otherwise> 
                                    <xsl:call-template name="getName"> 
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                                        <xsl:with-param name="name"  
                                            
select="/n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator/n1:assignedEntity/n1:assignedPers
on/n1:name"/> 
                                    </xsl:call-template>   
                                </xsl:otherwise> 
                            </xsl:choose> </td> 
                        <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>Created On: 
</xsl:text></b></td> 
                        <td width='25%'><xsl:call-template name="formatDate"> 
                                <xsl:with-param name="date"  
                                    select="/n1:ClinicalDocument/n1:effectiveTime/@value"/> 
                            </xsl:call-template></td> 
                    </tr> 
                </table> 
                <hr/> 
                <h2 align="center"><xsl:value-of select="$title"/></h2> 
                <xsl:apply-templates 
select="n1:component/n1:structuredBody|n1:component/n1:nonXMLBody"/>  
                <hr/> 
                <xsl:call-template name="bottomline"/> 
                <hr/> 
                <h2>Healthcare Providers</h2> 
                <xsl:call-template name="performer"/> 
                <hr/> 
                <h2>Support Providers</h2> 
                <xsl:call-template name="support"/> 
                <hr/> 
                <h2>Insurance Information</h2> 
                <xsl:call-template name="payer"/> 
            </body> 
        </html> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- Get a Name  --> 
    <xsl:template name="getName"> 
        <xsl:param name="name"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="$name/n1:family"> 
                <xsl:value-of select="$name/n1:given"/> 
                <xsl:text> </xsl:text> 
                <xsl:value-of select="$name/n1:family"/> 
                <xsl:text> </xsl:text> 
                <xsl:if test="$name/n1:suffix"> 
                    <xsl:text>, </xsl:text> 
                    <xsl:value-of select="$name/n1:suffix"/> 
                </xsl:if> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <xsl:value-of select="$name"/> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:template> 
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    <!--  Format Date  
     
    outputs a date in Month Day, Year form 
    e.g., 19991207  ==> December 07, 1999 
    --> 
    <xsl:template name="formatDate"> 
        <xsl:param name="date"/> 
        <xsl:variable name="month" select="substring ($date, 5, 2)"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="$month='01'"> 
                <xsl:text>January</xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='02'"> 
                <xsl:text>February </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='03'"> 
                <xsl:text>March </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='04'"> 
                <xsl:text>April </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='05'"> 
                <xsl:text>May </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='06'"> 
                <xsl:text>June </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='07'"> 
                <xsl:text>July </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='08'"> 
                <xsl:text>August </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='09'"> 
                <xsl:text>September </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='10'"> 
                <xsl:text>October </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='11'"> 
                <xsl:text>November </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='12'"> 
                <xsl:text>December </xsl:text> 
            </xsl:when> 
        </xsl:choose> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test='substring ($date, 7, 1)="0"'> 
                <xsl:value-of select="substring ($date, 8, 1)"/> 
                <xsl:text>, </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
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                <xsl:value-of select="substring ($date, 7, 2)"/> 
                <xsl:text>, </xsl:text> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
        <xsl:value-of select="substring ($date, 1, 4)"/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:component/n1:nonXMLBody'> 
        <xsl:choose> 
            <!-- if there is a reference, use that in an IFRAME --> 
            <xsl:when test='n1:text/n1:reference'> 
                <IFRAME name='nonXMLBody' id='nonXMLBody' WIDTH='100%' 
HEIGHT='66%' src='{n1:text/n1:reference/@value}'/> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test='n1:text/@mediaType="text/plain"'> 
                <pre> 
                    <xsl:value-of select='n1:text/text()'/> 
                </pre> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <CENTER>Cannot display the text</CENTER> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- StructuredBody --> 
    <xsl:template match="n1:component/n1:structuredBody"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- Component/Section -->     
    <xsl:template match="n1:component/n1:section"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:title"> 
            <xsl:with-param name='code' select='n1:code/@code'/> 
        </xsl:apply-templates> 
        <ul> 
            <xsl:apply-templates select="n1:text"/> 
            <xsl:if test='n1:component/n1:section'> 
                <div> 
                    <br/> 
                    <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 
                </div> 
            </xsl:if> 
        </ul> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   Title  --> 
    <xsl:template match="n1:title"> 
        <xsl:param name='code' select='""'/> 
        <span style="font-weight:bold;" title='{$code}'>     
            <xsl:value-of select="."></xsl:value-of> 
        </span> 
    </xsl:template> 
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    <!--   Text   --> 
    <xsl:template match="n1:text">   
        <xsl:apply-templates />  
    </xsl:template> 
     
    <!--   paragraph  --> 
    <xsl:template match="n1:paragraph"> 
        <xsl:apply-templates/> 
        <br/> 
    </xsl:template> 
     
    <!--     Content w/ deleted text is hidden --> 
    <xsl:template match="n1:content[@revised='delete']"/> 
     
    <!--   content  --> 
    <xsl:template match="n1:content"> 
        <xsl:apply-templates/> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   list  --> 
    <xsl:template match="n1:list"> 
        <!--   listan otsikko  --> 
        <xsl:if test="n1:caption"> 
            <span style="font-weight:bold; "> 
                <xsl:apply-templates select="n1:caption"/> 
            </span> 
        </xsl:if> 
        <!-- Jokainen listan alkio --> 
        <xsl:for-each select="n1:item"> 
            <li> 
                <!-- Lista-alkion elementti--> 
                <xsl:apply-templates /> 
            </li> 
        </xsl:for-each> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   caption  --> 
    <xsl:template match="n1:caption">   
        <xsl:apply-templates/> 
        <xsl:text>: </xsl:text> 
    </xsl:template> 
     
