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Automaattiseen tietojen késittelyyn perustuvan tietotekniikan 

- diffundoituminen sairaanhoitotydhön on ollut hidasta, tilanne on nyt 
kuitenkin muuttunut. Tietokoneistuminen muilla aloilla ja sairaalan 

hallinnossa on edennyt , mikrotletokoneet ovat mullistaneet tekstlnkïsittelyn 

ja odotukset muuhunkin apuun ovat herrnneet. Luopuminen keskitetystr 

tallennuksesta ja siirtyminen paatekdyt.tOlsyyteen on aiheuttanut. 

luotettavuuden lisayksen, Joka riittila vakuuttamaan pedantlnkin 1Pikrrin 

nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuuksista. Tarve rationalisoida antaa 

motiivin panostaa tietotekniikan keinojen soveltamiseen, 10 vuoden kuluttua 

ei ole puute vain rahasta, on myös puute työntekijbist#. Nuoriso ei vierasta 

ptUtteii4 eikï uusia monimutkaisia ohjelmia, jos hallitsee monikuvioisen 
- mielikuvit uspelin, ovat tavanomaiset sairaalasovellukset helposti opittavissa. 

Tietokoneiden tekniikan ja paateasemien lukumitdrdn kehittyminen on antaa 

myas mahdoliisuuksia kehittbli hyddyllisid sovelluksia. 

Yhdysvaltalainen Medical Informatics -aktivisti Don E Dettmer on mslrritellyt 

I U a r i n  kannalta parhaat tietojenkdaittelyn aovellusalueet 

t;irkeysjirjestyksessï. Nitmd ovat: 



7)Luottokorttimassamuistit potilaalla 

Dettmerin ajatuksiin tietotekniikasta kuuluu lisilksi etta kysymyksessil ei ole 

yksinomaa tiedon muokkaus, vaan myos tiedon vtilityr. Sairaalassa potilaan 

hoitoon liittyvii tietotuotanto on prosessointiongelmana plaosiltaan 

yksinkertainen, mutta tiedonvïlitysongel mana ja tiedon suojausongelmana 

hyvin vaativa ja kompleksinen. Kustannushyödyn saaminen saattaa olla - 
vaikeaa. Dettmer kuvaa tamiln ongelman nain: 100 000 yksikön tiedostossa on 

10 000 SrPLntbii, joista kukin maksaa 1000$ kappale. Namï  Dettmerin 

ajatukset ovat hyödyilisiï arvoitaessa tietojenkilsittelyn mahdollisuuksia 

soveltua sairaalan tytiprosessiin. 

LiiPkiirin kannalta tietojilrfestelmllle on asetettava seuraavat vaatimukset: 

(Bleich et al 1985) 

&Tietojen tulee olla hallittavissa pdïtteella ja heti hytidynnettivissï 

@Tietojen tulee olla saatavissa vrlittomasti ja joka paikassa 

Jarjestelmän tulee toimia nopeaati 

Järjestelmiin tulee olla luotettava 

Tietosuojan on oltava varma 

Jujestelman tulee olla kayttajaystavailinen 

@Potilasjilrjeetelm~n tulee sisil1tiiP yhden (ja vain yhden) tietueen/potilas 

Periaatteet ovat sclkeitii ja yksinkertaisia mutta vaativat kehittyneen 

ympariatbn. On tiedettrvr mitr tietoa micrslkin tarvitaan tai tarvitaanko sitil 

01lenkaan.Tehokas tietoliiikenne. johon liittyy mainittu monipWy-on-line, 



edellyttir kattavaa prrte jar jestelmar. 

Yritykset hybdyntttt tietotekniikan mahdollisuuksia potilaiden hoitoa 

koskevan informaation proaessoinnissa ovat viela alullaan. 

Kansalnvalisestikrrn namr jirjestelmat eivat ole edenneet kovin pitkalle, vain 

muutamassa paikassa on kyetty rakentaamaan todellinen HIS, Hospital 

Infor mation Syatem. sairaalan kokonaistietoj~jestelmi. 

