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Plan referatu

• Regionalna sieć telemedyczna: Wielkopolskie 
Centrum Telemedycyny

• Semantic Web
• Zastosowania technologii Semantic Web w ochronie 

zdrowia



• 3.4 mil. mieszkańców (woj. 
wielkopolskie)

• 35 powiatów
– W każdym powiecie szpital z 

oddziałem chirurgicznym i/lub 
urazowo-ortopedycznym

• Główny ośrodek: Poznań
– Uniwersytet Medyczny w 

Poznaniu (UMP)
– centra referencyjne

• Centrum referencyjne w zakresie 
chirurgii urazowej

– Klinika Chirurgii Urazowej, 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii 
Plastycznej UMP

– kliniki współpracujące

Organizacja regionalnej Słu żby Zdrowia: chirurgia 
urazowa



Brak formalizacji komunikacji pomiędzy szpitalami a ośrodkami referencyjnymi

Problem

Pacjenci skierowani 
na podstawie 

rozmowy telefonicznej 
– błędna klasyfikacja 

stanu pacjenta
40%

Pacjenci skierowani 
na podstawie 

rozmowy telefonicznej 
– prawidłowa 

klasyfikacja stanu 
pacjenta

35%

Pacjenci skierowani 
bez konsultacji –

niepotrzebny transport 
do centrum 

referencyjnego
15%

Pacjenci skierowani 
bez konsultacji –

wymagane leczenie w 
centrum 

referencyjnym
10%

dane Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu



� Budżet: 2.44 mln euro
� Finansowanie: Mechanizm Finansowy EOG (85%) oraz

MNiSW/MZ (15%)
� Partnerzy:

� Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
� Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
� Politechnika Poznańska
� 26 szpitali z terenu woj. wielkopolskiego

Projekt „Wielkopolskie Centrum Telemedycyny”



� Usprawnienie i 
ustandaryzowanie
komunikacji: szpital  ↔ 
uniwersytecki oddział 
kliniczny w zakresie chirurgii 
urazowej

� Poprawa bezpieczeństwa 
pacjentów z mnogimi 
obrażeniami ciała

� Efektywne wykorzystanie 
deficytowych zasobów 
ludzkich

� Podniesienie poziomu 
kwalifikacji personelu 
wielkopolskich szpitali

Cele projektu

Szpitale kliniczne 
(centra 

referencyjne)

Szpitale 

Komunikacja 
'szpital  – centrum 
referencyjne'

Komunikacja 
'oddział kliniczny 

– oddział 
kliniczny'

Edukacja 'Uniwersytet 
Medyczny – szpital'

Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu



� Budowa efektywnego, elastycznego i bezpiecznego systemu
telekonsultacji medycznych dla chirurgii urazowej i radiologii
� telekonsultacje szpital → uniwersyteckie oddziały kliniczne
� telekonsylia specjalistów dla szczególnie trudnych przypadków
� możliwość telekonsultacji szpital → szpital (pilotowo – dla

radiologii)

� Budowa medycznej biblioteki cyfrowej
� teleedukacja medyczna
� wspomaganie decyzji klinicznych
� raportowanie dla nadzoru specjalistycznego

Zakres realizacji projektu



Architektura środowiska Wielkopolskiego 
Centrum Telemedycyny



Co to jest Semantic Web?

• Nowej generacji sieć Web, określona przez Tima Bernersa Lee jako 
“Semantic Web” :

– rozszerzenie obecnej sieci Web, w którym informacja posiadać będzie 
dobrze zdefiniowane znaczenie, umożliwiając komputerom i ludziom łatwiej 
współpracować

• Gorący temat badań z powodu korzyści, jakie obiecuje dostarczyć:
– agregacja heterogenicznych danych
– ułatwione komentowanie i współdzielenie 
– dobrze zdefiniowane modele danych dla celów agregacji danych i 

przeszukiwania
– łatwiejsze ponowne wykorzystanie danych we wcześniej 

niezidentyfikowanych scenariuszach
– wyciąganie nowych dodatkowych wniosków
– …

• Prace koncentrują się na stworzeniu i upowszechnieniu innowacyjnych 
technologii, które mogą zrealizować Semantic Web



• Z technologicznego 
punktu widzenia, 
Semantic Web to zbiór 
języków, technologii i 
funkcjonalności

• Tim Berners Lee 
zdefiniował architekturę 
sieci Semantic Web w 
postaci stosu

Technologie Semantic Web 



Zastosowania technologii Semantic Web 

• Technologie Semantic Web mają szeroki zakres potencjalnych 
zastosowań poza domeną Semantic Web, m.in. w takich obszarach 
jak:
– inteligentne otoczenie
– systemy kognitywne, 
– integracja danych, 
– zarządzanie danymi multimedialnymi, 
– ekstrakcja informacji, 
– biblioteki cyfrowe, 
– eNauka,
– bioinformatyka
– ochrona zdrowia
– …