    <!--      Tables   --> 
    <xsl:template 
match="n1:table|n1:table/n1:caption|n1:thead|n1:tfoot|n1:tbody|n1:colgroup|n1:col|n
1:tr|n1:th|n1:td"> 
        <xsl:copy> 
            <xsl:apply-templates select="*|@*|text()"/> 
        </xsl:copy> 
    </xsl:template> 
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    <xsl:template 
match="n1:table/@*|n1:thead/@*|n1:tfoot/@*|n1:tbody/@*|n1:colgroup/@*|n1:col/
@*|n1:tr/@*|n1:th/@*|n1:td/@*"> 
        <xsl:copy> 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:copy> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match="n1:table/n1:caption"> 
        <span style="font-weight:bold; ">    
            <xsl:apply-templates/> 
        </span>  
    </xsl:template> 
     
    <!--   RenderMultiMedia  
     
    this currently only handles GIF's and JPEG's.  It could, however, 
    be extended by including other image MIME types in the predicate 
    and/or by generating <object> or <applet> tag with the correct 
    params depending on the media type  @ID  =$imageRef  referencedObject 
    --> 
    <xsl:template match="n1:renderMultiMedia"> 
        <xsl:variable name="imageRef" select="@referencedObject"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]"> 
                <!-- Here is where the Region of Interest image referencing goes --> 
                <xsl:if 
test='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value[@mediaT
ype="image/gif" or @mediaType="image/jpeg"]'> 
                    <br clear='all'/> 
                    <xsl:element name='img'> 
                        <xsl:attribute name='src'>graphics/ 
                            <xsl:value-of 
select='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value/n1:refe
rence/@value'/> 
                        </xsl:attribute> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:if> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <!-- Here is where the direct MultiMedia image referencing goes --> 
                <xsl:if 
test='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value[@mediaType="image/gif" or 
@mediaType="image/jpeg"]'> 
                    <br clear='all'/> 
                    <xsl:element name='img'> 
                        <xsl:attribute name='src'>graphics/ 
                            <xsl:value-of 
select='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value/n1:reference/@value'/> 
                        </xsl:attribute> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:if>               
            </xsl:otherwise> 
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        </xsl:choose>    
    </xsl:template> 
     
    <!--    Stylecode processing    
    Supports Bold, Underline and Italics display 
     
    --> 
     
    <xsl:template match="//n1:*[@styleCode]"> 
         
        <xsl:if test="@styleCode='Bold'"> 
            <xsl:element name='b'>               
                <xsl:apply-templates/> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if>  
         
        <xsl:if test="@styleCode='Italics'"> 
            <xsl:element name='i'>               
                <xsl:apply-templates/> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="@styleCode='Underline'"> 
            <xsl:element name='u'>               
                <xsl:apply-templates/> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Italics') and 
not (contains(@styleCode, 'Underline'))"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='i'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Underline') 
and not (contains(@styleCode, 'Italics'))"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='u'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') 
and not (contains(@styleCode, 'Bold'))"> 
            <xsl:element name='i'> 
                <xsl:element name='u'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
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        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') 
and contains(@styleCode, 'Bold')"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='i'> 
                    <xsl:element name='u'>               
                        <xsl:apply-templates/> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
    </xsl:template> 
     
    <!--    Superscript or Subscript   --> 
    <xsl:template match="n1:sup"> 
        <xsl:element name='sup'>                 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:element>   
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="n1:sub"> 
        <xsl:element name='sub'>                 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:element>   
    </xsl:template> 
    <xsl:template name='getContactInfo'> 
        <xsl:param name='contact'/> 
        <xsl:apply-templates select='$contact/n1:addr'/> 
        <xsl:apply-templates select='$contact/n1:telecom'/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:addr'> 
        <xsl:for-each select='n1:streetAddressLine'> 
            <xsl:value-of select='.'/><br/> 
        </xsl:for-each> 
        <xsl:value-of select='n1:city'/>, <xsl:value-of select='n1:state'/><xsl:text>  
</xsl:text><xsl:value-of select='n1:postalCode'/><br/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:telecom'> 
        <xsl:variable name='type' select='substring-before(@value, ":")'/> 
        <xsl:variable name='value' select='substring-after(@value, ":")'/> 
        <b><xsl:value-of select='@use'/>:</b><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of 
select='$value'/><br/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template name='payer'> 
        <table width='100%'> 
            <xsl:for-each 
select='/n1:ClinicalDocument/n1:participant[@typeCode="HLD"]'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:text>Subscriber: </xsl:text></b></td> 
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                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:associatedEntity/n1:associatedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                    <td><b><xsl:text>Payer: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:associatedEntity/n1:scopingOrganization/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td></td> 
                    <td><b>ID:</b><xsl:value-of 
select='n1:associatedEntity/n1:id/@extension'/><br/> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:associatedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                    <td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' 
select='n1:associatedEntity/n1:scopingOrganization'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
        </table> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template name='support'> 
        <table width='100%'> 
            <xsl:for-each 
select='/n1:ClinicalDocument/n1:participant[@typeCode="IND"]'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:for-each select='n1:associatedEntity/n1:code'> 
                                <xsl:call-template name='translateCode'> 
                                    <xsl:with-param name='code' select='.'/> 
                                </xsl:call-template> 
                                <xsl:text> </xsl:text> 
                            </xsl:for-each></b></td> 
                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:associatedEntity/n1:associatedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
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                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:associatedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
        </table> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template name='performer'> 
        <table width='100%'> 
            <xsl:for-each select='//n1:serviceEvent/n1:performer'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:call-template name='translateCode'> 
                                <xsl:with-param name='code' select='n1:functionCode'/> 
                            </xsl:call-template> 
                        </b></td> 
                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                        <xsl:text> (</xsl:text> 
                        <xsl:call-template name='translateCode'> 
                            <xsl:with-param name='code' select='n1:assignedEntity/n1:code'/> 
                        </xsl:call-template>) 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:assignedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
        </table> 
    </xsl:template> 
    <!--  Bottomline  --> 
    <xsl:template name="bottomline"> 
        <table width='100%'> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:author'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:text>Authored by: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:if test='n1:assignedAuthor/n1:assignedPerson/n1:name'> 
                            <xsl:call-template name="getName"> 
                                <xsl:with-param name="name"  
                                    select="n1:assignedAuthor/n1:assignedPerson/n1:name"/> 
                            </xsl:call-template> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test='n1:assignedAuthoringDevice'> 
                            <xsl:value-of 
select='n1:assignedAuthoringDevice/n1:softwareName'/> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:text> on </xsl:text> 
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                        <xsl:call-template name="formatDate"> 
                            <xsl:with-param name="date"  
                                select="n1:time/@value"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:assignedAuthor'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:informant'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:text>Informed by: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:if 
test='n1:assignedEntity/n1:assignedPerson|n1:relatedEntity/n1:relatedPerson'> 
                            <xsl:call-template name="getName"> 
                                <xsl:with-param name="name"  
                                    
