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Streszczenie 
 

Artykuł prezentuje projekt aplikacji zarządzania pracownią radiologiczną, 
która organizuje prace wykonywane przez systemy zewnętrzne pracowni. 
Wymogiem jej działania jest poprawna komunikacja z pozostałymi syste-
mami wykorzystywanymi w pracowni, oraz szpitalnym systemem infor-
macyjnym. Aplikacja ma na celu usprawnienie działania placówki obsłu-
gującej dużą liczbę pacjentów, która wymaga szybkiej obsługi danych  
z pracowni. 
 
Słowa kluczowe: model komunikacji, pracownia radiologiczna, szpitalny 
system informatyczny, radiologia. 
 

Simulation of the communications model in  
a radiological laboratory based on the model 
prepared by the IHE organization 

 
Abstract 

 
The paper presents a radiology lab management application, which organizes 
activities performed by peripheral systems of a laboratory. The prerequisite 
for its operation is its correct communication with other systems used  
in the laboratory as well as the hospital IT system. The purpose of this 
application is to improve the institution activity handling a large number of 
patients and requiring quick data handling within the laboratory. The work 
on development of the structure of the reports involved a large emphasis 
being placed on the adherence to the IHE recommendations. The model 
put forward assumes a multiple sending process for the very same  
information in order to maintain synchronization. Those decisions were 
important from the point of view of programming the report handling 
procedures. The exact project of data exchange improves the process  
of application programming. The use of XML format for coding the  
information allows the data exchange to be traced with use of a sniffer. 
The communication mechanics adopted by us allows for efficient  
exchange of information. There are more than a dozen commercially 
available HL7 protocol interfaces. The lack of availability of a specification 
and the ambiguous mechanics of data organization, used within Polish 
hospital applications has led us to use our own protocol. The working 
solution utilizes only a few communicates based on HL7. The work puts  
a higher emphasis on the informational content of those communicates. 
Our own protocol is also used to code DICOM communicate equivalents, 
which convey text messages or serve as event reminders. 
 
Keywords: communications model, radiology lab, hospital information 
system, radiology. 
 
1. Wstęp 
 

Praca omawia model komunikacji stosowany w pracowni radio-
logicznej szpitala. Porusza problem przydzielania zadań dla jedno-
stek wykonawczych pracowni oraz opracowania wyników zgro-
madzonych badań. Analizując organizację pracy pracowni radio-
logicznej w Szpitalu Kolejowym w Lublinie, oraz na podstawie 
opracowań organizacji IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

[1], traktujących o przebiegu badań w pracowni radiologicznej, 
opracowano aplikację symulującą wykonywane w niej prace.  

Istnieje kilka modeli opisujących pracownie radiologiczne.  
W przypadku, w którym dostarczony sprzęt i oprogramowanie jest 
od jednego producenta, nie występuje problem kompatybilności, 
ponieważ producent decyduje o sposobie organizowania informa-
cji w systemie. Powoduje to problem braku integralności z innymi 
systemami szpitalnymi oraz uzależnienie pracowni od jednego 
dostawcy. Taki model nie jest elastyczny na modernizacje.  
W praktyce oprogramowanie, oraz urządzenia akwizycyjne są 
dostarczane przez różnych dostawców. Takie rozwiązanie wyma-
ga ścisłego określenia zasad komunikacji. Oprócz problemu zwią-
zanego z medium transportu wiadomości i użytego protokołu, 
istnieje problem selekcji przesyłanych informacji. 

Urządzenie akwizycyjne wykonuje zdjęcia oraz dołącza do nich 
podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko pacjenta i opis 
badania. Następnie zdjęcie musi zostać przekazane dla specjalisty, 
który będzie mógł wykonać jego opis. Opisane zdjęcie powinno 
trafić do pacjenta lub jednostki zlecającej badania, jeżeli jest 
wykonywane w ramach szpitala. 

