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Streszczenie. Niniejszy artykuł jest prezentacją opracowanego przez nas narzędzia,
pozwalającego specjaliście radiologowi konsultować się z inną osobą, w celu ustalenie
rozpoznania dla badania radiologicznego. Główną zaletą rozwiązania, prócz zapewnie-
nia bezpiecznego transferu obrazów oraz płynnej pracy dwóch specjalistów nad jednym
badaniem, jest to, że jest to moduł przeglądarki DICOM (aplikacji diagnostycznej). Nie
ma zatem konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania, czy serwisów we-
bowych. Lekarz pracuje przy aplikacji, którą wykorzystuje w codziennej pracy, a gdy
pojawiają się wątpliwości co do diagnozy, może połączyć się np. z lekarzem na wyższym
poziomie referencyjnym, by skonsultować swój opis.

1. Wstęp

Rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych przyczyniły się w ostat-
nim okresie do stworzenia szerszego wykorzystania globalnej infrastruktury wymiany
informacji dla potrzeb medycznych. Zastosowanie sieci komputerowych do przekazu in-
formacji i obrazu pozwala na szybką wymianę danych pomiędzy personelem medycznym.

Nieuniknionym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest wymiana in-
formacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia na różnych poziomach referencyjnych.
Konsultacja realizowana w sposób klasyczny wiąże się z koniecznością transportu cho-
rego oraz dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami ochrony zdrowia. Realizacja
konsultacji za pomocą sieci zapewniającej odpowiednią jakość przekazu pozwala przy-
spieszyć ten proces. Ma to szczególne znaczenie, gdy obraz jest podstawowym materia-
łem diagnostycznym.

Chcielibyśmy podkreślić, zanim przejdziemy do omawiania naszego rozwiązania, iż
grupą docelową są dla niego lekarze radiolodzy ”pierwszego kontaktu”. Opisują oni kil-
kadziesiąt badań dziennie i najważniejszy jest dla nich czas i trafność diagnozy. Będą
się oni konsultowali z lekarzami na wyższym lub równym poziomie referencyjnym (patrz
niżej), przebywającymi w ośrodkach medycznych w różnych częściach kraju.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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2. Diagnozowanie

Zasadne staje się więc opracowanie i wdrożenie rozwiązania pozwalającego przepro-
wadzać zdalne konsultacje cyfrowych badań radiologicznych. Przed rozpoczęciem prac
należy zdać sobie sprawę ze specyfiki pracy lekarzy radiologów oraz przeanalizować pro-
ces ”produkcji” opisu do badania. Właśnie opis - poprawna diagnoza jest elementem
najbardziej istotnym z punktu widzenia pacjenta jaki i lekarza. Dzięki niemu pierwszy
zyskuje szanse na odzyskanie zdrowia, a drugi wypełnia swoje powołanie zawodowe.

Zdefiniowaliśmy zatem dwóch najważniejszych aktorów w naszym systemie, choć tylko
jeden - lekarz - będzie z niego korzystał w sposób czynny. Zobaczmy zatem jak wygląda
typowy proces diagnostyczny (rysunek 1) - załóżmy jednocześnie, dla ustalenia uwagi,
iż narzędziem diagnostycznym jest tomografia komputerowa.

Rysunek 1. Schemat procesu akwizycji i opisu badania obrazowego

Pomijamy w tym miejscu cały proces rejestracji pacjenta i kierowania go na badanie,
gdyż nie jest on istotny z naszego punktu widzenia. Zależnie od stopnia informatyzacji
szpitala, zdjęcia z cyfrowego urządzenia (TK) trafiają do szpitalnego archiwum PACS,
skąd pobierane są na stację diagnostyczną, bądź bezpośrednio na tę stację (lub równo-
cześnie w oba miejsca). Dla niezorientowanych w temacie śpieszę wyjaśnić: archiwum
PACS jest bazą danych przechowującą nie tylko informacje obrazowe, ale i dane pacjen-
ta (zgodnie ze standardem DICOM [1]). Stacja diagnostyczna, z zewnątrz, to komputer
wraz z wysokiej jakości monitorami diagnostycznymi. Ale ważniejsze jest to, co kryje się
wewnątrz - specjalistyczne oprogramowanie, pozwalające wyświetlać i analizować obra-
zy generowane przez urządzenia diagnostyczne. To przy takiej stacji pracuje radiolog.
Korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia stara się on wykryć wszelkie anomalie,
odstępy od normy na otrzymanych zdjęciach. Oczywiście ma on również dostęp do do-
kumentacji chorego, poprzez system szpitalny (cyfrowy bądź ”papierkowy”).