select="n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name|n1:relatedEntity/n1:relatedPers
on/n1:name"/> 
                            </xsl:call-template> 
                            <xsl:if test='n1:relatedEntity/n1:code'> 
                                <xsl:text> (</xsl:text> 
                                <xsl:call-template name='translateCode'> 
                                    <xsl:with-param name='code' 
select='n1:relatedEntity/n1:code'/> 
                                </xsl:call-template>) 
                            </xsl:if> 
                        </xsl:if> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' 
select='n1:assignedEntity|n1:relatedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:authenticator'> 
                <tr> 
                    <td><b><xsl:text>Reviewed by: </xsl:text></b></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                        <xsl:text> on </xsl:text> 
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                        <xsl:call-template name="formatDate"> 
                            <xsl:with-param name="date"  
                                select="n1:time/@value"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:assignedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator'> 
                <tr><td><b><xsl:text>Signed by: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                        <xsl:text> on </xsl:text> 
                        <xsl:call-template name="formatDate"> 
                            <xsl:with-param name="date"  
                                select="n1:time/@value"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:assignedEntity'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:dataEnterer'> 
                <tr><td><b><xsl:text>Entered by: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:call-template name="getName"> 
                            <xsl:with-param name="name"  
                                select="n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 
                        </xsl:call-template> 
                        <xsl:text> on </xsl:text> 
                        <xsl:call-template name="formatDate"> 
                            <xsl:with-param name="date"  
                                select="n1:time/@value"/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
            <xsl:for-each select='/n1:ClinicalDocument/n1:informationRecipient'> 
                <tr><td><b><xsl:text>Copy to: </xsl:text></b></td> 
                    <td><xsl:if test='n1:intendedRecipient/n1:informationRecipient'> 
                            <xsl:call-template name="getName"> 
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                                <xsl:with-param name="name"  
                                    
select="n1:intendedRecipient/n1:informationRecipient/n1:name"/> 
                            </xsl:call-template> 
                            <xsl:if 
test='n1:intendedRecipient/n1:recievedOrganization'><br/></xsl:if> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test='n1:intendedRecipient/n1:recievedOrganization'> 
                            <xsl:value-of 
select='n1:intendedRecipient/n1:recievedOrganization/n1:name'/><br/> 
                        </xsl:if> 
                    </td> 
                </tr> 
                <tr><td></td> 
                    <td> 
                        <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                            <xsl:with-param name='contact' select='n1:intendedRecipient'/> 
                        </xsl:call-template> 
                    </td> 
                </tr> 
            </xsl:for-each> 
        </table> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template name='translateCode'> 
        <xsl:param name='code'/> 
        <xsl:value-of 
select='document("voc.xml")/systems/system[@root=$code/@codeSystem]/code[@valu
e=$code/@code]/@displayName'/> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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7.2.3. Η ελληνική εκδοχή 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='Copy of IMPL_CDAR2.xsl'?> 
<ClinicalDocument xmlns='urn:hl7-org:v3' xmlns:crs='urn:hl7-org:crs' 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' > 
  <realmCode code='GR'/> 
  <typeId extension='POCD_HD000040' root='2.16.840.1.113883.1.3'/> 
  <templateId extension='IMPL_CDAR2_LEVEL1' root='2.16.840.1.113883.10' /> 
  <templateId extension='IMPL_CDAR2_LEVEL2' root='2.16.840.1.113883.10' /> 
  <id extension='999021'  root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
  <code code='34133-9' displayName='SUMMARIZATION OF EPISODE NOTE' 
    codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'/> 
  <title>ΣΥΝΟΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ</title> 
  <effectiveTime value='20101010171504+0500'/> 
  <confidentialityCode code='N' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25'/> 
  <languageCode code='el-GR'/> 
  <setId extension='999021'  root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
  <versionNumber value='1'/> 
 <birthdateTitle>ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.:</birthdateTitle> 
 <patientTitle>ΑΣΘΕΝΗΣ:</patientTitle> 
 <consultantDoc>Θεράπων Ιατρός:</consultantDoc> 
 <hmerDhm>Ηµ.∆ηµιουργίας: </hmerDhm> 
 <afn>ΑΦΝ: </afn>  
 <month1>Ιανουάριος </month1> 
 <month2>Φεβρουάριος </month2> 
 <month3>Μάρτιος </month3> 
 <month4>Απρίλιος </month4> 
 <month5>Μάιος </month5> 
 <month6>Ιούνιος </month6> 
 <month7>Ιούλιος </month7> 
 <month8>Αύγουστος </month8> 
 <month9>Σεπτέµβριος </month9> 
 <month10>Οκτώβριος </month10> 
 <month11>Νοέµβριος </month11> 
 <month12>∆εκέµβριος </month12> 
<recordTarget> 
    <patientRole> 
      <id extension='12345'  root='2.16.840.1.113883.3.933'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>ΚΑΤΕΧΑΚΗ 5</streetAddressLine> 
        <city>Αθήνα</city> 
        <state></state> 
        <postalCode>112345</postalCode> 
        <country>Ελλάδα</country> 
      </addr> 
      <telecom value='τηλ:210 7494865' use='Τηλ'/> 
      <patient> 
        <name> 
          <prefix>Κα</prefix> 
          <given>Όνοµα</given> 
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          <family>Επώνυµο</family> 
        </name> 
  <name2> 
          <title2>Ασθενής:</title2> 
        </name2> 
        <administrativeGenderCode code='F' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1' /> 
        <birthTime value='19600125'/> 
  <birthTime2 value='20101010'/> 
      </patient> 
      <providerOrganization> 
        <id extension='M345' root='2.16.840.1.113883.3.933'/> 
        <name>Good Health Clinic</name> 
        <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
        <addr> 
          <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
          <city>Burlington</city> 
          <state>MA</state> 
          <postalCode>01803</postalCode> 
          <country>USA</country> 
        </addr> 
      </providerOrganization> 
    </patientRole> 
  </recordTarget> 
  <author> 
    <time value='20100929224411+0500'/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <code code='SELF' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>∆ρ.</prefix> 
          <given>Bernard</given> 
          <family>Wiseman</family> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
  <author> 
    <time value='20050329224411+0500'/> 
    <assignedAuthor> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
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        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedAuthoringDevice> 
        <softwareName>medico//s</softwareName> 
      </assignedAuthoringDevice> 
    </assignedAuthor> 
  </author> 
   
