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IHE koulutuksen Sisältö 

 Katsaus KVARKKI-arkkitehtuuriin ja siinä käytettäviin IHE-profiileihin. 

 Tarkemmin 

 Muutama Kvarkin periaate ja yleiskuva 

 Kuvantamisen profiilit ja Kvarkki IHE-profiilien soveltamisen näkökulmasta 

• XDS-I ja suhde XDS:ään 

• KVARKKI-arkkitehtuuri ja siinä käytettävät IHE-profiilit 

 

 Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin kannalta 

• Suostumuksenhallinta 

• Patient identity management 

• Sisältöprofiilit 

 Metatiedot 

• XDS ja XDS-I metatietomallin rakenne 

 Kytkentä DICOMiin 

 Kansallinen XDS metatietomalli (yleisempi kuin xds-i)  

 Kuvantamisen profiilien kehitysputki nyt 
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Muutama Kvarkin periaate 

 Kansallinen kuvantamistutkimusten jakaminen ja arkistointi 

Osa Potilastiedon arkiston kokonaisuutta 

 Asiakirjat liittyvät palvelutapahtumaan 

 Kanta XDS-adapteri: Kannan asiakirjoja rekisteröidään XDS:ään 

 Suostumusten hallinta 

 Noudattaa Potilastiedon arkiston arkkitehtuuriperiaatteita 

 Hajautettu arkkitehtuuri, aluearkistot mahdollisia 

 Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, lakisääteinen liittyminen 
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Kvarkki 

 Julkaistut määrittelyt 

 Arkkitehtuuri http://www.kanta.fi/documents/12105/3450131/KVARKKI-arkkitehtuuri+v1.1_final/33666243-bb7b-469c-bea2-399284b56022  
• kanta.fi /TIETOTEKNIIKAN JA YHTEYKSIEN TOTEUTTAJILLE /  POTILASTIEDON ARKISTON MÄÄRITTELYT 

 Tekninen määrittely http://www.kanta.fi/documents/12105/3458358/Kvarkki-m%C3%A4%C3%A4rittely/75b772c9-f644-4380-bd49-1ee7ae2c1c3f  

• kanta.fi /TIETOTEKNIIKAN JA YHTEYKSIEN TOTEUTTAJILLE/Määrittelyt Potilastiedon arkistolle 

 Metatietoluettelo http://www.kanta.fi/documents/12105/3458358/Liite1_Kvarkki_metatiedot/9d4b45ac-de00-410e-bbba-d5017912f370  

• kanta.fi /TIETOTEKNIIKAN JA YHTEYKSIEN TOTEUTTAJILLE/Määrittelyt Potilastiedon arkistolle 

 Affinity domain opas http://www.kanta.fi/documents/12105/3458358/Liite2_AffinityDomainOpas/00bbbfe4-a3a7-4b36-9670-75dbaff9827c  

• kanta.fi /TIETOTEKNIIKAN JA YHTEYKSIEN TOTEUTTAJILLE/Määrittelyt Potilastiedon arkistolle 

 THL laatii toiminnallisia määrittelyjä 
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Kuvantamistutkimuskokonaisuuden tallennus 
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Kuvantamistutkimuskokonaisuuden haku 
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Kvarkki kokonaisuus; THL työpajamateriaalin mukaan 

15.4.2015 Kvarkki työpajamateriaali / Marko Jalonen 7 

Kvarkki 

Kvarkki 

SWF 

SWF 
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Mikä on IHE ’standardi’? 

 Integrating the Healthcare Enterprise® (IHE) is an initiative by 

healthcare professionals and industry to improve the way computer 

systems in healthcare share information 

 IHE ’standardit’; olemassa olevien standardien soveltamisprofiileja 

 HL7, DICOM, WS-I*, SAML, …. 