Właśnie w tym miejscu mogą pojawić się wątpliwości. Logiczne i zrozumiałe jest,
iż różne ośrodki medyczne dysponują różnej klasy specjalistami. Są oni podzieleni na
tzw. poziomy referencyjne. Jeżeli lekarz, będący na pewnym poziomie referencyjnym, nie
jest pewien diagnozy - nie może sobie poradzić z danym przypadkiem - musi zasięgnąć
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opinii lekarza na wyższym poziomie referencyjnym. Osoba na najwyższym poziomie nie
może już tego zrobić i musi sama dokonać diagnozy.

Jak można zauważyć właśnie w tym miejscy, w przypadku wątpliwości przy doko-
nywaniu diagnozy, wielkim ułatwieniem i usprawnieniem pracy staje się telekonsulta-
cja. Prezentowane przez nas rozwiązanie wkracza właśnie w tym miejscu. Jego celem
jest dostarczenie platformy pozwalającej lekarzom pracować na jednym zbiorze danych
w różnych miejscach świata (tak jakby siedzieli przy jednym monitorze diagnostycz-
nym). Mogą oni stosować te same narzędzia oraz widzą rezultaty działań własnych jak
i innych uczestników konsultacji.

3. Założenia

Podczas prac analitycznych doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem na wpro-
wadzenie efektywnej platformy telekonsultacyjnej jest wykorzystanie istniejącej prze-
glądarki obrazów DICOM i dodanie do niej modułu pozwalającego prowadzić zdalne
konsultacje.

Dlaczego? Przyczyna jest bardzo prosta. W pracy diagnostycznej lekarz często po-
siłkuje się takimi narzędziami jak: pomiar długości, powierzchni, kąta, regulacja po-
ziomu/okna, MPI, MPR czy nawet VR (rendering wolumetryczny). Dodawanie takich
narzędzi do, opracowanej wcześniej, platformy telekonsultacyjnej jest procesem bardzo
kosztownym i długotrwały, a ”zapomnienie” o narzędziu może się okazać zgubne dla
takiego rozwiązania - nie będzie ono używane. O wiele łatwiej i szybciej jest opracować
rozszerzenie już istniejącej aplikacji diagnostycznej. Na taką ”bazę” wybraliśmy, rozwi-
jane przez jednego z autorów, oprogramowanie NoLimits (www.therearenolimits.pl) [2].

Rysunek 2. Zrzut ekranowy aplikacji diagnostycznej No Limits
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Kolejnym założeniem/wnioskiem, który nasunął się jako wynik konsultacji z medyka-
mi, jest to, iż konsultacje nie muszą być prowadzone między więcej niż dwoma lekarzami
(schemat peer-to-peer). Powód jest również prosty - koszty. W każdej sytuacji, gdy je-
den lekarz potrzebuje pomocy drugiego z innego ośrodka, pojawia się pytanie: kto za
to zapłaci? Być może konsultacje będą się odbywały na podstawie umowy między jed-
nostkami lub między lekarzami. Tak czy inaczej, jest to rzeczywisty problem, a wniosek
oczywisty: łatwiej i taniej jest konsultować badania u jednego, sprawdzonego lekarz niż
np. dwóch (podwajają się koszty). Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, kiedy trzeba
będzie zasięgnąć opinii kolejnego eksperta, ale można wówczas powtórzyć sesję. Takie
sytuacje są raczej rzadkie, lekarze zwykle znają swoje umiejętności i wiedzą do kogo się
zwrócić z danym problemem.