Ochrona zdrowia: obecna sytuacja

• Jednym z głównych priorytetów w ochronie zdrowia jest 
zapewnienie interoperacyjności pomiędzy systemami 
informatycznymi

• słowniki kliniczne dostarczają opisu wiedzy medycznej (np. 
ICD-10, MeSH, SNOMED, GALEN)

• inne standardy dotyczą struktury zawartości rekordów pacjenta 
oraz usług dostępowych (np. HL7, openEHR, EHRcom)

• W praktyce:
– stosowane są różne standardy
– różne wersje i implementacje standardów nie współdziałają 

ze sobą
• Można rozwiązać te problem na poziomie semantycznym



Technologie Semantic Web w ochronie zdrowia

• Potencjalne zastosowania technologii Semantic Web w 
ochronie zdrowia:
– semantyczna interoperacyjność systemów EHR/EMR
– umożliwienie wnioskowania z danych medycznych 

przechowywanych w wielu rozproszonych lokalizacjach
– integracja systemów i danych pochodzących z heterogenicznych 
źródeł

• Większość dotychczasowych prac koncentrowała się na 
interoperacyjności oraz integracji systemów, usług i danych



Zastosowanie technologii Semantic Web w 
regionalnej sieci telemedycznej (1/4)

• System telekonsultacji medycznych
– technologia realizacji systemu zapewni możliwość zamodelowania 

w nim procedur z wielu obszarów medycyny (pilotowo: dla chirurgii 
urazowej)

– dostęp:
• z poziomu przeglądarki webowej
• z poziomu szpitalnego systemu informatycznego (HIS)

• System telekonsultacji wyposażony w technologie semantyczne 
może:
– zostać użyty do inteligentnego identyfikowania potrzebnych usług i 

zasobów
– łatwiej udostępniać i wymieniać dane z zewnętrznymi aplikacjami i 

systemami
– łatwiej integrować się z innymi systemami i usługami



Zastosowanie technologii Semantic Web w 
regionalnej sieci telemedycznej (2/4)

� Medyczna Biblioteka Cyfrowa
– gromadzenie anonimowych danych medycznych na bazie 

rzeczywistych przypadków medycznych
– integracja zgromadzonych danych z danymi pochodzącymi z 

innych źródeł (publikacje, repozytoria multimediów, …)

• Wzbogacenie treści przechowywanej w Medycznej Bibliotece 
Cyfrowej o znaczenie
– wykorzystanie zgromadzonych treści przez inne aplikacje
– wnioskowanie z danych

• Rozwój Medycznej Biblioteki Cyfrowej
– w chwili obecnej: użytkowana jest relacyjna baza danych
– należy: przekształcić dane do innego formatu, uwzględniającego 

ich znaczenie (np. przetransformować do ontologii)



Zastosowanie technologii Semantic Web w 
regionalnej sieci telemedycznej (3/4)

• Usługa teleedukacji medycznej
– oparta o system zdalnego nauczania
– kursy w standardzie SCORM
– integracja danych pochodzących z rejestru przypadków

• Wzbogacenie usługi o technologie Semantic Web może:
– umożliwić precyzyjne przeszukiwanie repozytoriów treści 

edukacyjnej
– umożliwić integrację informacji i ułatwić korzystanie z informacji 

dostępnej w wielu różnych źródłach
– umożliwić przetwarzanie języka naturalnego
– ułatwić personalizację usługi teleedukacji

• Wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy



Zastosowanie technologii Semantic Web w 
regionalnej sieci telemedycznej (4/4)

• Wykorzystanie technologii Semantic Web w usłudze wspomagania 
decyzji klinicznych -> ilustracja jednej z najważniejszych korzyści ich 
zastosowania, tj. wykorzystanie wsparcia dla wnioskowania

• Zadanie związane z realizacją usługi wspomagania decyzji klinicznych 
w projekcie WCT realizowane jest przez zespół Prof. Romana 
Słowińskiego (PP)

• Zastosowanie słownika MeSH do semantycznego odszukiwania 
wiedzy: przypadki medyczne (rejestr przypadków), publikacje 
medyczne i inne zasoby informacyjne

• W przyszłości możliwe wnioskowanie na bazie zintegrowanej 
informacji z rozproszonych źródeł danych



Inne potencjalne mo żliwo ści zastosowania 
technologii Semantic Web w ochronie zdrowia

• teleopieka
• telemedycyna ratunkowa 
• elektroniczna rezerwacja usług
• elektroniczne recepty
• katalogi usług medycznych
• zarządzanie badaniami klinicznymi
• kontrola publicznej ochrony zdrowia i sprawozdawczość
• …



Podsumowanie

• Interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie 
zdrowia jest jednym z najważniejszych wyzwań w ochronie 
zdrowia

• Technologie Semantic Web mogą pomóc rozwiązać tę kwestię
• Istnieje szereg dalszych potencjalnych korzyści z zastosowania 

technologii Semantic Web w ochronie zdrowia
• Planuje się rozwój usług Wielkopolskiego Centrum 

Telemedycyny w tym kierunku



Dziękuj ę za uwagę!