Sairaalaläïk~rin työn sisiltddn liittyvtt tietojdrje3telmit ovat toivelta 

- herrttttvia, Digitaalinen kuvantallennus ja prosessointi, paperiton 

sairauskertomus, CD -kirjastot, alueelliset potilastiedostot, tekodlysovellukset, 

tekstin tunnistus ja automaattikirjoittaminen, automaattinen tekstin koodaus, 

biosignaalin tallennus ja prosea8ointi, pfiitöksentekoa tukevat j Ar jestelmit, 

muistuttaja -jUjeste.lrnttt, elektroninen arklsto jne ovat olleet esillti visioina 

jatkuvasti, niiden yleistymistr hidastaa ohjelmien kalleus ja krytdsstl olevan 

tekniikan rajoitukset. 

Tietojrrjestelmrnii paperilla toimiva jatkuva ~airauskertomus on kriisissa, 

ongelmana ei ole pelkrstärn tekstimuotoisen informaation tuotanto, enemmin 
- ja enemmrn aikaa krytetrrn tekstien lukemiseen. Kun potilas on klaynyt 

Iïikrrissr, kertoo hrn kuinka se lirkari "luki vain niitl papereita". Vielï 30 

vuotta sitten kertomus oli tiivis, kasin kirjoitettu, 20 vuotta sitten alkoivat 

jatkuvan sairauskertomuksen niput kasvaa ja viimeinen 10 vuotta on tehty 

tybtA niiden kmn rajoittamiseksi mikrofilmaamalla. Trmr tekniikka, 

paradoksaalista kylli, cm varsin teh0ka.i tyoajan srrat i j ï ,  mikrofilmejr 

luetaan erittrin vrhPn. Tarve parempaan tekstimuotoisten tiedostojen 

hallintaan on eelvr, haiutaan nopeaa tiedonhakua, halutaan tiiviste1 mir, 

haiutaan yhteenvetoja ja analyyseja tehdystr työ~tit, halutaan kirjalliQuuQ 

Iaelle. 



Sairauskertomus sisaJtLa mybs informaatiota hoitoprosessin 

suunaittelemiseksi ja toteuttamiseksi, Tiedon~iirto paperilla on hankalaa, 

rdntgen pyynnot . konsultiatiot. jatkohoi topyyndt jne ovat tyy ppiesimerkkein; 

leikkauslistojen laadinta osastolla, Iahetys elektronisella postilla, editointi, 

jakelu padteverkon kautta seka listan etenemisen seuranta on ohjelma, jota 

parhaillaan tehdïLn. 

Paperiton osasto -kokeilu on aloitetty OYKS:s8a ortopedisen elektiivisen 

osaston ykdnkertaistetussa yrnpariatdssä. Perustana on osaston oma 

tietoliikennepalvelukone ja 23 litterr mikroprrtetta potiiashuoneissa. Tiimï 

lienee vielï alkuaskeleita, tulevaisuuden versioaaa on ehka johdoton pïite, 

jota työnnetddn ~airau8kertomusvaunussa ja josta luetaan ja selataan potilasta 

koskevat tiedot ja johon kirjataan ml3;rdykset. Mielenkiintoisia trssï 

kokeilussa ovat kayttöönottokynnyksen ylittiminen, mitki vaikutukset 

uudella menetelmlllri on tyayhteisoon ja miten informaation sisttitö muuttuu. 

Tdhan mennessti saadut kokemukset viittaavat siihen, etta muutos on todella 

suuri. Kuvaruutu on pieni aukko tiedon maailmaan, pitkä tekstitiedosto on 

auttamattoman hida8 lukea ja monimutkaiset lomakkeet vlevlt aikaa. 

Viimeinen puoli vuotta on kehitetty hottosuunnitelman tiet~~islltdii. 

