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POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOJENKASITI-ELY
JOHDANTO
Esitelmassäni olen selvittänyt kuntainliiton rakennetta ja organisaatiota seka atk-toimintaa. Tietojenkäsittelystä olen lyhyesti kuvannut at.ktoimistoa,
käytössä olevia laitteistoja seka tarkeimpia sovelluksia, ohjelmistoja ja niiden hankintatapaa. Lisäksi olen käsitellyt lyhyesti tulevaisuuden nakymia.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIIlTO
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on
perustettu 1986 huolehtimaan koko maakunnan erikoissairaanhoidosta.
Kuntainliitossa on yhdistettynä
entiset Pohjois-Karjalan Keskussairaalan, seka Paiholan , Kuurnan ja Koppolan sairaaloiden kuntainliittot.
Kuntainliitto käsittää yleissairaanhoidon tehtäväalan
(Keskussairaala ja Kontioniemen sairaala ) seka mielisairaanhoidon tehtäväalan
(Paiholan ja Koppolan
sairaalat sekä mielenterveystoimistot ) . Lisäksi vuoden 1987 alusta kuntainliittoon on kuu1u:nutpäihdeshuoltoa hoitava Kuntoutumisklinikka.
Jasenkuntia kuntainliitossa on 19 : Eno, Heingvesi,
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kiilhtelysvaara,
Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijarvi, Pyhaselka, Rääkkyla, Tohmajarvi, Tuupovaara,
Valtimo ja Vartsila. Alueellinen ulottuvuus on yli
18 000 km2, asukkaita 180 000, sairaansi,joja 641 yleissairaanhoidossa ja 611 psykiatriassa :;eka Kuntoutumisklinikalla 30 hoitopaikkaa.
Kuntainliiton toteutunut talousarvio vuonna 1987 menojen osalta oli noin 409 miljoonaa, josta yleissairaatoiminnan osuus oli 309 miljoonaa. Yleissairauksien menoihin sisaltyy 42 miljoonan laajennushankeen
ja 2.4 miljoonan Kuntoutumisklinikan menot:. Virkojen
lukumaära kuntainliitossa oli yleissairaanhoidon tehtavaalalla 1342 ja mielisairaanhoidon tehtavaalalla
552 seka Kuntoutumisklinikalla 19.
Kuntainliiton organisaatiokaavio ja siihen sijoittuva
atk toiminta on esitetty liitteissa 1 ja 2.

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tietoj~!nkäsittelytoiminnoista vastaa keskussairaalassa sijaitseva
atk-toimisto. Atk-toimiston toiminnan alkaminen voidaan katsoa tapahtuneeksi vuoden 1981 aikama, jolloin
ensimmainen tietokone hankittiin.
Atk:-toimistoon
kuuluu atk-paällikkö, atk-suunnittelija ja kaksi
atk-operaattoria sekä muutamia tilapäisia.eri tehtäviii tekeviä henkilöitä. Lähivuosina toimiston vakinainen henkilökunta kaksinkertaistuu.
Laitteisto
Käytössämme ovat Digitalin ~ ~ ~ - 1 1 / 4VAX-751
4,
ja
VAX-8200 tietokoneet sekä tietoliikenteen hoidossa
Ethernet-tietoliikenneverkko. Päätelaitteiston muodostavat noin 170 näyttöpäätettä, 80 kirjoitinta ja
15 mikrotietokonetta.
Käytössäoleva laitteisto on
kuvattu liitteessä 3.
Voimakkaan kehitysvaiheen takia laitteisto tulee
lähivuosien aikana kaksinkertaistumaan.
Sovellukset
Kuntainliiton käytössä olevista ohjelmiistoista on
suuri osa FAS-ohjelmointikielisiä joko sairaaloiden
yhteistyön8 tai kuntanliiton omana työnä toteutettuja
ohjelmistoja. Kesällä 1986 hankittiin ohjelmointivälineeksi PowerHouse -sovelluskehitin, jolla uusimmat
järjestelmät on rakennettu. Jatkossa PolnlerHousella
uudistetaan FAS-ohjelmistoja sekä toteutetaan uusia
tietojarjestelmiä.
Suunnitelmissa selvasti merkittiivimmät laiaikona
toteutettavat hankkeet ovat SAVA-ajanvaraiisohjelmiston käyttöönoton jatkaminen, potilastietojiirjestelmän
uusiminen ja laboratoriotietojiirjestelmän hankinta.
Lisäksi jatketaan laskenta- ja materiaalijiirjestelmien seka toimistoautomaation toteuttamista ja käyttöönottoa.
Liitteisa 4 ja 5 on esitetty nykyisin kiiytössä olevat
ja toteutusvaiheessa olevat jiirjestelmät, Lisäksi
liitteessii 6 on periaatteellinen kuva laskenta- ja
materiaalijärjestelmistti.
Ohjelmistojen hankinnassa ja toteuttamisecsa yhteistyökumppaneina kuntainliiton kanssa ovat olleet mm
Valtion Tietokonekeskus VTKK, Softa Oy, Tietosavo Oy
ja Tietojyvä Oy.
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