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1. Enkonduko

Reformo de la sanitara sistemo en Respubliko Serba (Bosnio kaj
Hereegovino) gcneralc celas certigi al öiuj civitanoj efikan, raeie
organizitan kaj egale alireblan sanprotekton, memkomprene kiom
permesas la limigitaj materiaj rimedoj. Kadre de tia reformo elstare
rolas disvolvo de informatika telinologio, por ke la tuta sanitara
sistemo funkciu lau moderna stilo.

En öiu hospitalo, centran lokon okupas modcligado de medicinaj eö
eeteraj aferprocedoj, por ke difinigu informoj kaj inform-fluoj, öu
interne de la hospitalo, öu rilate al öirkaüo.

POl' lanöi kaj disvolvi hospitalan informatikon, oni devas kritike
konsideri la estantan organizan strukturon kaj gian funkciadon. Lau-
regule rnontrigas neceso redifini la procedurojn por efektivigado de
apartaj aferprocedoj kaj harmoniigi la telinologion kun la postuloj de
kvalitdirektado (lSO 9000).

La disvolvo estos efika nur post modeligo de öiuj procedoj en la
sistemo. Tio signifas difini:

- kompleton de aktivadoj, ties sinsekvon kaj efektivigajn kondicojn
en öiu procedo;

- procesorojn, per kiuj la hospital-aktivadoj estas subtenataj;

- eniron/eliron de dokumentoj por öiu aktivado.
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2. Bazoj de la modeligado

La disvolvo de la sanitara-medieina informatiko trapasis plurajn
fazojn, dum kiuj oni utiligis diversajn metodojn. Jen kelkaj:

- kreskomodelo de No/an (1979),

- kaskadmodelo por la sistcmdisvolvo;

- afermodeligado;

- modeligado de klinika praktiko;

- modeligado de inspekto pri la publika sanstato;

- refereneaj modeloj por la sanprotekto;

- disvolvo de refereneaj modeloj;

- apliko de refereneaj mode1oj.

En la modeligado de hospitalaj funkeioj kaj proeedoj elstaras la
metodoj bazitaj sur la sistemstato, Petri-retoj kaj struktura sistem-
analizo (SSA). Jene prezentigas 1a kombino de SSA kaj dinamiko de
hospitalaj telinologiaj proeedoj (OHP). SSA certigas atingon de t.n.
bazaj hospitalaj aktivadoj (BI-lA), kiuj ne plu povas esti malkompo-
nataj, dum OHP garantias kunligon de BI-IP en apartan hospitalan
proeedon (aferon). Krome, SSA difinas "logikan modelon" (hospi-
talajn funkciojn), sed OHP difinas "fizikan modelon" (hospitalajn
proeedojn (4).

La noeio logika modelo rilatas al prezento de generalaj kaj eseneaj
karakterizoj de hospitalaj aktivadoj, kiuj ne dependas de konkreta
proeesoro (posteno ) kaj procedo, en kiu ili estas realigataj.

Alif1anke, la fizika modelo nepre dependas de la organiza kaj teli-
nologia öirkaüoj, en kiuj oni realigas BHA.

ORGANIZA- TEKNOLOGIA
CIRKAÜCl

- ORGANIZA STRUKTURO
OE HOSPIT ALOJ

- SISTEMIGO OE
LABORLOKOJ

- LABORTEKNOLOGIO

FIZIKA MODELO
LOGIKA MOOELO '" ;7 1\ OE HOSPIT ALAJ PROCEDOJ

OE HOSPITAlA FUNKCIO
PROJEKTADO OE NOVA FtZtKA MOOELO OE EFEKTlVlGO \

KAJAFEROJ

OE HOSPtTAIAI PROCEOOJ V• PRISKRIBO OE HOSPITALAJ - PRISKRIBO OE TEKNOLOGIO
FUNKCIOJ

) OE APART AJ PROCEDOJ
KAJAFEROJ

- BAZAJ HOSPIT ALAJ FUNKCIOJ
ELTROVO OE LOGIKA Mooe1-O EL LA FIZIKA - OIAGRAMO OE AKTIVECOJ

- BAZAJ HOSPIT ALAJ AKTIVECOJ \r

Por la metodologio aparte gravas estis bazita sur klare bonkonsista
koncepto. En tiu öi traktajo prezentigas metodologio bazita sur la
struktura sistcm-analizo, sed per enkonduko kaj difino de organiza
hospitala öirkaüo. logika medicina modele kaj fizika medicina mo-
delo. Gi estas modifita tiamaniere, ke gi povas esti konsidcruta kiel
originala kontribuajo.

