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PATOLOGIAN ATK-JÄRJESTELMÄT

• 1. Patti-Ohjelmisto (1985)

– koko toimintaa palveleva perusjärjestelmä
– Cognoksen Powerhouse sovelluskehitin

• 2. Kuvapatti-järjestelmä (2000)

– digit.kuvat diagnostiikan apuna
– PCView/Jons-Medical Oy

• 3. Dokupatti (2001)

– lausunnot ja kuvat integroitu 
sairauskertomukseen (Healthnet)

• (4. Web-Patti) (2003)

– selainversio Patti-ohjelmasta; 
testausvaiheessa; kesäkuussa 03 tuotannossa

– Cognoksen Powerhouse Web
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Healthnet

Paperilähete

Weblähete

Sisäänkijoitus 
PATTI-

järjestelmään

Pat.lab.

PATOLOGI:
Mikro- ja makro-

kuvat

Toimisto

KUVAPATTI
leikk.prepar.
makrokuvaus

Meetingit

Kuva-arkistot:
-patologian oma
-yleinen arkisto
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KUVAPATTI: käsin piirretyt 
leikk.preparaattien kuvat 
korvataan digit.kuvilla
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KUVAPATTI
Jons-Medicalin PC View-

ohjelmisto, joka perustuu
Dicom-Standardiin

Sovitettu ja muunnettu 
patologian käyttöön makro- ja 
mikrokuvauksessa

Toiminnassa heinäkuusta 
2000 alkaen:
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KUVAPATTI:leikk.preparaattien 
kuvaustekniikka

• video on-line
• pysäytyskuvat tietokoneella
• patologi:

– preparoi
– rajaa kuvan
– antaa lab.hoitajlle ohjeet (kuvien 

otto, kuvamerkinnät)

• lab.hoitaja:
– tapausten sis.kirjaus etukäteen
– pysäytyskuvien otto
– kuvamerkinnät
– kuvien lähetys serverille
– kuvien tulostus paperille tarvittaessa
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KUVAPATTI: leik.preparaatin 
pysäytyskuva, blokkimerkinnät hiirellä
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KUVAPATTI
• Makrokuvat lähetetään 

heti kuvauksen jälkeen 
serverille:
– PATOLOGIAN KUVA-

ARKISTOON
• Makrokuvat ovat heti 

käytettävissä patologien 
omilla koneilla: niitä
tarvitaan 
mikroskopoidessa ja 
lausunnon sanelussa.
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KUVAPATTI

Makrokuvia tarvitaan 
mikroskooppitutkimuksen 
yhteydessä, kun patologi 
antaa tapauksesta 
lausunnon ja diagnoosin 
(”PAD”)
Kuvaan voidaan tehdä

merkintöjä (esim. 
muutoksen laajuus, mitat 
jne.)
samalla voidaan ottaa 

digitaalisia mikroskooppikuvia
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KUVAT OSANA 
SAIRAUSKERTOMUSTA 

(DOKUPATTI)
• DOKUPATTI = 

Patologian järjestelmien ja 
sairauskertomuksen 
integraatio

• Patologi ratkaisee, mitkä
kuvat  liitetään lausuntoon 
elektroniseen 
sairauskertomukseen 
(”Healthnet”) 

• Makro- ja mikrokuvia 
lausunnon liitteenä
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KUVAPATTI: patologin työasema; 
kuvien lähetys sairauskertomukseen
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PAD-lausunto elektronisessa sairauskertomuksessa (HEALTHNET)
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PAD-lausunto  HEALTHNETissä: Kuvien hakupainike 
käynnistää selaimen ja kuvat tulevat näkyviin automaattisesti 
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KUVAPATTI: esimerkkitapauksia; huuliresekaatti
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KUVAPATTI, meetingkäyttö

• Mikro- ja makrokuvat 
apuna tapausten 
meetingkäsittelyssä

• patologian sisäiset 
meetingit ja KLIINIS-
PATOL.MEETINGIT
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KUVAPATTI: käyttö rutiinissa

• - leikk.preparaattien 
piirrokset korvattu 
digitaalikuvilla

• - mikro- ja makrokuvat 
meetingkäytössä

• - mikro- ja makrokuvat 
lausunnon liitteenä

• - obduktiokuvat (osittain 
käytössä)
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KUVAPATTI: potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia(1)

• -kliiniset kuvat lähetteessä
• -laatujärjestelmän osana
• -liitelomakkeiden käyttö: esim.  

strukturoidut lausunnot 
(”cancer protocols”)

• -käyttö pienissä näytteissä
(ihomuutokset?) 

