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1. Yleistä 

Dicom SIG toiminta on varsin alussa vielä. DICOM SIG toiminnan lähiajan tavoitteena on lisätä 
standardin tietämystä maassamme. Tarkoituksena on perehtyä standardin sisäitöön normaalia 
tarkemmalla tasolla ja luoda informaatiokanavia, jotta tehdyt asiat olisivat kaikkien jäsenten 
tiedossa.. 

SIGissä päätyön tekevät puheenjohtaja ja HL7 kordinaattori.Vapaaehtoistoiminta ja muiden tahojen 
aktiivinen osalllistuminen on onnistumisen kannalta väittämätön edellytys 

2. Dicom SIG-toiminnan taustaa 

- Radiologinen ympäristö on keskellä muutosta: filmikeskeisestä toiminnasta ollaan siirtymässä yhä 
enenevässä määrin kuvien digitaaliseen käsittelyyn ja siirtoon. Toimittajakohtaiset ratkaisut ovat 
väistymässä ja tavoitteena on monen toimittajan avoin standardien mukainen ympäristö. 
Radiologiassa käytetyksi standardiksi on vakiintumassa Dicom (Digital imaging and 
communication in medicine). Digitaalinen avoin laiteympäristö on mahdollistanut myös ns. PAC- 
järjestelmien ja nopeiden tietoverkkojen käyttöönoton. PACS:illa tarkoitetaan radiologista ja 
kliinistä toimintaympäristöä, jossa kuvien tuottaminen, siirto, käsittely ja arkistointi tapahtuvat 
digitaalisesti. PACS:in eri osakomponentteja ovat digitaaliset laiteliiiännät, radiologin, kliinikon ja 
hoitajan kuvatyöasemat, digitaalinen arkisto, FUS-liitäntä @adiological Information System) ja 
tiedonsiirtoverkko. Dicom-standardi koskee PACS:in jokaista osakompönenttia erikieen. FUS- 
liitännässä käytetään lisäksi HL7-standardia. 

Dicom:in laaja-alainen käyttöönotto on osoittautunut kuitenkin käytännössä joskus vaikeaksi, koska 
Dicom standardin implementoinnin laajuus vaihtelee riippuen laitetoimittajasta. Dicom-standardin 
tuntemus asiakaskunnassa ja toimittajaorganisaatioissa on myös osittain puutteellista. 

- 3. Dicom SIG-toiminnan tavoite 

Dicom SIG -toiminnan tavoitteena on Dicom-standardin entistä parempi ja tehokkaampi 
hyödyntäminen Suomessa. Dicom SIG on radiologian alueen toimittajien ja Dicom-standardia - hyödyntävien terveydenhuollon toimipisteiden keskustelufoorumi. Dicom SIG perustettiin Dicom 
tietouden kasvattamiseksi ja käytössä ilmenneiden ongelmien vähentämiseksi. 

3.1 Dicom S1G:in vuoden 1999 toimintasuunnitelma 

1. Koulutustoiminta (2-päiväinen Dicom-seminaari syksyllä 1999 sisäitäen eritasoista opetusta) 
2. Testattujen laiteliitäntöjen vapaaehtoinen dokumentointi. (yhteinen formaali testikaavake). 
3. Käytännön testausympäristöjen luominen 
4. Dicom-konsultointipalvelut (SIG-kokoukset?) 
5. PACS-osakomponenttien Dicom-vaatimustason määrittäminen 



4. Lähiajan tapahtumat 

Yhdistys järjestää 7.-8.9.1999 Helsingissä DICOM koulutusseminaarin, josta lisätietoja ja 
ilmoittaumisohjeet löytyvät HL7 yhdistyksen palvelimelta (www.HL7.fi). Kurssin kohderyhmänä 
henkilöt, jotka joutuvat DICOM standardin kanssa työssään tekemisiin. Päivien aikana mm. 
tarkoitus oppia ymmärtämään DICOM Conformance Statement dokumenttia. 