  <!-- To represent a healthcare provider with a specific assigned healthcare role  
  that can be identified by the author and authoring system.  
  --> 
  <informant> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='3' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>Λεωφ.Κατεχάκη 21</streetAddressLine> 
        <city>Αθήνα</city><state></state><postalCode>12345</postalCode> 
        <country>Ελλάδα</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='Τηλ'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>∆ρ.</prefix> 
          <given>___</given> 
          <family>Π.</family> 
          <suffix></suffix> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
    </assignedEntity> 
  </informant> 
  
  <legalAuthenticator> 
    <time value='20050329224512+0500'/> 
    <signatureCode code='S'/> 
    <assignedEntity> 
      <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
      <addr> 
        <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
        <city>Burlington</city> 
        <state>MA</state> 
        <postalCode>01803</postalCode> 
        <country>USA</country> 
      </addr> 
      <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
      <assignedPerson> 
        <name> 
          <prefix>Dr.</prefix> 
          <given>Π.</given> 
          <family>Πράνταλος</family> 
        </name> 
      </assignedPerson> 
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    </assignedEntity> 
  </legalAuthenticator> 
   
  <documentationOf> 
    <serviceEvent classCode='PCPR'> 
      <effectiveTime> 
        <low value='19600127'/> 
        <high value='20050329'/> 
      </effectiveTime> 
      <performer typeCode='PRF'> 
        <functionCode code='PCP' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.88'/> 
        <time>         
          <low value='1998'/> 
          <high value='2005'/> 
        </time> 
        <assignedEntity> 
          <id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
          <code code='59058001' 
            codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' 
            codeSystemName='SNOMED CT' 
            displayName='General Physician'/> 
          <addr> 
            <streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
            <city>Burlington</city> 
            <state>MA</state> 
            <postalCode>01803</postalCode> 
            <country>USA</country> 
          </addr> 
          <telecom value='tel:(999)555-1212' use='DIR'/> 
          <assignedPerson> 
            <name> 
              <prefix>Dr.</prefix> 
              <given>Bernard</given> 
              <family>Wiseman</family> 
              <suffix>Sr.</suffix> 
            </name> 
          </assignedPerson> 
        </assignedEntity> 
      </performer> 
    </serviceEvent> 
  </documentationOf> 
  <componentOf> 
    <encompassingEncounter> 
      <id extension='9937012' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.12'/> 
      <code code='99213' 
        codeSystem='2.16.840.1.113883.6.12' 
        displayName='Evaluation and Managment' 
        codeSystemName='CPT-4'/> 
      <effectiveTime> 
        <low value='20050329'/> 
        <high value='20050329'/> 
      </effectiveTime> 
      <dischargeDispositionCode code='01' 
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        codeSystem='2.16.840.1.113883.6.21' 
        displayName='Routine Discharge' 
        codeSystemName='UB92'/> 
    </encompassingEncounter> 
  </componentOf> 
  <component> 
    <structuredBody> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='46239-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REASON FOR VISIT/CHIEF COMPLAINT'/> 
          <title>Αιτία επίσκεψης/Κύριο Ενόχληµα</title> 
          <text>Πόνος στον αστράγαλο</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='42349-1' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REASON FOR REFERRAL'/> 
          <title>Αιτία εισαγωγής</title> 
          <text>Αναφερόµενος πόνος στον αστράγαλο - Πιθανό ∆ιάστρεµµα</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='42348-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='ADVANCE DIRECTIVES'/> 
          <title>Εκ των προτέρων οδηγίες</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Τεκµηρίωση</th><th>Επικοινωνία</th> 
                  <th>Effective Date</th><th>Σχόλια</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>∆ιαθήκη</td><td>Σύζυγος</td> 
                  <td>1994</td><td> </td> 
                </tr> 
                <tr><td>Πληρεξούσιος</td><td>Σύζυγος</td> 
                  <td>1994</td><td></td> 
                </tr> 
                <tr><td>∆ότης Οργάνων</td> 
                  <td>Εθνικό Ίδρυµα Μεταµοσχεύσεων</td><td>1/27/2004</td> 
                  <td>Καταχωρηµένη δότης οργάνων</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
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          <code code='10164-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF PRESENT ILLNESS'/> 
          <title>Ιστορικό Παρούσας Νόσου</title> 
          <text>Η ασθενής γλίστησε στον πάγο και πέφτοντας χτύπησε τον αστράγαλό 
της.</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10157-6' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES' /> 
          <title>Οικογενειακό Ιστορικό</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Μέλος Οικογένειας</th> 
 <th>Πρόβληµα</th> 
 <th>Αιτία θανάτου;</th></tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Πατέρας</td><td>Αλκοολισµός</td><td>Οχι</td></tr> 
                <tr><td>Πατέρας</td><td>Ηπατικός καρκίνος</td><td>Ναι</td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='29762-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='SOCIAL HISTORY'/> 
          <title>Κοινωνικό Ιστορικό</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Κοινωνικό Ιστορικό</th><th>Σχόλια</th><th>Χρονικό 
∆ιάστηµα</th></tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Κάπνισµα</td><td>1/2 πακέτα τη µέρα</td><td>? - 
1996</td></tr> 
                <tr><td>Χρήση αλκοόλ</td><td>1-2 ποτά την 
εβδοµάδα</td><td></td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='11450-4' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PROBLEM LIST'/> 
          <title>Συνθήκες</title> 
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          <text> 
            <table border='1'> 
              