 Tavoitteena interoperability 1-2 vuoden perspektiivillä 

 12-14 domainia, meitä kiinnostavat IT Infrastructure ja Radiology 

 Uutta sisältöä valmistellaan Trial Implementation -määrittelyin 

 Tuotteilla valmistajan integration statement 

 Ei plug&play, vaan affinity domain sopii monia asioita 
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Kuvantamisen profiilit ja keskeiset yleiset 
 
 Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) 

 Cross-Community Access  (XCA)  

 Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I) 

 Cross-Community Access for Imaging (XCA-I)  

 Radiology Scheduled Workflow (SWF); pyyntö, tutkimus (laitteiden työjonot, kuvaus), lausunto 

 Key Image Note (KIN) 

 (Kuvantamistekniikkakohtaiset) 

 Potilaan identiteetin hallinta 

 Infraprofiilit 

 Cross-Enterprise User Assertion (XUA) 

 Audit Trail and Node Authentication (ATNA) 

 Consistent Time (CT) 
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XDS-I ja suhde XDS:ään 

 XDS on sisältöneutraali profiili potilaskohtaisille asiakirjoille 

 Repositoriot: asiakirjojen tallennus; nouto id:llä 

 Rekisteri: hakemisto 

• Profiili määrittelee metatiedot, muutama vapaasti käytettävä, extra metadata 

 Transaktiot aktoreiden välillä; web service –tekniikalla 

 Asiakirjojen jakaminen fokuksessa; arkistointipiirteitä ei vielä mukana 

 XDS-I lisää kuvantamistutkimusten tallennuksen 

 Imaging document source (’DICOM-arkisto’) –aktori + consumer 

 Content profile: kuvantamistutkimuksen manifesti 

 XDS-metatietojen sisältömäärittelyt (modality, body part) 

 XDS-I –spesifisiä transaktioita 

 XDS-I:tä ei yksinään ole, mukana on aina XDS infrastruktuuri 
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XDS-I tallennus ja ’paikallinen’ haku ja nouto 

PACS 
C_STORE 

Kuvantamistutkimus 

manifest 

Generoi manifestin 



Copyright 2015 FUJITSU 

XCA & XCA-I 

 XCA käyttää XDS:ää cross domain 

 Kyselyt rekisteriin, noudot repositoriosta; ei tallennusta 

 Kussakin domainissa gateway, joka tuntee muiden domainien gatewayt 

 Domainit identifioidaan id:llä (home community id) 

 XDS transaktiot kohdistetaan gatewaylle (sama kuin paikallinen ITI-18 ja ITI-43) 

 Profiilin määrittelyn sisältö on id:n käyttö ja pyynnön käsittelyn speksejä gw:lle 

 XCA-I on vastaava XDS-I:lle 

 Profiilin määrittelyn sisältö on 1 lisätransaktio: Cross Gateway Retrieve Imaging 

Document Set [RAD-75] 

• Asynkronisuus optiona 

 WADO ei ole XCA-I transaktio 
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XCA-I kysely ja nouto 

Manifest 

Kuvantamistutkimus 

Rekisterikysely 
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ITI-18 pyyntöesimerkki, SAML-elementti alusta 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:urn="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:query:3.0" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:rs:3.0" xmlns:urn2="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:rim:3.0"> 
        <soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 
                <wsse:Security soap:mustUnderstand="true" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
                        <saml2:Assertion ID="3CD97577F8C35798F113905644956476" IssueInstant="2014-01-27T12:19:10.850Z" Version="2.0" xsi:type="saml2:AssertionType" xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
                                <saml2:Issuer>server</saml2:Issuer> 
                                <saml2:Subject> 
                                        <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified" NameQualifier=tb .com">joe</saml2:NameID> 
                                        <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 
                                                <saml2:SubjectConfirmationData InResponseTo="_1234567890" NotOnOrAfter="2020-03-19T13:27:00Z" Recipient="https://localhost:8081/saml/consumer"/> 
                                        </saml2:SubjectConfirmation> 
                                </saml2:Subject> 
                                <saml2:AttributeStatement> 
                                        <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse"> 
                                                <saml2:AttributeValue> 
                                                        <PurposeOfUse code="99-101" codeSystem="1.3.6.1.4.1.21367.3000.4.1" xsi:type="CE" xmlns="urn:hl7-org:v3"/> 
                                                </saml2:AttributeValue> 
                                        </saml2:Attribute> 
                                </saml2:AttributeStatement> 
                        </saml2:Assertion> 
                </wsse:Security> 
        <wsa:Action soap:mustUnderstand="1">urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery</wsa:Action><wsa:ReplyTo soap:mustUnderstand="1"><wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Address></wsa:ReplyTo><wsa:MessageID 
soap:mustUnderstand="1">uuid:2dd04e9f-e49a-454f-b294-5c1102ea9fb7</wsa:MessageID><wsa:To soap:mustUnderstand="1">https://localhost:8443/hip-webapps-registry-1.4/xds-iti18</wsa:To></soap:Header> 
        <soap:Body> 
…… 
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ITI-18 pyyntöesimerkki, loppuosa 