Bildo 1: Apartigo dc organiza-tclinologia öirkaüo dc hospitalo
en logikan kaj fizikan modclojn.

3. Difino de aferfunkcioj (logika modelo)

Por difino de aferfunkeioj estas utiligata SSA kiel konstanta metodo
spccif inforrnudikun sistemon. La ructodo ckirus cl la tcorio dc sis-
temo kUI1pluraj eniroj/cliroj kaj statoj. Sekve, malkomponante helpe
de la diagramo de daten-f1uoj (OOF), gi kondukas al difino de BHA.
OOF prezentas daten-f1uojn, per kiuj la procedoj interkomunikas aü
reeiproke, aü pere de interfaeo kaj stoko de informoj/datenoj,

Por ricevi aron da sendependaj logikaj transakeioj, SSA aplikigas
tiel, ke gi eertigu komunikadon de procedoj nur pere de datenstoko,
scd rektc neo La motivo konsistas en tio, ke rekta komunikado supo-
zas trc firman ligon inter du proecdoj, do ne sendependaj.
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4. Difino de aferprocedoj (fizika modele)

Por priskribi la telinologion de apartaj hospitalaj procedoj kaj
afcroj estas utiligata la refcrenca modcJo de la diagrarno pri la
sistem-fluo l1IFMC (4) kaj por grafika prezento - diagramoj de
aktivadoj (5).

La hospitala procedo (HP) estas sinsekvo de aktivadoj, per kiuj
efektivigas iu celo de la hospitalo aü kontentigas la postulo de tiuj,
kiuj utiligas hospitalajn servojn, aü la postulo de hospital-gvidantoj.
Ciu HP, dum sia realigado, pasas tra statoj, respektive fazoj. Transiro
el unu stato en alian nomigas transpaso kaj signifas, ke iu aktivado
finigis. Inter hospital-aktivadoj necesas distingi bazajn (BHA, vd.
supre) kaj kompleksajn. La baza estas efektivigata per unu procesoro.
La dinamikon de hospital-procedoj prezentas la diagramo de
aktivadoj (DA).

Bildo 2: Ekzemplo de la dekompon-diagramo
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Bildo 3: Ekzemplo de la diagramo de daten-tluo

Surbazc de tiu ci principo validu jcna regulo por komponi sistcm-
funkciojn: la proccdoj malkomponigas gis oni vcnas al BI-lA, kiujn
nc cblas malkornponi sen ilia rcciproka intcrkornuniko tra datenfluoj.

Realigo de la logika modele prcmisas tre bon an konon de la orga-
niza strukturo kaj dc la funkciad-rnanicro de la obscrvata hospital-
sistemo. Dume, efikan atingon de la logika modcJo tre multe hel pas
ankaü la analizo de hospitala telinologio kaj la observado de hospita-
laj proccdoj tra prismo de la "viva" ciklo,

5. Projektade ele la informadika sistemo koncerne patologion

Kiel ekzemplo de la prezentita metodiko servu la informasika
sistcmo en la patologia servo de la klinika eentro en Banjaluko.
Surbaze de tiu öi metodiko cstas disvolvita la rilata rnodelo (Bildo 4).

La datenbazon realigas MS Access en la öirkaüo de WÜldows NT
4, O. La informadika sistemo de patologio inkludas la antaüe dis-
volvitajn modulojn:

- humanaj povofontoj

- internacia klasifiko de malsanoj (Ja 10-a revizio)
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- hospitalaj scrvoj (la prezolisto)
- san-slipo de paciento
- sanitara asekuro.

~

Kab~ ,

Serbo nomo ~ I<orpopaoto '
L.m. nomo ~ korpoparte

5. Konkludo

Per apliko de la proponita metodiko por modeligado de hospitalaj
funkcioj kaj procedoj plialtigas la efiko de projektado koncernc
hospitalajn informadikajn sistemojn.

