
افشين نياكان (كارشناش استانداردهاى انفورماتيك پزشكى و پكس)
(MBA ،كارشناس نرم افزار) شادى نياكان

 Enterprise PACS آ شنايى با

امروزه با توجه به تجربيات مراكز درمانى كشور در پياده سازى سيستم هاى مختلف PACS، به تدريج زمزمه راه اندازى Enterprise PACS در برخى از مراكز 
شنيده مى شود. ضمن ارزش ها و تاثيرهايى كه اين تصميم در استفاده بهينه از تكنولوژى و ارتقاء سطح سالمت به همراه دارد، الزم است كه يك ابهام مهم را رفع كنيم.

نخست به مهم ترين تفاوت بين Enterprise PACS و Central PACS و ذكر مشخصه اصلىEnterprise PACS مى پردازيم.
تقريبا تمامى كشورها و يا سازمان هايى كه  موفق به پياده سازى Enterprise PACS شده اند داراى ساختارى مناسب در ساير زمينه هاى سالمت الكترونيك 
مانند: PHR , EMR  و   EHR استاندارد نيز بوده اند  و سيستم Enterprise PACS خود را بر اساس همين ساختار طراحى و پياده سازى كرده اند. اين ساختار 
استاندارد ارتباط منطقى بين تصاوير ذخيره شده در سامانه پكس و پرونده سالمت الكترونيكى فرد را برقرار مى كند. لذا با استفاده از مجموعه اى از فرايندهاى استاندارد، 

امكان دسترسى به تمامى اطالعات تصويرى فرد در تمام واحدهاى درمانى (فراتر از بخش راديولوژى و حتى يك بيمارستان) به راحتى فراهم مى شود.
شكل زير بخشى از فرايندهاى مربوط به استقرار Enterprise PACS را نشان مى دهد.

 متاسفانه درايران هنوز در هيچ يك از مراكز درمانى كشور PHR با EMR استاندارد راه اندازى نشده و EHR وزارت بهداشت نيز در حال طى كردن مسير 
تكاملى خود است و در حال حاضر آمادگى الزم را جهت استقرارEnterprise PACS  ندارد. 

Enterprise PACS  با قابليت ارتقاء به Central PACS روش پياده سازى
در اين زمينه يكى از روش هاى تست شده و مطمئن را به اختصار مرور مى كنيم:

 هر مركز درمانى پس از نياز سنجى، پكس لوكال خود را تهيه مى كند كه مى تواند از مينى پكس تا فول پكس متغير باشد. مهم ترين نكته ها در اين خصوص 
به شرح زير است:

   امكان استفاده محلى از تصاوير در شبكه مركز
  افزايش سرعت دسترسى به اطالعات

  عدم وابستگى به خطوط اينترنت يا اينترانت
  افزايش ضريب اطمينان از ارائه آنالين خدمت به بيمار 

  تنظيم سطوح امنيتى هر مركز بر اساس دستورالعمل ها و نيازمندى ها
  بهره گيرى از يك سرور مركزى قابل اطمينان (ترجيحا سيستم عامل لينوكس، نسخه SUSI 12 و كرنل ارتقاء يافته آن)

  استفاده از سيستم ذخيره پشتيبان اطالعات
 تنظيم فول پكس هاى مراكز براى انتقال خودكار اطالعات از مراكز درمانى به سرور مركزى

 تنظيم سرور مركزى براى انتقال خودكار اطالعات به سرور پشتيبان
 نصب برنامه نمايشگر وب (Tele-Radiology) بر روى سرور مركزى، سرور پشتيبان و ساير سرورهاى مراكز

 تعريف سطوح امنيتى مختلف براى كاربران در سطح سرور تجميعى مركز و سرورهاى محلى
 انتقال اطالعات از تمامى پكس هاى محلى به سامانه مركزى و تجميع تمام اطالعات دايكامى بيماران (تصاوير راديولوژى و فراتر از آن) بر روى سرور مركزى

 امكان ارائه اطالعات تصاوير به  HIS  مركز به صورت سرويس استاندارد WADO از پكس مركزى و پكس هاى لوكال
  امكان دسترسى مستقيم كاربران براساس سطوح امنيتى تعريف شده به اطالعات با قابليت جستجوى تمامى تصاوير بيماران از طريق پكس مركزى يا هر 

يك از پكس هاى لوكال نصب شده در مجموعه.

گفتنى اســت تا زمانى كه بستر الزم درخصوص پرونده ســالمت الكترونيك به صورت Enterprise در مراكز درمانى ما شكل نگيرد، صحبت از استقرار 
 Enterprise و نه (Central PACS)بيشتر در حد يك ايده خوب باقى خواهد ماند و چيزى كه واقعا عملياتى مى شود  يك پكس مركزى Enterprise PACS

PACS خواهد بود.
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