<wsa:Action soap:mustUnderstand="1">urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery</wsa:Action><wsa:ReplyTo soap:mustUnderstand="1"><wsa:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Address></wsa:ReplyTo><wsa:MessageID 
soap:mustUnderstand="1">uuid:2dd04e9f-e49a-454f-b294-5c1102ea9fb7</wsa:MessageID><wsa:To soap:mustUnderstand="1">https://localhost:8443/hip-webapps-registry-1.4/xds-iti18</wsa:To></soap:Header> 
        <soap:Body> 
                <urn:AdhocQueryRequest> 
                        <urn:ResponseOption returnComposedObjects="true" returnType="LeafClass"/> 
                        <urn2:AdhocQuery id="urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d"> 
                                <urn2:Slot name="$XDSDocumentEntryPatientId"> 
                                        <urn2:ValueList> 
                                                <urn2:Value>'170474-970K^^^&amp;1.2.246.21&amp;ISO'</urn2:Value> 
                                        </urn2:ValueList> 
                                </urn2:Slot> 
                                <urn2:Slot name="$XDSDocumentEntryStatus"> 
                                        <urn2:ValueList> 
                                                <urn2:Value>('urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:StatusType:Approved')</urn2:Value> 
                                        </urn2:ValueList> 
                                </urn2:Slot> 
                        </urn2:AdhocQuery> 
                </urn:AdhocQueryRequest> 
        </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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Kuvantamistutkimuksen manifesti 

 XDS-I:ssä selkäranka kuvantamistutkimuksen jakamisessa ja 

hyödyntämisessä 

 DICOM-arkisto muodostaa tallennetulle tutkimukselle 

 Sisältää viittaukset tutkimuksen kaikkiin objekteihin 

 Asettaa metatiedoiksi tutkimuksen metatiedot (poiketen XDS-käytännöstä) 

 Tallentaa XDS repositorioon 

 Imaging document consumer noutaa repositoriosta 

 Tutkimuksen objektien nouto viittausten avulla 

 DICOM-muotoinen 

 Kvarkissa:Kuvantamistutkimuksen viitetiedot 
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Kytkentä DICOMiin 
 

 Tallennus perinteinen C_STORE & Storage_commitment PACS:sta 

 Kuvantamistutkimus on manifestin metatietojen ainut lähde 

 Tagien sisältö suoraan 

 Tagien sisältö muokattuna 

 Tagien sisällön perusteella päätellyt metatiedot, esim. 

• Palvelutapahtumatunnuksen perusteella haetut tiedot 

• Tutkimustyypin perusteella päätelty säilytysaikaluokka 

 XDS-I määrittelee tai jättää affinity domainin määriteltäväksi manifestin 

metatietojen edellyttämät tagit 

 Tutkimuksen sisältövaatimukset 

 Eheys edellyttää; XDS-I ei määrittele tarkastusta 

• Tunnistetietojen oikeellisuus, tagiarvojen tietomuoto, .. 

 hyödyntäjät edellyttävät 

• Kuvantamisen tekniset tiedot, harmaan sävyt, presentation state, mittaukset ja merkinnät, … 
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KIN, key image notes 

 The Key Image Note Integration Profile specifies transactions that allow a user to mark one or more images in a study as 

significant by attaching to them a note managed together with the study. This note includes a title stating the purpose of 

marking the images and a user comment field. 