<thead><tr><th>Πρόβληµα</th><th>Ηµ/νία</th><th>Κατάσταση</th><th>Σχόλια<
/th></tr></thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Χολοκυστίτιδα</td><td>9/28/2002 - 
6/2003</td><td>Παρελθόν</td> 
                  <td>Εγχείριση αναβλήθηκε για µετά τη γέννα</td> 
                </tr> 
                <tr><td>Εγκυµοσύνη</td><td>7/2001 - 
4/22/2002</td><td>Παρελθόν</td> 
                  <td>Προηγούµενο ιστορικό αποβολών</td> 
                </tr> 
                <tr><td>Πόνος στον 
αστράγαλο</td><td>3/28/2005</td><td>Τρέχον</td> 
                  <td>Γλίστρησε περπατώντας σε πάγο κι έπεσε</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10155-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF ALLERGIES' /> 
          <title>Αλλεργίες και Ανεπιθύµητες Αντιδράσεις</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Αλλεργειογόνο</th><th>Αντίδραση</th> 
                  <th>Σχόλια</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Penicillin</td><td>Εξανθήµατα</td> 
                  <td>Amoxicillin</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10160-0' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 
            displayName='HISTORY OF MEDICATION USE'/> 
          <title>Φαρµακευτική Αγωγή</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Φάρµακο</th> 
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                  <th>∆όση</th> 
                  <th>Ηµ/νία</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Indomethacin</td> 
                  <td>50mg πρωί-βράδυ µε το φαγητό </td> 
                  <td>12/10/2003 - παρόν</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                  <td>Acetaminophen µε κωδεΐνη</td> 
                  <td>1-2 δισκία επί εντόνου πόνου</td> 
                  <td>03/28/2005</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='11369-6' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF IMMUNIZATION'/> 
          <title>Εµβολιασµοί</title> 
          <text> 
            <list> 
              <item>DTP - 1962</item> 
              <item>Πολυοµελίτιδας - 1961</item> 
              <item>MMR - 1961</item> 
            </list> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code code='10167-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PAST SURGICAL HISTORY'/> 
          <title>Εγχειρίσεις</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr> 
                  <th>∆ιαδικασία</th> 
                  <th>Ηµ/νία</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτοµή</td><td>9/28/2002</td></tr> 
                <tr><td>Καισαρική τοµή</td><td>3/22/2002</td></tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
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      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='11336-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='HISTORY OF HOSPITALIZATIONS'/> 
          <title>Προηγούµενες Εισαγωγές</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr><th>Ηµ/νία</th><th>Provider</th> 
                  <th>Περιγραφή</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr><td>3/28/2005</td><td>ΚΑΤ</td> 
                  <td>Επίσκεψη στο ΤΕΠ λόγω διαστρέµµατος αστραγάλου</td> 
                </tr> 
                <tr><td>9/28/2002</td><td>Ιπποκράτειο</td> 
                  <td>Εγχείριση χοληδόχου κύστεως</td> 
                </tr> 
                <tr><td>3/21/2002</td><td>Μαιευτήριο Μητέρα</td> 
                  <td>Τοκετός</td> 
                </tr> 
                <tr><td>10/28/2001</td><td>Ευαγγελισµός</td> 
                  <td>Επίσκεψη στο ΤΕΠ λόγω οξείας χολοκυστίτιδας</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='10187-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='REVIEW OF SYSTEMS'/> 
          <title>Εξέταση Κατά Συστήµατα</title> 
          <text>Αρνητική</text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='22029-3' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='PHYSICAL EXAM.TOTAL'/> 
          <title>Κλινική Εξέταση</title> 
          <text>Έντονο οίδηµα στο αριστερό πόδι.</text> 
          <component> 
            <section> 
              <code   code='29274-8' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
                displayName='VITAL SIGNS'/> 
              <title>Ζωτικά Σηµεία</title> 
              <text> 
                <table border='1'> 
                  <thead> 
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<tr><th>Ηµ/νία</th><th>Ύψος</th><th>Βάρος</th><th>Θερµοκρασία</th> 
                      <th>Πίεση</th><th>Σφύξεις</th><th>Αναπνοές</th><th>Κορεσµός 
Οξυγόνου</th> 
                    </tr> 
                  </thead> 
                  <tbody> 
                    <tr><th>3/28/2005</th><th>5'9"</th><th>215 lbs.</th><th>98.7 
&#xB0;F</th> 
                      <th>120/80</th><th>68</th><th>16</th><th>99%</th> 
                    </tr> 
                  </tbody> 
                </table> 
              </text> 
            </section> 
          </component> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='30954-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='RELEVANT DIAGNOSTIC TESTS AND/OR LABORATORY DATA'/> 
          <title>Σχετικές Αναφορές</title> 
          <text> 
            <table border='1'> 
              <thead> 
                <tr> 
                  <th>Εξέταση</th> 
                  <th>Περίληψη</th> 
                  <th>Ηµ/νία Εξέτασης</th> 
                </tr> 
              </thead> 
              <tbody> 
                <tr> 
                  <td>Ακτινογραφία (ΑΡ) Π∆Κ</td> 
                  <td>Χωρίς Κάταγµα</td> 
                  <td>3/28/2005</td> 
                </tr> 
              </tbody> 
            </table> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
      <component> 
        <section> 
          <code   code='18776-5' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1'  
            displayName='TREATMENT PLAN'/> 
          <title>Πλάνο Θεραπείας</title> 
          <text> 
            <paragraph>Acetaminophen µε κωδεΐνη επί εντόνου πόνου.</paragraph> 
            <paragraph>Αποφυγή περπατήµατος παρα µόνο µε νάρθηκα και 
πατερίτσες.</paragraph> 
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            <paragraph>Παρακολούθηση από ορθοπεδικό αν το πρόβληµα δεν υποχωρήσει 
µέσα σε 5 µέρες.</paragraph> 
          </text> 
        </section> 
      </component> 
    </structuredBody> 
  </component> 
</ClinicalDocument> 
 

