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Kuvankäsittely lääketieteessä koki enteellisen muutoksen 70-luvun alussa, kun 
TI'-kartoitin otettiin käyttöön. Sen jalkeen on digitaalisina kuvina (eli numeroina 
tietokoneen avulla) käsiteltävän informaation määrä lisääntynyt selkeästi; 
digitaalinen magneetti-, ultraääni-, DSA- ja isotooppikuvaus on otettu käyttöön. 
Kokonaiskuvausmääri~ -_ tänäänJ5- - 30 _digiit_l@ena käsiteltävä informaatio 
muuttuu lähes 100 %:Li silloin, kun filmin korvaava digitaalinen 
kasett~ärjestelmä otetaan käyttöön röntgenosastolla. Tällöin on nykyisen 
filmiarkiston korvaava kuva-arkisto ja siihen liittyvä atk-järjestelmä (PACS = 
Picture Archiving and Communication System) sekä toiminnallisesti että (suurten 
perustamisinvestointien jalkeen) myös taloudellisesti perusteltavissa. PACS tulee 

- olemaan osa röntgentutkimusten ja koko sairaalan tietojärjestelmää (RIS ja HIS). 
Sillä on kuitenkin omat digitaalisen kuvan ominaisuuksiin liittyvät 
erityispiirteensä. 

Potilaskuvausten tallentaminen tietokoneelle edellyttää myös selkeitä muutoksia 
työmenetelmiin. Röntgenyksiköiden henkilökunta ja osa muuta 
sairaalahenkilöstöä on koulutettava uusien jarjestelmien kayttöön. Valotaulu 
filmien katselu- ja tulkintapaikkana korvautuu muutaman kuvamonitorin 
työasemalla; eritasoiset laitteet tarvitaan vuodeosastolla, röntgenhoitajalla, 
radiologilla ja demonstraatiotilassa. Kuvien siirto arkistosta muuttuu oleellisesti, 
kuvia ei kadoteta ja niiden keskinäinen vertaaminen ja analysointi helpottuu ja 
monipuolistuu. Kaukaisessa tulevaisuudessa näkyy myös muissa röntgenyksiköissä 
tehtyjen tutkimustulosten siirto ja välitön hyväksikäyttö. 

Kokeilukäytössä eri puolilla maailmaa on kymmeniä PACS järjestelmiä: myös 
muita nimityksiä on käytössä. Suomessa on edetty varsin konservatiivisesti; 
muutamia teleradiologiakokeiluja on tehty ja digitaalisesta kasettijärjestelmästä 
on kokemusta. 

Kotimaisen PACS-projektin yhteydessä on TYKS:n ja SAI/V'iT:n toimesta 
(Heiska, Kiuru) selvitetty yliopistollisen keskussairaalan ja sen alueen (Raision 
aluesairaala ja Naantalin terveyskeskus esimerkkeinä) tarvitseman digitalisen 
kuvajärjestelmän kokoa ja ominaisuuksia. Tällainen selvitys yhdessä 
röntgenlaitosten omien kokemusten kera on perusedellytyksiä käsityksen 
muodostamiselle tulevien jarjestelmien ominaisuuksista, muutoksista työtapoihin 
ja kustannuksista. 

Käyttäjien PACS-järjestelmävaatimuksia selvitettiin analysoimalla nykyistä 
analogista ja digitaalista kuvien käsittelyjärjestelmää. TYKS:n vuoden 1988 
röntgentutkimus- ja filmimäärät muutettiin tietyin oletuksin digitaaliseksi 
kuvainformaatioksi. Esityksessä selvitetään ko. analysointimenetelmää ja saatuja 
tuloksia sekä hahmotellaan TYKS:n röntgenosastoja, vuodeosastoja ja 
poliklinikoita koskeva PACS-järjestelmä samoin kuin vastaavia vaateita koko 
TYKS-piirille. 



Laitteiston odotettavissa oleva kehittyminen on käyttökelpoisen PACS- 
ja rjestelman ehdoton edellytys. Kuitenkin ohjausjarjestelmien, eri tasoisten 
standardien ja käytettävyyden kehittäminen sekä optimointi vaatii sitäkin 
suurimman huomion ja työpanoksen. Reaali- tai lähes reaaliaikainen 

C - kuvankäsittely suurilla kuvamatriiseilla ja riittavalla intensiteettisyvyydellä on 
@ 6 0  \ v tunnetusti hy%n vaativaa tietojenkäsitteljä. Suuressa röntgenyksiko&a -- -..- ~ i ä :  

1 0 
vuorokaudessa noin 100 m2 filmiä eli noin- - .--- - .---. -----..- --,.--*- -- - ;@ dj$taalin@i%?formaatio. -- ..- .-- 

1 Selkeä edellytys tulevien suurten investointien onnistumiselle Suomen 
terveydenhuollon eri tasoilla on kerätä omia kokemuksia ko. jarjestelmistä ja 
niiden käytöstä. Nyt onkin odotettavissa, että julkisia varoja todella suunnataan 
näihin projekteihin. 
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