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Ohessa ajankohtaisia asioita IHE-toimintaan liittyen: 
 
1.  
Helsingissä pidettävän kansainvälisen NI 2009 -konferenssin yhteydessä järjestetään IHE-aiheinen työpaja 
"Connecting Health Information Technology to the Point of Care: The IHE Method" ti 30.6. klo 13-15. 
Työpajan alustajina toimivat Marcia Veenstra ja Audrey Dickerson. Sessio keskittyy moniammatillisen hoidon 
dokumentoinnin näkökulmaan, lisätietoja: 
http://www.ni2009.org/mp/db/material_folder/x/IMG/31762:31355/file/WS235_1.pdf   
NI-konferenssin (28.6.-1.7.) yhden päivän osallistumismaksulla pääsee paitsi työpajaan myös muihin ko. 
päivän sessioihin:  
http://www.ni2009.org/   
 
2.  
IHE:n Wienissä pidetyn huhtikuun Connectathonin yhteydessä järjestettiin myös työpaja yhteentoimivuuden 
hyvistä käytännöistä. Listalla oli myös aiheita epSOS-hankkeesta, EU:n komission eHealth Interoperability 
Standards Mandate-työstä sekä Continua-yhteistyöstä. Lisätietoja IHE Europen uutisessa: 
http://www.ihe-europe.net/content/update.htm   
 
3. 
IHE:n kehitteillä oleviin profiililuonnoksiin on pyydetty kommentteja; osa kommenttien perusteella 
muokatuista dokumenteista tulee elokuussa ilmestyvään uuteen Technical Framework:iin. Monissa 
dokumenteissa tarkennetaan HL7 CDA R2:n ja HL7 versio 3:n käyttöä rajattuihin käyttötapauksiin: 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/public_comment.cfm  
  
IT infrastructure, Patient Care Coordination ja Patient Care Devices-alueilla kommentointiaikaa on 1.7. asti. 
Kommentoitavana ja saatavilla on 22 lisäysehdotusta teknisiin määrittelyihin tai white paperia, mukaan lukien: 

 
-White Paper: A Service-Oriented Architecture (SOA) View of IHE Profiles 
-White Paper: Access Control 
-White paper: Waveform tracing (biosignaalien seurantaan ja siirtoon) 
-White Paper: External Lab Ordering (CDA-sisältöprofiili laboratoriotilauksiin, perustuen mm. Hollannin 
kansalliseen kehitystyöhön) 
-Inter-Laboratory Workflow (ILW) 
-Document Metadata Subscription (DSUB), mukaan lukien publish/subscribe-malli dokumenttien seurantaan 
-Multi-Patient Queries (MPQ) (XDS-infrastruktuuriin) 
-Antepartum Record Profile (APR) ja Labor and Delivery Record (LDR) äitiyshuoltoon 
-EMS Transfer of Care (ETC) (sisältöprofiili tietojen saantiin ensihoidosta) 
-Plan of Care (PPOC) (nursing-alueella) 
-Request for Clinical Guidance (RCG) and Immunization Care Plan (ICP) (liittyen etenkin päätöksentukeen) 
Kyseessä siis ehdotuksia kansainvälisiksi soveltamisoppaiksi pohjautuen pääosin Suomessakin käytettyihin 
standardeihin. 
 
4.  
IHE:n viimeisimmän Euroopan Connectathon-testaustapahtuman (20.-24.4.2009, Wien) tulokset ovat 
selattavissa verkon kautta. Mukana 230 osallistujan ja 94 järjestelmän joukossa jälleen myös suomalaisia: 
http://sumo.irisa.fr/con_result/   
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5.  
Seuraava HL7 Finland IHE SIG-kokous pidetään Helsingissä, Kuntatalolla 6.8.2009 klo 14. Merkitkää päivä 
kalenterihinne ja ehdottakaa käsiteltäviä aiheita. Lisätietoja ja agendaluonnos tulevat IHE-sivuille, jossa on 
nyt myös linkki postilistalle liittymistä varten: 
http://his.uku.fi/ihe/   
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