7.2.4. Ο µετασχηµατισµός της ελληνικής εκδοχής 

 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:n1="urn:hl7-org:v3" xmlns:n2="urn:hl7-org:v3/meta/voc" xmlns:voc="urn:hl7-
org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 
    <xsl:output method="html" indent="yes" version="4.01" encoding="utf-8" doctype-
public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"/> 
    <!-- CDA document --> 
     
    <xsl:variable name="tableWidth">50%</xsl:variable> 
     
    <xsl:variable name="title"> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="/n1:ClinicalDocument/n1:title"> 
                <xsl:value-of select="/n1:ClinicalDocument/n1:title"/> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise>Clinical Document</xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:variable> 
     
    <xsl:template match="/"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:ClinicalDocument"/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match="n1:ClinicalDocument"> 
        <html> 
            <head> 
                <!-- <meta name='Generator' content='&CDA-Stylesheet;'/> --> 
                <xsl:comment> 
                    Do NOT edit this HTML directly, it was generated via an XSLt 
                    transformation from the original release 2 CDA Document. 
                </xsl:comment> 
                <title> 
                    <xsl:value-of select="$title"/> 
                </title> 
            </head> 
            <xsl:comment>                
                Derived from HL7 Finland R2 Tyylitiedosto: Tyyli_R2_B3_01.xslt 
                Updated by   Calvin E. Beebe,   Mayo Clinic - Rochester Mn. 
                Updated by   Keith W. Boone, Dictaphone - Burlington, MA 
            </xsl:comment> 
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            <body>            
                <table width='100%'> 
                    <tr><td width='10%'> 
       <big><xsl:call-template 
name="getName"> 
         <xsl:with-param 
name="name" 
         
 select="/n1:ClinicalDocument/n1:patientTitle"/> 
        </xsl:call-template> 
       </big> 
      </td> 
                        <td width='40%'> 
                            <big><xsl:call-template name="getName"> 
                                    <xsl:with-param name="name"  
                                        
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:name"/> 
                                </xsl:call-template> 
                            </big> 
                        </td> 
                        <td width='25%' align='right'><b><xsl:call-template 
name="getName"> 
         <xsl:with-param 
name="name" 
         
 select="/n1:ClinicalDocument/n1:afn"/> 
        </xsl:call-
template></b></td> 
                        <td width='25%'><xsl:value-of 
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:id/@extension"/></td
>            
                    </tr> 
                    <tr><td></td><td colspan='3'><dl> 
                                <xsl:call-template name='getContactInfo'> 
                                    <xsl:with-param name='contact' 
select='/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole'/> 
                                </xsl:call-template> 
                            </dl> 
                        </td> 
                    </tr> 
                     
                    <tr><td width='10%'> 
       <big><xsl:call-template 
name="getName"> 
         <xsl:with-param 
name="name" 
         
 select="/n1:ClinicalDocument/n1:birthdateTitle"/> 
        </xsl:call-template> 
       </big> 
      </td> 
                        <td width='40%'><xsl:call-template name="formatDate"> 
                                <xsl:with-param name="date"  
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select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:birthTime/
@value"/> 
                            </xsl:call-template></td> 
                                     