Są to założenia co do struktury i charakteru aplikacji, będące subiektywnymi wnio-
skami jej autorów. Są jednak założenia, które muszą być zawsze spełnione, niezależnie
od rodzaju platformy.

Po pierwsze: bezpieczeństwo. Musimy pamiętać, że przesyłane będą dane pacjentów
objęte ochroną danych osobowych. Jednocześnie lekarze muszą mieć pewność, że dane,
na których pracują, nie zostały zniekształcone (celowo bądź przypadkowo).

Prosimy również pamiętać o kwestii prawnej - diagnoza może być jedynie dokonywana
na obrazach w jakości diagnostycznej - DICOM.

Po drugie: szybkość. Konsultacje muszą się odbywać w czasie rzeczywistym, opóźnie-
nia powinny być niezauważalne.

4. Przypadki użycia

Pierwszym (zaraz po analizie) krokiem do rozpoczęcia pracy nad jakimkolwiek syste-
mem informatycznym, jest zdefiniowanie przypadków użycia, czyli odpowiedź na pytanie
kto i do czego ma danej aplikacji używać. Aktorem w naszym systemie, jak wspomniano,
jest lekarz radiolog, który (rysunek 3):

- może połączyć się z dowolnym innym użytkownikiem aplikacji (musi znać adres
IP oraz hasło dostępowe do aplikacji partnera),

- może komunikować się z partnerem na drodze rozmowy głosowej bądź chatu
tekstowego (jak program GG),

- może również obserwować swojego rozmówcę dzięki przekazowi wideo z kamer
internetowych,

- radiolodzy mogą pracować nad analizą tego samego badania, poprzez wykony-
wanie wszelkich operacji dostarczanych przez nowoczesne oprogramowanie dia-
gnostyczne,

- wyniki czynności pojawiają się jednocześnie u obu uczestników konsultacji,
- możliwość transferu badania,
- dodatkowo możliwy jest bezpieczny transfer dowolnych plików między partnera-

mi (mogą to być np. skany zlecenia bądź karty pacjenta).

5. Realizacja

Omówimy teraz, w ogólnym ujęciu, jak zostały przez nas zrealizowane poszczególne
funkcję prezentowanego narzędzia.
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Rysunek 3. Przypadki użycia systemu

Tak jak wspomniano, chcieliśmy uniknąć komunikacji przez serwer, a jedynie zre-
alizować architekturę peer-to-peer. Konieczne jest zatem posiadanie przez obie strony
komunikacji zewnętrznych adresów IP. W przypadku braku takiego adresu i łączeniu się
przez gateway konieczne może okazać się zdefiniowanie tunelu na konkretny komputer
(i port) w podsieci. Strony konsultacji muszą wymienić się swoimi adresami, aby możliwe
było nawiązanie połączenia. Oczywiście użytkownik jest informowany o nadchodzącym
połączeniu i może je zaakceptować bądź nie.

Użyliśmy biblioteki dźwiękowej [3] do przechwytywania i wysyłania dźwięku przez
sieć, klas strumieniowych do transferu przechwyconego obrazu z kamery [4] oraz tekstu
chatu [5]. Ta część narzędzia jest stosunkowo prosta i szybka w realizacji, jako że jest
dobrze opisana i często wykorzystywana. Zupełnie inaczej wygląda kwestia pracy nad
wspólnym zbiorem obrazów.

Zagadnienie można podzielić na dwa odrębne problemy. Pierwszy to transfer obra-
zu, w sensie pliku DICOM, drugi to transfer wszelkich informacji o przekształceniach,
czy kolejnych warstwach nad obrazem (wszelkie znaczniki, pomiary długości, kąta, po-
wierzchni).
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Rysunek 4. Aplikacja No Limits wraz z uaktywnionym narzędziem do telekonsultacji

Przesyłanie obrazu nie jest tak prosty jak może się wydawać. Głównym problemem
jest ich rozmiar. Jak wspomnieliśmy, do diagnostyki mogą być używane jedynie zdjęcia
w jakości diagnostycznej - takie jak w DICOM. Rozmiary pojedynczej warstwy mogą
się wahać od pół mega (dla CT) do kilkunastu mega (dla RTG). Oczywiście całkowite
rozmiary badania też się różnią [6]. Standardowe badanie CT zawiera ponad sto warstw,
gdy dla badania RTG robi się zwykle jedynie parę zdjęć. Daje nam to ogólny pogląd na
rozmiary badań, które muszą być przesyłane.