Różnorodność badań, oraz urządzeń akwizycyjnych skutkuje 
dużą liczbę informacji, które mogą być powiązane z wykonywa-
nymi zdjęciami. Format DICOM, który koduje zdjęcia, przecho-
wuje również informacje związane z badaniem, pacjentem oraz 
urządzeniem akwizycyjnym, na których zostało wykonane bada-
nie. Ze względu na liczbę, oraz rozmiar zdjęć powiązanych  
z badaniem, w pracowni radiologicznej funkcjonuje system  
PACS, który magazynuje i organizuje dostęp do wykonanych 
zdjęć. Raport z badania, który często obejmuje analizę serii zdjęć, 
jest wykonywany na stanowisku roboczym przez lekarza radiolo-
ga. W przypadku niewielkiej placówki, powyższy model spełnia 
swoją rolę. Jednak dla ośrodka, który obsługuje dużą liczbę zle-
ceń, wprowadzany jest element koordynujący przeprowadzanie 
powyższego procesu, poprawiający efektywność i zmniejszający 
liczbę błędów. 

Koordynację nad pracą pracowni radiologicznej sprawuje Ra-
diologiczny System Informacyjny (RIS). RIS przyporządkowuje, 
dla poszczególnych badań, działania wykonywane na urządze-
niach akwizycyjnych. Następnie, koordynując wykonywanie 
procedur, informuje PACS oraz stanowisko raportowania o aktu-
alnym statusie badań. RIS służy także, jako pośrednik pomiędzy 
przychodnią szpitalną, a pracownią radiologiczną, otrzymując od 
niej dane pacjentów i zlecenia badań. Eliminuje to potrzebę fi-
zycznego przekazywania informacji, dotyczących pacjentów ze 
szpitala. 

W celu wypracowania standardu wymiany informacji pomiędzy 
systemami szpitalnymi, organizacja IHE opracowała serię doku-
mentów „IHE Technical Framework”[1], które modelują komuni-
kację i określają, w jaki sposób informacje powinny być przesyła-
ne. „IHE Technical Framework” preferuje format DICOM  
w odniesieniu do danych obrazowych i raportów, oraz format HL7 
do przesyłania informacji tekstowych dotyczących danych pacjen-
tów i zleconych badań. 

IHE przedstawia poszczególne aplikacje szpitalne jako aktorów, 
którzy komunikują się wykonując transakcje. Każdy aktor ma 
przypisaną pewną liczbę transakcji, która jest realizowana przez 
wysłanie serii komunikatów HL7 lub DICOM. IHE szczegółowo 
opisuje okoliczności użycia poszczególnych transakcji i reakcje 
zaangażowanych aktorów. Opracowania przedstawiają szereg 
profili, w których są zawarte odpowiednie transakcje i aktorzy. 
Profile dotyczą działań wykonywanych w szpitalu. 

Proponowana aplikacja symuluje działania wykonywane w ra-
mach aplikacji RIS. Składa się z modułów odwzorowujących 
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poszczególne elementy pracowni radiologicznej, dzięki czemu 
może symulować wykonywane w niej działania. Wzorując się na 
konwencji przyjętej przez IHE, modelu zaprezentowanego  
w literaturze[2] oraz m.in. obserwacji funkcjonowania pracowni 
radiologicznej w Szpitalu Kolejowym w Lublinie, wykonane 
zostały symulatory systemu PACS, przychodni szpitalnej: urzą-
dzenia akwizycyjnego oraz stanowiska raportowania.  

Ze względu na różne konfiguracje sprzętu, systemów szpital-
nych oraz urządzeń akwizycyjnych, komunikacja pomiędzy po-
szczególnymi modułami aplikacji jest wykonana za pośrednic-
twem protokołu TCP. 

 
2. Moduły aplikacji 
 

Projektując aplikację opracowane zostały funkcje wzorowane 
na profilach IHE: 
• Scheduled Workflow(SWF), 
• Patient Information Reconciliation(PIR), 
• Reporting Workflow (RWF). 