Hoitosuu~itelmat ovat kehittyneet makroikst, kokonaisoh)elmiksi, jotka ovat 

valmiina dia~nwseittain kutakin holtopaivra varten ja tarvitsevat vain 

potilaan tarvitsemat yksilolliset hienosaadbt. NaytfOjr on kehitelty 

infor matilvislk~i ja mahdolli~lm man yksinkertaislksi, on mietitty, mita 

kannattaa pistda pUtteelle ja mlk2 asla on itsestirn selva.. 

Sairauskertomuksen sisiltaman infor ma tion tehokkaamman hyv&kslkaytan 

vaikeutena on atruktuurittomuus ja eprtismlillisyys. Tekstit voidaan kylll 
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tallettaa. ne voidaan lukea, mutta niiden prosessolnti on mahdotonta. 

Muutosta tarvitaan, jotta informaatio kehittylsi k Asittelykelpoisem maksi. 

Tietosuoja on ongelma. Tietokoneasiantuntijat vakuuttavat ratkaisevansa aen, 

hakkerit taas murentavat uskoa. Suojaukset ovat toki paremmat kuin 

paperijfrjestelmissd, mutta mahdollisuus katsoa 200 000 ihmisen tiedot 

muutamassa minuutissa on todellisuutta. Kayttstjien erilaiset auktorisoinnit ja 

lokikirjarnenettely, joka identifioi kayttajat jalkikateen, ei ole riittava 

suojau8taso pitkrlltt tahtairnella. Tarvitaan vaikeammin kierrett(lvi4 

j j e l m i  esimerkiksi deidentifioitu ja ja/tai salakirjoitettu ja 
- 

potilastiedostoja, joihin pttasy on riittiiviisti kontrolloitu, 

Tietosuojalainsïtiddntö normeeraa suoiauknen vaatimuksia tiukasti ja 

ykslökeskeisesti, Tietojenkäsittelyn mahdoiiisuuksien parantuessa olisikin 

mietittdva varsin tarkkaan yksildn ja ja yhteiskunnan erilaisten intressien 

yhteensovittamista tina alueella. 

Mita hybtyti automaattisesta tietojenkisittelystï sairaalassa Ilakarille on? 

Bnnen hlin ktisin kirjoitti leikkauslistan. nyt hnn samalla kirjoittaa sen 

koneella puhtaaksi ja lilhettaa sen leikkaussallin. Tietokonetta kaytetran 

- puhelimen, putkipostin, lahetin, kirjoituskoneen, laskukoneen, kortistolaatikon 

jne korvaajana. Monet tyot pratteell? ovat hitaampia, tiedot ovat kuitenkin 

sitten sellaisessa muodossa , etta niiden vuitan jatkokayttti on mahdollista tai 

se on itseaaiaasa jo tapahtunut. Tietokone vrhentaa taustalla tapahtuvaa 

puurtamista ja kun  tyoaika lyhenee, jostain on saatava vUer lisaa tai toita 

vithernrndksi. Tietotekniikkaa hyodyntiien samalla vakirndPrl;Ui kyetaan 

tekemtidn korkealaatuisem paa tyot? lyhentyneenii työaikana. 

Sairaaloiden kokonaistietojdr jestelmissr olemme viela prototyyppien 

kehittelyvaihretsa, olemme myas vaiheessa josaa tarvitaan koulutusta, 



asenteiden muuttumista ja yhtenrisiä toteuttamistapoja ja standardeja. 

Olemme riippuvaisia kansainvalisestl kehityksesta ja sen seuraaminen on 

ttirkelia. Ehkii vuonna 20 10, tai niihin aikoihin, ollaan tilanteesaa, jossa metsät 

sïistyvnt ja elektronit viiistiivit iloisina sairaaloiden putkiposteissa ia 

ihmistyövoima kaytetarn paperin selaamisen sijasta potilaiden hoitoon, 