La datenbazo de patologio, krom plenumo de administraj postuloj,
cbligas kontroladon de:
- frckvenco de apartaj afekcioj rilate al ago kaj sekso;
- apero de afekcioj rilate al profesio;
- periodo ekde momento de interveno gis momento de material-
riccvo kaj rcspondo;
- kongruo de klinika kaj patologia diagnozoj;
- rccidivo, mortprocento de pacicntoj, ofteco de afekcio en tuta
biopsia materialo, aktivado de unuopaj patologioj.

Bildo 4: Rilata modelo de patologio

Registm nUl'llero r.8m..,kumto L=-a
NW'llIiro de ean1ibteto I

Doto de ordono I
Kodo mnilam laborirm-postulanto r---::I

Doto de aIccep(o r-
Doto de telpOndo r-

Kodo r.anitara laborim> -p1to r---::I

6. Resumo
En la traktajo cstas prczcntata la metodologio de rnodclado de hospi-
talaj funkcioj kaj procedoj, aplikata öc projektado de la informadika
sistemo de la Klinika Centro en Banja Luke.

Ekire de la organiza strukturo kaj la medicina labortelinologio, kaj
pcr apliko de la metodo de Struktura Sistcm-Analizo (SSA) kuj
Dinamiko de Hospitalaj tclinologiaj Procedoj (DI-IP), estas proponata
la originala metodologio de projektado de hospitalaj informadikaj
sistcmoj.

La metodologio estas efektivigita lau la ekzemplo de disvolvo de la
datenbazo de Patologia Servo.

N= de p1to=ulto I cl
Kodo lcx>rpopartoI EJ' Slosilvortoj: metodologio de projektado, hospitala informadika sis-

temo, modelado de hospitalaj procedoj.

ßildo 5: Formo por enigo de donitajoj de la datenbazo "patologio"
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lan' Anuj' (Jean Anouilh), franca dramverkisto de la XX-a jareento
(1910 - 1987), intcresigis pri antikva greka mitologio kaj plurfojc
uzis en siaj verkoj temojn de antikvaj mitoj kaj tragedioj, modem-
iginte ilin. La motivon de Antigona li prilaboris eil la jaro 1942, dum
tre malfacila epoko, kiam Franeujo estis okupita de la hitleraj fasis-
toj. La progresema Eüropo arde malamis la fasisrnon kaj batalis kon-
trau gi. Suferoplena mondo sajnis al multaj homoj absurda kaj la
homo mem - senpova, senhelpa, soleca. Tiu atmosfero determinis
Anujon al pritrakto dc la nomita antikva mito.

En la dummilita tempo la Anuja verko estis komprenata de la spek-
tantoj kiel alegorio: Antigona estis por ili heroino de la Rezistado,
kaj la teatrajo mem - alvoko allukto kontraü la fasisrno.

Intertempe pasis 60 jaroj. La nova gcneracio, kiu ne spertis la mili-
ton, vidas la verkon de Anuj' alimanierc. Pri kio do temas reale cn tiu
verko? Kiam ni komparas la samtitolajn teatrajojn de Sofoklo (496-
406 a.K.) 6 ni vidos jenajn malsimileeojn: la verko de Sofoklo estas
eil vcrsoj kaj eil scienca-nobla stilo; la verko de Anuj' estas en prozo
kaj en konversacia stilo. Nenio (aü preskaü nenio) en la Anuja verko
translokas rolantojn en nian epokon: 1a aütoro kreas kvazaü ekstcr-
tcrnpan utmosfcron. Liaj pcrsonoj ne apartcnas al iu prcciza epoko
("dekoracioj neütraj'' indikas la aütoro). Nenio memorigas al antikva
Greklando aü al la nuna Grekujo aü al alia konkreta 1ando: nigra robo
por Antigona, heia robo por lsmena, pelerinoj por la aliaj rolantoj.

La ekstertempa atmosfero tuj donas al la verko filozofian koloron.
Tamen, 1a neütra fono estas detruita de inteme. La aütoro proksim-
igas la verkon al ni. Li uzas multajn vortojn, kiuj ekaperis nur en nia
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