Aplikacja została napisana w języku Java. Wybór technologii 
uwzględnia wsparcie dla dużej liczby systemów operacyjnych, 
jaką oferuje maszyna wirtualna Java, bardzo przyjazne środowisko 
programistyczne (Eclipse i Netbeans). Serwerem bazy danych 
wybrano MySQL, do którego komunikacja została zrealizowana 
za pośrednictwem technologii Hibernate. 

Najważniejszym aspektem aplikacji było odwzorowanie modelu 
wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi elementami pra-
cowni. Bazując na modelu zaprezentowanym przez IHE, aplikacja 
została zbudowana z modułów (rys. 1), których funkcje są wzo-
rowane na aktorach: 
• ADT, 
• Order Placer, 
• DSS Order Filler, 
• Post Processing Step Manager, 
• Acquisition Modality, 
• Image Archive, Image Manager, Image Display, 
• Report Manager, Report Creator, Report Reader. 

 
 

 
 

Rys. 1.  Moduły i transakcje użyte w aplikacji 
Fig. 1.  Modules and transactions used in the application 

 
Aplikacja zarządzająca pracownią radiologiczną(RIS) ma za 

zadanie przyjmować dane pacjentów, zlecenia badania, wykonać 
listę procedur dla urządzeń akwizycyjnych, koordynować proces 
przeprowadzania badania i przygotować interfejs umożliwiający 
wykonanie raportu. Te czynności są przedstawione przez aktorów 
IHE: 
• DSS Order Filler 
• Post Procedure Step Manager 
• Report Manager 

Model komunikacji zakłada wykorzystanie standardów HL7  
i DICOM. Ze względu na różne wersje tych protokołów, oraz dużą 
dowolność podczas tworzenia komunikatów, aplikacja wykorzy-
stuje protokół wysyłający wiadomości w formacie XML. Wiado-
mości są wzorowane na odpowiednikach HL7 i DICOM, przesyła-
jąc te same informacje, jednak zakodowane w sposób jednoznacz-
nie odczytywany przez wszystkie elementy aplikacji. Takie roz-

wiązanie pozwoliło wykonać symulację wymaganych systemów, 
bez pojawienia się problemu kompatybilności. 

Dzięki obiektowej budowie, kod wykonujący kodowanie wia-
domości jest odseparowany od logiki biznesowej i może zostać 
wymieniony na odpowiednik kodujący wiadomości do dowolnego 
formatu docelowego. To podejście pozostawia możliwość wdro-
żenia aplikacji do pracowni radiologicznej, bez potrzeby wyko-
nywania dużej ilości zmian w jej kodzie źródłowym. 

Wykonany RIS jest podzielony na warstwę serwera i warstwę 
klienta. 

Warstwa serwera składa się z modułów Order Filler, PACS, 
Report Manager oraz Frontend. Każdy część działa niezależnie  
i symuluje odpowiednik z opracowania IHE. Warstwa klienta 
składa się z modułów ADT(Moduł przychodni), Acquisition 
Modality(Symulator urządzenia akwizycyjnego), Image Display, 
Report Creator(Stanowisko raportowania), Administrator. Są to 
aplikacje okienkowe, pozwalające symulować komunikaty odpo-
wiadające działaniom wykonywanym przez aktorów IHE oraz 
sterowanie serwerem. 
 
3. Symulator PACS 
 

Z punktu widzenia aktora Order Filler, nie jest istotne, w jaki 
sposób są przechowywane zdjęcia. IHE w ramach profilu Scheduled 
Workflow wprowadza aktorów Image Archive i Image Manager, 
którzy w rzeczywistości odpowiadają systemowi PACS. Projektu-
jąc aplikację, zdecydowano się wprowadzić symulator systemu 
PACS, który ogranicza się do przyjmowania i udostępniania da-
nych obrazowych. Transakcje IHE, które dotyczą PACS to: 
• RAD-8 Modality Images Stored, pomiędzy urządzeniem akwi-

zycyjnym a Image Archive (rys. 2) 
 
 

 
 
Rys. 2.  Schemat transakcji RAD-8[2] 
Fig. 2.  The transaction diagram RAD-8[2] 

 
• RAD-10 Storage Commitment, pomiędzy urządzeniem akwizy-

cyjnym a Image Manager (rys. 3). 
 