 Hyödyntämisen kannalta tärkeä 

 Helpottaa oleellisten objektien löytämistä 

 Mahdollista noutaa vain tarvittavat objektit 

 Auttaa lyhentämään vasteaikoja tutkimuksen katselussa 

 Tärkeää, että luodaan SWF:n arvonmäärityksessä 
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Kvarkki IHE-profiilien soveltamisen 
näkökulmasta 

 XDS-I ja XCA-I ja niiden edellyttämät profiilit puhtaana 

 Näiden avulla tarjotaan tarvittava toiminnallisuus 

 Content-vaatimukset asiakirjoille kansallisia 

 Patient Identifier Cross-referencing yms Suomen oloihin sovitettuna 

 Suostumusten ja kieltojen käsittely. Suomen vaatimuksin, 

tuotekohtaisella räätälöinnillä 

 Säilytysajan hallinta omin ratkaisuin; extra metadataa 

säilytysluokalle 
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Affinity Domain (ITI TF-1 dokumentin mukaan)  

 XDS Affinity Domain is a group of healthcare enterprises that have 

agreed to work together using a common set of policies and share 

a common infrastructure [IHE Wiki] 

 XDS Affinity Domain is managed by a single Document Registry 

Actor 

 A Document Source may only contribute documents with Document 

Codes and Health Facility Codes that draw from a Vocabulary 

Value Set that is approved by the XDS Affinity Domain 

Määrittelee asiakirjamuotoja, koodausta ym yhteen toimivuuden 

edellyttämää 

 Suomessa määritellään kansallisesti, yhteen toimivuuden saavuttamiseksi 
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KVARKKI-arkkitehtuurissa käytettävät IHE-
infraprofiilit 
 
 Audit Trail and Node Authentication [ATNA], Consistent Time [CT] 

 Servereiden tunnistus, aika NTS:stä 

 Cross Enterprise User Assertion XUA 

 Osana palvelupyyntöjä välitetään pyytäjän ja kutsukontekstin tiedot, mm. 

• Käyttäjä ja organisaatio 

• Palvelutapahtumatunnus 

 Suostumuksenhallinta toimii näiden avulla 

 Pääsynhallinta ja käyttövaltuusvalvonta toimivat näiden avulla 

 Tekniikkana SAML 
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Kaavio määrittelystä, mukana kaikki Kvarkissa hyödynnetyt XDS- ja XDS-I –aktorit ja 
transaktiot oikeilla nimillä 
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Potilaan identiteetin hallinta 
 

 Viralliset ja tilapäiset tunnisteet normaaleissa ja hätätilanteissa 

 Tilapäiset yksilöintitunnukset Suomessa relevantit 

 Kansallinen ratkaisu suunnitteilla, sen mukaan luodaan ratkaisu XDS:ään 

 Toistaiseksi potilastiedon arkiston periaattein: ei luovuteta 

 Tunnusmuutokset tarpeen päivittää merge-tilanteissa 

 IHE (XDS) hyödyntää ADT:tä 

 ADT patient merge (A40) oman domainin ja keskitetyn Kvarkin rekistereihin 

 Tiedot löydyttävä oikealla tunnuksella, väliaikaisella ei 

 Demografisten tietojen ajantasaisuus XDS-rekisterissä ei relevantti, 

ei päivitetä 
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Muutosten hallinta, IOCM 

 Tutkimukselta ei poisteta mitään 

 Korjaukset osoitetaan KOS-objektein, SWF tekee; määritelty tyypit 

 Rejected for Quality Reasons   

 Rejected for Patient Safety Reasons   

 Incorrect Modality Worklist Entry   

 Data Retention Policy Expired   

 Sisältökorjaukset tarpeen mukaan 
 Replacement Instances Stored [RAD-74] PACSiin, uudet objektit DICOM-arkistoon 