W przypadku badań, dla których pojedyncze warstwy nie przekraczają określonego
rozmiaru przesyłana jest najpierw aktualnie obserwowana, przez inicializatora połącze-
nia, warstwa. Kolejne warstwy są dosyłane w tle tak, aby lekarze mogli jak najszybciej
rozpocząć pracę z pierwszym obrazem. Dla badań o większych rozmiarach warstwy,
np. wspomniane RTG, przesyłane jest najpierw to co widzi użytkownik - jedynie skom-
presowany wycinek realnego zdjęcia. A następnie dosyłane są kolejne informacje o ob-
razie. Użytkownik, po drugiej stronie, odbiera to jako stopniowe poprawianie jakości
obserwowanego zdjęcia. Może on też na nim zacząć wykonywać operacje graficzne.

Ponieważ przesyłanie za każdym razem zmodyfikowanych obrazów wiązałoby się ze
znacznym obciążeniem sieci, w naszym rozwiązaniu, przesyłane są jedynie informacje
o wykonywanych operacjach. Jest to proste (ze względu na architekturę naszej aplikacji
bazowej) synchronizowanie stosów operacji graficznych, które są wykonywane po obu
stronach, na zsynchronizowanych zbiorach danych.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy użytkownicy korzystają z różnych wersji aplikacji,
gdy np. jedna ze stron nie dysponuje narzędziem, które wykorzystała druga strona.
W takiej sytuacji przesyłany jest efekt operacji - zmodyfikowany zbiór danych.
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Bezpieczeństwo transferu, zarówno informacji obrazowych jak i innych plików, mię-
dzy stronami zapewnia szyfrowanie z kluczem publicznym (SSL) [7]. Oczywiście tą drogą
można również przesyłać dokumenty opatrzone podpisem cyfrowym. Można w ten spo-
sób przesłać np. opis, który, dzięki kwalifikowanemu podpisowi cyfrowemu, zyskuje moc
prawną i nie jest konieczne przesyłanie ”papierowej” wersji dokumentu.

Rysunek 5. Poszczególne funkcjonalności narzędzia

6. Wyniki i konkluzje

Wstępne wyniki testów, prezentowanego rozwiązania, są obiecujące i wskazują na jego
dużą skuteczność. Zapewnia ono bezpieczeństwo, optymalną szybkość komunikacji oraz
pracę nad badaniem w czasie rzeczywistym.

Prezentowana platforma jest rozszerzeniem w pełni funkcjonalnego oprogramowania
diagnostycznego No Limits [2]. Aplikacje tego typu wykorzystywane są na stacjach dia-
gnostycznych, przy których pracują lekarze radiolodzy opisujący wykonywane w ośrodku
badania. Dzięki temu lekarz nie musi korzystać z dodatkowego oprogramowania, oprócz
tego, do którego przywykł i które wykorzystuje w codziennej pracy.

W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować testy wydajność komunikacji, w za-
leżności od rodzajów badań i jakości połączenia. Zapewne znajdzie się miejsce na opty-
malizację i poprawienie ewentualnych spowolnień w łączności.
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SYSTEM FOR TELECONSULTING OF RADIOLOGY STUDIES
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Abstract. The authors would like to present a recently developed tool. Its purpose is to allow a phy-
sician to tele-consult radiological study with another specialist. The main advantage of this solution,
apart from providing secure image transfer and real time work of two users on the same data set, is that
it’s only a module to the DICOM viewer (diagnostic application). There is no need to use additional
programs or web services. Physician works on the same application, he or she uses every day. And when
it is necessary, he or she can connect to the remote consultant.