 

 
 
Rys. 3.  Schemat transakcji RAD-10[2] 
Fig. 3.  The transaction diagram RAD-10[2] 

 
Po utworzeniu zdjęcia, urządzenie akwizycyjne, rozpoczyna 

transakcję RAD-8, wysyłającą zdjęcie. Jest ona realizowana ko-
munikatami DICOM C-STORE, które przesyłają binarną repre-
zentację zdjęcia i powiązane z nim informacje. Po jej zakończeniu 
rozpoczyna się transakcja RAD-10 mająca na celu przekazanie 
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kontroli nad zdjęciem do PACS. Wykorzystuje ona komunikat 
DICOM N-ACTION, w odpowiedzi otrzymując wiadomość  
DICOM N-EVENT-REPORT informujący o wyniku transakcji. 
Umieszczone zdjęcia otrzymują identyfikatory i mogą być wyszu-
kane przez procedurę i serię zdjęć, które odpowiadają procedurze  
i krokowi procedury zleconego badania. 

Symulator urządzenia akwizycyjnego najpierw wykonuje zapy-
tanie do symulatora PACS, w celu otrzymania identyfikatora 
zdjęcia. Zapytanie jest realizowane przez wysłanie wiadomości 
DicomNAction, w której jest ustawione pole PacsCommand  
z identyfikatorem procedury i kroku procedury, odpowiadającym 
wysyłanemu zdjęciu. Wysyłane są także informacje o badaniu, 
które zostały otrzymane podczas pobierania informacji o badaniu, 
z order fillera. W odpowiedzi symulator PACS wysyła identyfika-
tor zdjęcia, który ma zostać użyty podczas umieszczania go za 
pomocą protokołu HTTP. 

Pobieranie danych z PACS jest wykorzystywane przez symula-
tor Image Display, który pełni rolę prostej przeglądarki zdjęć. 

Symulator udostępnia także funkcję przekazania listy zasobów. 
Pobranie listy jest wykonywane przez wysłanie wiadomości Pacs 
Command z polem action ustawionym na PacsCommand. 
QUERY. W odpowiedzi wysyłana jest seria wiadomości Pacs 
Command, które odpowiadają pojedynczemu wpisowi w bazie 
danych. Każdy komunikat ma przypisany identyfikator zdjęcia, 
identyfikator procedury, kroku procedury, opis badania umiesz-
czony podczas tworzenia rekordu oraz datę umieszczenia go  
w bazie. 
 
4. Moduł aplikacji klienckiej 
 

Do zbudowania środowiska klienckiego aplikacji RIS, wyko-
rzystana została biblioteka graficzna Swing, który obok bibliotek 
AWT oraz SWT stanowi jedno z trzech głównych narzędzi służą-
cych do projektowania graficznego interfejsu użytkownika (GUI). 
Swing umożliwia tworzenie złożonych struktur GUI, poprzez 
wykorzystanie zestawu kontrolek np. pola tekstowe, przyciski, 
listy, struktury drzewiaste.  

Architektura Swing jest wzorowana na schemacie Model-
Widok-Kontroler (MVC). Umożliwia to oddzielenie kontrolek 
GUI od obiektów określających, jakie dane mają zostać wyświe-
tlone na ekranie. Komunikacja między interfejsem użytkownika  
a obiektami jest realizowana w oparciu o zdarzenia [4]. 