 Säännöt miten KOS-objektien perusteella tulee toimia 

 Local policy määrittelee 

 Kvarkissa ei käyttöliittymätoimintoja muutoksiin 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; korjausten ja muutosten hallinta 

 IOCM kattaa vain DICOM-objektein tehtävät korjaukset 

 IOCM trial implementation kattaa manifestin versioinnin 

 Puuttuu DICOM tag-sisältöjen muutosten aiheuttamat korjaukset 

metatietoihin rekisterissä 

 Tutkimusten lähettäminen muutostilanteissa sekä käsittely DICOM-arkistossa 

Metatietomuutosten profiili kesken, eikä radiologian erityispiirteitä 

huomioitu. MDM-profiilin tuesta tulossa optionaalinen 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Suostumuksenhallinta  

 IHE BPPC (Basic Patient Privacy Consents) määrittelee 

 BPPC ei täytä Suomen lakien vaatimuksia 

 Informointi, suostumus ja kiellot eivät tehtävissä BPPC:n käsittein 

 Ei käytetä Kvarkissa edes osittain 

 BPPC ei Kanta periaatteen mukainen; vastuuta clientilla 

 IHE ei määrittele räätälöintimekanismia 

 Kvarkissa 

• Design yleiskäyttöinen 

• Räätälöintitekniikka tuotekohtainen 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Luovutus- ja käyttölokitus  

 ATNA määrittelee audit trailin 

 Lokitustilanteet 

 Lokisisällön 

 ATNA ei täytä Kanta lokitusvaatimuksia 

 Tuotteet toteuttavat ATNAn; vaikeasti kustomoitavissa 

 ATNA-lokeilla ei ole Kvarkissa luovutus- ja käyttölokien asemaa 

 Toteutus räätälöidyllä ratkaisulla 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Patient identity management  

 PIX-profiili ja muut soveltuvat huonosti Suomen kattavaan 

henkilötunnuskäytäntöön 

 Lähtökohtana toimijakohtaiset henkilö/potilastunnisteet, jopa useita 

 ADT-sanomat; hankaluuksia lähettää maan laajuisesti 

 Raskas aktoreiden ja transaktioiden malli 

 IHE-mallin mukaista infrastruktuuria ei Suomessa valmiiksi 

käytössä 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Sisältöprofiilit   

 XDS:n periaatteen mukaan sisältöneutraali 

 XDS-I määrittelee jotakin 

 Manifesti; Kvarkille ok 

 Kanta-määrittelyistä vähän poikkeava lausunto; käytetään suomalaista 

 Ei pyyntöasiakirjaa eikä tutkimusasiakirjaa 

 Edellyttää DICOM-tutkimuksilta tiettyjä tageja 

• Suosittelee tiettyjä koodistoja 

 DICOM kuvantamistutkimuksille ei juuri vaatimuksia 

 Kvarkissa sisältövaatimukset sekä validaattori; säännöt itse määriteltävä 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Säilytyksenhallinta ja hävitys 

 Kuvantamistutkimuksen säilytysajan päättyminen osoitettavissa 

IOCM:llä 

 Kontrolli ja logiikka XDS-I:n ulkopuolella 

 Sekään ei poista manifestia repositoriosta eikä rekisteristä 

 XDS Metadata management trial implementation on kesken 

 Asiakirjan hävitys mukana mutta ei keskeinen 

 Kvarkissa räätälöity toteutus 

 Kontrolloiva osuus on ilmeisesti pysyvästi räätälöity 

• Hävitysesitys ja sen hyväksyminen kansallisia vaatimuksia 

 Säilytysaikaluokille sekä hävitysmekanismille odotettavissa tukea profiileissa 
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Profiilien puutteet Suomen ja Kvarkin 

kannalta; Esihaku 
 Ei mukana XDS-I:ssä 

 Nykyisten käytäntöjen mukainen esihaku ei sovi Kvarkki-

arkkitehtuuriin 

 Ei suoria Dicom-arkisto – PACS –siirtoja 

 Tutkimukset noutaa consumer, tilapäinen PACS-tallennus ei toimi 

 Maailmalla eksoottisia rakennelmia 

 Hoitosuhteen varmistus ja suostumuksenhallinta eivät toimi 

 Korvaava ratkaisu optimoitu online-haku 

 Manifestin metatiedot; kuvantamistutkimusta luokittelevat ja muut tärkeät 

 KIN-objektit tutkimuksessa ja manifestissä -> vaiheittainen noutaminen 

 Parantunut tiedonsiirtokapasiteetti 
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XDS ja XDS-I metatietomallin rakenne 