                    </tr> 
                     
                    <tr><td width='10%'> 
     <big><xsl:call-template name="getName"> 
         <xsl:with-param 
name="name" 
         
 select="/n1:ClinicalDocument/n1:consultantDoc"/> 
        </xsl:call-template> 
       </big> 
      
     </td> 
                        <td width='40%'> 
                             
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when 
test="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/
n1:name"> 
                                    <xsl:call-template name="getName"> 
                                        <xsl:with-param name="name"  
                                            
select="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson
/n1:name"/> 
                                    </xsl:call-template>       
                                </xsl:when> 
                                <xsl:otherwise> 
                                    <xsl:call-template name="getName"> 
                                        <xsl:with-param name="name"  
                                            
select="/n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator/n1:assignedEntity/n1:assignedPers
on/n1:name"/> 
                                    </xsl:call-template>   
                                </xsl:otherwise> 
                            </xsl:choose> </td> 
                        <td width='25%' align='right'> 
       <b><xsl:call-template 
name="getName"> 
         <xsl:with-param 
name="name" 
         
 select="/n1:ClinicalDocument/n1:hmerDhm"/> 
        </xsl:call-template></b> 
      </td> 
      <td width='40%'><xsl:call-template 
name="formatDate"> 
                                <xsl:with-param name="date"  
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select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:birthTime2
/@value"/> 
                            </xsl:call-template></td> 
       
       
                    </tr> 
                </table> 
                <hr/> 
                <h2 align="center"><xsl:value-of select="$title"/></h2> 
                <xsl:apply-templates 
select="n1:component/n1:structuredBody|n1:component/n1:nonXMLBody"/>  
                <hr/> 
                
                 
            </body> 
        </html> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- Get a Name  --> 
    <xsl:template name="getName"> 
        <xsl:param name="name"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="$name/n1:family"> 
                <xsl:value-of select="$name/n1:given"/> 
                <xsl:text> </xsl:text> 
                <xsl:value-of select="$name/n1:family"/> 
                <xsl:text> </xsl:text> 
                <xsl:if test="$name/n1:suffix"> 
                    <xsl:text>, </xsl:text> 
                    <xsl:value-of select="$name/n1:suffix"/> 
                </xsl:if> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <xsl:value-of select="$name"/> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:template> 
     
    <!--  Format Date  
     
    outputs a date in Month Day, Year form 
    e.g., 19991207  ==> December 07, 1999 
    --> 
    <xsl:template name="formatDate"> 
        <xsl:param name="date"/> 
        <xsl:variable name="month" select="substring ($date, 5, 2)"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="$month='01'"> 
    <xsl:call-template name="getName"> 
     <xsl:with-param name="name" 
     select="/n1:ClinicalDocument/n1:month1"/> 
    </xsl:call-template> 
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            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='02'"> 
                <xsl:text>February </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='03'"> 
                <xsl:text>March </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='04'"> 
                <xsl:text>April </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='05'"> 
                <xsl:text>May </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='06'"> 
                <xsl:text>June </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='07'"> 
                <xsl:text>July </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='08'"> 
                <xsl:text>August </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='09'"> 
                <xsl:text>September </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='10'"> 
                <xsl:text>October </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='11'"> 
                <xsl:text>November </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test="$month='12'"> 
                <xsl:text>December </xsl:text> 
            </xsl:when> 
        </xsl:choose> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test='substring ($date, 7, 1)="0"'> 
                <xsl:value-of select="substring ($date, 8, 1)"/> 
                <xsl:text>, </xsl:text> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <xsl:value-of select="substring ($date, 7, 2)"/> 
                <xsl:text>, </xsl:text> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
        <xsl:value-of select="substring ($date, 1, 4)"/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:component/n1:nonXMLBody'> 
        <xsl:choose> 
            <!-- if there is a reference, use that in an IFRAME --> 
            <xsl:when test='n1:text/n1:reference'> 
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                <IFRAME name='nonXMLBody' id='nonXMLBody' WIDTH='100%' 
HEIGHT='66%' src='{n1:text/n1:reference/@value}'/> 
            </xsl:when> 
            <xsl:when test='n1:text/@mediaType="text/plain"'> 
                <pre> 
                    <xsl:value-of select='n1:text/text()'/> 
                </pre> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <CENTER>Cannot display the text</CENTER> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- StructuredBody --> 
    <xsl:template match="n1:component/n1:structuredBody"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 
    </xsl:template> 
     
    <!-- Component/Section -->     
    <xsl:template match="n1:component/n1:section"> 
        <xsl:apply-templates select="n1:title"> 
            <xsl:with-param name='code' select='n1:code/@code'/> 
        </xsl:apply-templates> 
        <ul> 
            <xsl:apply-templates select="n1:text"/> 
            <xsl:if test='n1:component/n1:section'> 
                <div> 
                    <br/> 
                    <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 
                </div> 
            </xsl:if> 
        </ul> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   Title  --> 
    <xsl:template match="n1:title"> 
        <xsl:param name='code' select='""'/> 
        <span style="font-weight:bold;" title='{$code}'>     
            <xsl:value-of select="."></xsl:value-of> 
        </span> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   Text   --> 
    <xsl:template match="n1:text">   
        <xsl:apply-templates />  
    </xsl:template> 
     
    <!--   paragraph  --> 
    <xsl:template match="n1:paragraph"> 
        <xsl:apply-templates/> 
        <br/> 
    </xsl:template> 
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    <!--     Content w/ deleted text is hidden --> 
    <xsl:template match="n1:content[@revised='delete']"/> 
     