Zaprojektowane moduły aplikacji klienckiej pełnią rolę pro-
gramów okienkowych symulujących oraz przedstawiających 
rezultaty działania systemów peryferyjnych pracowni radiologicz-
nej. Dzięki zastosowaniu biblioteki graficznej Swing (rys. 4) 
oferują przejrzysty interfejs użytkownika pozwalający na wygod-
ne wprowadzanie danych oraz obserwowanie wyników działania 
aplikacji [5]. 
 
 

 
 
Rys. 4.  Widok jednego z okien aplikacji 
Fig. 4.  One of the windows in the application 

 
 

5. Podsumowanie 
 

Aplikacja zarządzająca pracownią radiologiczną organizuje 
prace wykonywane przez systemy peryferyjne pracowni. Wymo-
giem jej działania jest poprawna komunikacja z pozostałymi 
systemami wykorzystywanymi w pracowni, oraz szpitalnym 
systemem informacyjnym. Aplikacja ma na celu usprawnienie 
działania placówki obsługującej dużą liczbę pacjentów, która 
wymaga szybkiej obsługi danych z pracowni. 

W trakcie pracy nad opracowaniem struktury komunikatów, 
oraz układu tabel w bazie danych, duży nacisk położony został na 
stosowanie się do zaleceń IHE przestawionych w opracowaniach 
[1, 3]. Model zakłada wielokrotne przesyłanie tych samych infor-
macji, w celu utrzymania synchronizacji. W trakcie realizacji 
projektu, zapoznano się ze sposobem funkcjonowania pracowni 
radiologicznej, w jednym z lubelskich szpitali. Konfrontując go  
z opracowaniem IHE zostały wprowadzone pewne uproszczenia  
i usprawnienia, które mają zastosowanie praktyczne. Lista plano-
wanych badań jest zorganizowana w podział dobowy, eliminując 
próby kierowania kolejnością wykonywanych procedur. Powodem 
tej decyzji jest możliwość zaistnienia nieprzewidywalnych sytu-
acji, których rozwiązanie może być utrudnione przez narzucenie 
takiej kolejki. Obecnie używane urządzenia akwizycyjne są wypo-
sażone w systemy, pobierające listy zadań. Decyzja o kolejności 
wykonywanych badań powinna być pozostawiona dla operatora. 
Prezentowane w pracy rozwiązanie korzysta jedynie z kilku wia-
domości opartych na HL7. W pracy, przywiązywana jest większa 
waga do informacji, jakie niosą te wiadomości. 

Własny protokół został także wykorzystany do kodowania od-
powiedników wiadomości DICOM, które przekazywały dane 
tekstowe, lub służyły jako powiadomienia o zdarzeniach.  

Oba protokoły przekazują informacje, które muszą być kojarzo-
ne podczas wykonywania zadań w pracowni. Odpowiednia orga-
nizacja struktury tabel w bazie danych, pozwala szybko powiązać 
ze sobą dane pochodzące z różnych źródeł. Informacje zlecenia 
badania, są powiązane z informacjami pochodzącymi z urządzeń 
akwizycyjnych, oraz z później wykonywanym raportem. Relacyj-
na baza danych w odpowiedni sposób rozwiązuje problem powią-
zania ze sobą informacji. Technologia Hibernate pozwoliła na 
szybkie pobieranie złożonych struktur za pomocą kilku instrukcji 
w języku Java, zamiast pisania złożonych formuł SQL. 

Opracowanie oprogramowania, które może zostać wdrożone  
w środowisku produkcyjnym, wymaga rozwiniętego procesu 
testowania. W przypadku placówek medycznych ten proces jest 
jeszcze dłuższy. Następnym krokiem jest przygotowanie interfej-
sów komunikacyjnych, dla protokołów HL7 i DICOM. Pozwoli to 
na testy z udziałem oprogramowania symulującego zdarzenia 
sygnalizowane za pomocą tych protokołów i będzie kolejnym 
etapem do przetestowania aplikacji w rzeczywistej pracowni 
radiologicznej. 
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