• -opetusmateriaali



KUVAPATTI 
27.5.03/Abstrakti

Timo Romppanen 18

KUVAPATTI: potentiaalisia 
käyttömahdollisuuksia(2)

• -sytol.esitarkastuksen palaute?
• -lab.hoitajien työkalu?
• -digitaalinen arkisto; lasien 

etsiminen osittain 
korvattavissa? (esim.
basalioma, keliakia,…?)

• -sopiva infrastruktuuri 
elektroniseen konsultaatioon
(”telepatologia”)
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KUVAPATTI-JÄRJESTELMÄ 
Digitaaliset preparaattikuvat  patologiassa 
 
 
Timo Romppanen, LKT, dos. 
PKSHP, patologian yksikkö, Joensuu 
 
 
Patologian laboratoriossa on    tutkittavista  leikkauspreparaateista traditionaalisesti tehty käsin 
kynällä piirros ja  siihen  on merkattu numeroilla mikroskooppinäytteiden ottopaikat (ns. 
blokkimerkinnät). Preparaattipiirroksen laatutaso ja niiden havainnollisuus vaihtelevat paljon. 
Kolmiulotteisuuden ja erilaisten rajapintojen selkeä esittäminen on usein mahdotonta. Näistä syistä 
on patologis-anatomisista leikkauspreparaateista otettu valokuvia jo pitkään. Kuvien ottaminen on 
kuitenkin ollut vaikeaa ja aiheuttanut lisätyötä, minkä vuoksi niitä on otettu pääosin vain 
erikoistapauksista (esim. julkaisutapaukset, tutkimusprojektit). Kuvien rutiininomainen käyttö 
muissa toimintaketjun osissa  (lausunnon liite, sairauskertomus, kliinis-patologiset meetingit) on 
näistä syistä johtuen ollut satunnaista. 
 
Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin Terve-projektin osana kehitettiin patologian yksikköön v. 2000 
oma kuvausjärjestelmä (KUVAPATTI-järjestelmä).  KUVAPATTI-järjestelmän lähtökohdiksi 
asetettiin seuraavat seikat: 

- Piirrokset korvataan digitaalisilla kuvilla. 
- Kuviin tehdään merkintöjä (esim. kudosblokkien ottamiskohdat). 
- Kuvia on voitava käyttää koko toimintaketjussa tietoverkon avulla  
- Kuvaus on pystyttävä tekemään osana normaalia työtä ilman hidastavia lisätoimenpiteitä. 
- Järjestelmällä on pystyttävä ottamaan myös mikroskooppikuvia  
 

Ohjelmistoratkaisuksi tarjoutui Jons-Medical Oy:n PC View-ohjelmisto, joka on alun perin 
kehitetty radiologien tarpeisiin. Ohjelmistoa muokattiin patologian kuvausten edellyttämään 
muotoon. 
 
Useiden kokeilujen jälkeen havaittiin, että nopein tapa ottaa kuvia on tehdä kudospreparointi  on-
line videoinnin alaisena .Videokuva viedään PC:lle, jonka avulla ohjelma ottaa pysäytyskuvia 
haluttaessa. Kustakin leikkauspreparaatista otetaan yksi tai useampia kuvia siten, että tapauksen 
löydökset tulevat mahdollisimman havainnollisesti esille. Preparoinnin jälkeen lähetetään kaikki 
kuvat patologian omaan kuva-arkistoon. Ne ovat sen jälkeen  patologian yksikön  tietokoneilla  
käytettävissä. Kun patologi saa  kuvattujen  tapausten mikroskooppilasit ja valmistaa lausunnon, 
katsoo  hän omalta PC:ltään tapaukseen liittyvät makrokuvat. Hän voi tehdä niiden avulla 
mittauksia (esim. tuumorin koko) ja tehdä kuviin lisämerkintöjä.  
 
Patologi päättää lausuntoa laatiessaan, mitkä kuvat siirretään lausunnon liitteeksi 
sairauskertomukseen (HealthNet). Kliinikko voi hyödyntää kuvia sairauskertomuksen 
kuvankatselun avulla, jolloin ruutuun ilmaantuvat automaattisesti kyseisen PAD-lausunnon 
liitekuvat. Kuvia käytetään varsin paljon myös erilaisissa kliinis-patologisissa meetingeissä 
demonstroimaan tapauksen löydöksiä 
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