    <!--   content  --> 
    <xsl:template match="n1:content"> 
        <xsl:apply-templates/> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   list  --> 
    <xsl:template match="n1:list"> 
        <!--   listan otsikko  --> 
        <xsl:if test="n1:caption"> 
            <span style="font-weight:bold; "> 
                <xsl:apply-templates select="n1:caption"/> 
            </span> 
        </xsl:if> 
        <!-- Jokainen listan alkio --> 
        <xsl:for-each select="n1:item"> 
            <li> 
                <!-- Lista-alkion elementti--> 
                <xsl:apply-templates /> 
            </li> 
        </xsl:for-each> 
    </xsl:template> 
     
    <!--   caption  --> 
    <xsl:template match="n1:caption">   
        <xsl:apply-templates/> 
        <xsl:text>: </xsl:text> 
    </xsl:template> 
     
    <!--      Tables   --> 
    <xsl:template 
match="n1:table|n1:table/n1:caption|n1:thead|n1:tfoot|n1:tbody|n1:colgroup|n1:col|n
1:tr|n1:th|n1:td"> 
        <xsl:copy> 
            <xsl:apply-templates select="*|@*|text()"/> 
        </xsl:copy> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template 
match="n1:table/@*|n1:thead/@*|n1:tfoot/@*|n1:tbody/@*|n1:colgroup/@*|n1:col/
@*|n1:tr/@*|n1:th/@*|n1:td/@*"> 
        <xsl:copy> 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:copy> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match="n1:table/n1:caption"> 
        <span style="font-weight:bold; ">    
            <xsl:apply-templates/> 
        </span>  
    </xsl:template> 
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    <!--   RenderMultiMedia  
     
    this currently only handles GIF's and JPEG's.  It could, however, 
    be extended by including other image MIME types in the predicate 
    and/or by generating <object> or <applet> tag with the correct 
    params depending on the media type  @ID  =$imageRef  referencedObject 
    --> 
    <xsl:template match="n1:renderMultiMedia"> 
        <xsl:variable name="imageRef" select="@referencedObject"/> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]"> 
                <!-- Here is where the Region of Interest image referencing goes --> 
                <xsl:if 
test='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value[@mediaT
ype="image/gif" or @mediaType="image/jpeg"]'> 
                    <br clear='all'/> 
                    <xsl:element name='img'> 
                        <xsl:attribute name='src'>graphics/ 
                            <xsl:value-of 
select='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value/n1:refe
rence/@value'/> 
                        </xsl:attribute> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:if> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <!-- Here is where the direct MultiMedia image referencing goes --> 
                <xsl:if 
test='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value[@mediaType="image/gif" or 
@mediaType="image/jpeg"]'> 
                    <br clear='all'/> 
                    <xsl:element name='img'> 
                        <xsl:attribute name='src'>graphics/ 
                            <xsl:value-of 
select='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value/n1:reference/@value'/> 
                        </xsl:attribute> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:if>               
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose>    
    </xsl:template> 
     
    <!--    Stylecode processing    
    Supports Bold, Underline and Italics display 
     
    --> 
     
    <xsl:template match="//n1:*[@styleCode]"> 
         
        <xsl:if test="@styleCode='Bold'"> 
            <xsl:element name='b'>               
                <xsl:apply-templates/> 
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            </xsl:element>   
        </xsl:if>  
         
        <xsl:if test="@styleCode='Italics'"> 
            <xsl:element name='i'>               
                <xsl:apply-templates/> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="@styleCode='Underline'"> 
            <xsl:element name='u'>               
                <xsl:apply-templates/> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Italics') and 
not (contains(@styleCode, 'Underline'))"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='i'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Underline') 
and not (contains(@styleCode, 'Italics'))"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='u'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') 
and not (contains(@styleCode, 'Bold'))"> 
            <xsl:element name='i'> 
                <xsl:element name='u'>               
                    <xsl:apply-templates/> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
         
        <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') 
and contains(@styleCode, 'Bold')"> 
            <xsl:element name='b'> 
                <xsl:element name='i'> 
                    <xsl:element name='u'>               
                        <xsl:apply-templates/> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element>   
        </xsl:if> 
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    </xsl:template> 
     
    <!--    Superscript or Subscript   --> 
    <xsl:template match="n1:sup"> 
        <xsl:element name='sup'>                 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:element>   
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="n1:sub"> 
        <xsl:element name='sub'>                 
            <xsl:apply-templates/> 
        </xsl:element>   
    </xsl:template> 
    <xsl:template name='getContactInfo'> 
        <xsl:param name='contact'/> 
        <xsl:apply-templates select='$contact/n1:addr'/> 
        <xsl:apply-templates select='$contact/n1:telecom'/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:addr'> 
        <xsl:for-each select='n1:streetAddressLine'> 
            <xsl:value-of select='.'/><br/> 
        </xsl:for-each> 
        <xsl:value-of select='n1:city'/>, <xsl:value-of select='n1:state'/><xsl:text>  
</xsl:text><xsl:value-of select='n1:postalCode'/><br/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template match='n1:telecom'> 
        <xsl:variable name='type' select='substring-before(@value, ":")'/> 
        <xsl:variable name='value' select='substring-after(@value, ":")'/> 
        <b><xsl:value-of select='@use'/>:</b><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of 
select='$value'/><br/> 
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template name='payer'> 
        
    </xsl:template> 
    
   
    <!--  Bottomline  --> 
    <xsl:template name="bottomline"> 
   
    </xsl:template> 
     
    <xsl:template name='translateCode'> 
        <xsl:param name='code'/> 
        <xsl:value-of 
select='document("voc.xml")/systems/system[@root=$code/@codeSystem]/code[@valu
e=$code/@code]/@displayName'/> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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