 XDS määrittelee metatietomallin 

 Pääosalle metatiedoista määritellään semantiikka 

 Joitakin affinity domainin päättämällä tavalla käytettäviä metatietoja 

• Moniarvoinen koodimuotoinen 

• Moniarvoinen tunnusmuotoinen 

 Metatietojen koodistot/arvojoukot; ohjeita mutta affinity domain päättää 

 XDS-I käyttää samaa mallia 

 Yhteinen rekisteri pakottaa samaan malliin 

 Osalle metatietoja semanttisia ja tietosisällön tarkennuksia/vaatimuksia 

 Affinity domain määrittelee sääntöjä ja koodausta; Suomessa 

kansallisesti 
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Metatiedot; esimerkkejä 

 patientId; kaikki dokumentit potilaskohtaisia 

 Author: multivalue; composite sis. Henkilön, organisaation, roolin 

 classCode, typeCode, healthcareFacilityTypeCode: luokituksia 

 eventCodeList: multivalue; koodimuotoisia luokituksia 

 referenceIdList: id-viittauksia, myös rekisterin ulkopuolelle 

 formatCode, mimeType: asiakirjan muoto 

 Hash; repositorion laskema 

 suomalaisia extroja 

 RetentionClass 

 extendedRetentionPeriod 

 ownUseOnly 
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Kansallinen XDS metatietomalli (yleisempi 
kuin xds-i) 

 Yhteinen rekisteri -> yhteinen metatietomalli lääketieteen 

erikoisaloille 

 Kansallinen XCA-pohjainen jakaminen -> kansallinen metatietomalli 

 Kvarkki XDS metatiedot kansallisella täydennyksellä ja 

ohjeistuksella => kansallinen malli 

 Tarve omaan käyttöön tallentamiselle ja omille asiakirjamuodoille 

 Tekniikka ’helppo’, konsensus ja jalkauttaminen hankala 
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Kansallisen metatietomallin työstökohteita 

 Asiakirjan luokittelu; käyttöön tuottavissa järjestelmissä 

 classCode; karkea asiakirjatyyppi -> määriteltävä luokittelu 

 typeCode; "melko tarkka" asiakirjatyyppi, tarkentaa classCode arvoa -> 

määriteltävä luokittelu 

 formatCode; -> määriteltävä luokittelu 

 Näkymätiedot 

 Näkymätietojen esittäminen metatiedoissa; lisänäkymät 

 practiceSettingCode; käyttötarkoitus? Kvarkissa 1. näkymäkoodi 

 Erityissuojattavan asiakirjan osoittava metatieto 

 referenceIdList; tarvittavien viittausten kartoitu 

 monia muita koodistoja  
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Kuvantamisen profiilien kehitysputki nyt 
 Metadata update 

 Asiakirjan metatietojen päivittäminen rekisterissä 

 Asiakirjan poistaminen rekisteristä (jää repositorioon) 

 IOCM täydennys 

 Manifestissa viittaus Rejected KOS objekteihin, muita manifestin tarkennuksia 

 Retrieve Imaging Document Set 

• The Imaging Document Source shall not return the KOS instances that mark rejected instances 

• The Imaging Document Source shall not return the rejected instances referenced by this specific KOS. 

 WADO ei palauta rejektoituja objekteja 

 Vaatimuksia Change Requester aktorille 

 Mobile access to Health Documents for Imaging (MHD-I) 

 XDS-I ja WADO retrieve 


