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� Vysoká spolehlivost robustní struktury  
� Silné databázové nástroje 
� Bezpečné víceúrovňové identifikační ověřování a komunikace 
� Dostupný systém a provedení 
� Způsob připojení přes DICOM protocol 
� Připojení k HIS přes protokol HL7  

 



VŠEOBECNÝ POPIS 
 
 
Systém PI-PACS byl vyvinut pro řešení neustále rostoucích požadavků na ukládání, vyhledávání, distribuce, prezentace a vyhodnocení 
digitálních zdravotnických snímků a  radiologických dat pacientů v nemocnicích, a tak nahradit spravování fyzických materiálů zdravot-
nických snímků jako filmové archivace pořízených snímků. Centrální server archivuje všechný pořízené snímky, data a zprávy s nimi 
spojené ve velkokapacitním RAID poli, které je spojeno s klientem přes LAN.  
 
ARCHITEKTURA 

 
Typická architektura RIS/PACS systému a k němu připojené přístroje 
 
 
HIS spojení 
 
Žádanky na vyšetření z různých oddělení nemocnice přicházejí do PI-PACS přes HIS [NIS] přes protokol HL7. Toto připojení je použito 
též k synchronizaci pacientských dat a též k postoupení informace mezi HIS [NIS] a PI-PACS, a též k sdílení zpráv a jiných výsledků. 
 
Pacientská administrace 
 
Pacientská administrativní pracovní stanice registruje příchozí pacienty, ukládá nebo mění pacientská data a posílá informace a sleduje 
vyšetření. Demografické informace lze vkládat ručně nebo importovat přes HIS [NIS].  
 
Způsob připojení 
 

K PI-PACS systému lze připojit velké množství přístrojů vytvářejících snímky přes DICOM síťový protokol (např. CD čtečky, DR detekto-
ry, digitální ploché skenery, ultrazvukové přístroje, endoskopy, atd.). Tito klienti přijímají DICOM pracovní list pro identifikaci pacienta a 
požadované procedury a zasílá zpět získané snímky do centrálního serveru k uložení a archivaci. Mobilní jednotky (např. mobilní digitál-
ní hrudníkové screeningové nebo mamografické screeningové autobusy) jsou připojitelné k systému PI-PACS přes mobilní DVD ex-
port/import stanice používající DICOM mobilní mediální výměnný formát. 
 
Diagnostické pracovní stanice 
 
Výkonné PC pracovní stanice vybaveny vysoce kvalitními radiologickými monochromatickými monitory pro zdravotnictví sbírají a vyhod-
nocují snímky v PI-PACS systému. Autorizační řád a funkční oprávnění zajišťují bezpečné a potřebám přizpůsobené funkce. Díky speci-
álním diagnostickým nástrojům a uživatelsky přátelskému použitelnému designu provedou vyhodnocení pomocí počítače a velmi rychlé 
a efektivní procesy nálezu. Pro systém PI-PACS jsou charakteristické jedinečné, na úlohy orientované moduly pro speciální aplikace 
(hrudníkové screening nebo digitální osvícení). 
 
Prohlížecí stanice 
 
Umožnit rychlý přístup pro různá oddělení nemocnice k uloženým snímkům a radiologickým datům systém PI-PACS má prohlížecí pra-
covní stanice. Tyto stanice umožňují stejné přístupové možnosti pro lékaře jako diagnostickým pracovním stanicím, ale bez nálezů a 
změny. 
 
Tisk 
 
Nejefektivnější metoda, jak získat tiskovou kopii vybraných digitálních snímků, je vytisknout ji na centrální DICOM tiskárně připojené 
k PI-PACS systému. Ta je přístupná všem autorizovaným pracovním stanicím systému a poskytuje vysoce kvalitní snímky i ve sdíleném 
režimu. 
 
Archivace 
 
RAID pole centrálního serveru má velkou, ale ne vždycky dostačující kapacitu. Pro dlouhodobé uložení neaktivních snímků a spojených 
dat mohou sloužit  off-line digitální archivační zařízení, tj. DVD ROM. Individuální identifikace uložené v databázi pomáhají dosáhnout na 
ty archivované informace a načíst zpět podle přání na on-line RAID poli. 
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