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Streszczenie

D

ICOM (Digital Imaging and Communication in
Medicine) to format obrazowania cyfrowego

Abstract

D

ICOM (Digital Imaging and Communication in
Medicine) is a format developed for unification

i wymiany obrazów w medycynie, opracowany dla of exchange and interpretation of medical data
potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji da- representing or associated with diagnostic images
nych medycznych reprezentujących lub związanych in medicine. This format, adopted by all manufacz obrazami diagnostycznymi w medycynie. For- turers of medical equipment as an standard format
mat ten, przyjęty przez wszystkich producentów of medical data, allows for trouble-free commusprzętu medycznego za standard, w dużej mierze nication and exchange of data between devices
pozwala na bezproblemową komunikację i wymia- from different companies. Unfortunately it does
nę danych pomiędzy urządzeniami różnych firm. not always work as the authors of DICOM format
Niestety nie zawsze działa to tak, jak chcieli tego wanted to. It happens that the individual productwórcy. Zdarza się, że indywidualny rozwój forma- ers development of the format greatly complicates
tu przez poszczególnych producentów w znacznym previously mentioned communication. This was
stopniu komplikuje wspomnianą komunikację. Było particularly evident at the junction of two branches
to szczególnie widoczne na styku dwóch dziedzin of medicine: diagnostics imaging and radiotherapy.
medycyny: diagnostyki obrazowej i radioterapii. Modern radiotherapy is based on imaging studies,
Współczesna radioterapia bazuje na badaniach ob- so there was a need to introduce modified format
razowych, dlatego wprowadzono zmodyfikowany called DICOM RT. It contains information about anformat zwany DICOM RT, który dedykowany jest ra- atomical structures, dose distributions, the geomdioterapii. Zawiera on między innymi informacje na etry of radiation sources etc. This standard is contemat struktur anatomicznych, rozkładów dawek, stantly being developed and improved. At present,
geometrii źródeł promieniowania. Opracowany the transfer of information in DICOM format is alstandard jest nieustannie rozwijany i udoskonalany. most trouble-free and allows to work with different
Aktualnie przesyłanie informacji w formacie DICOM manufacturers equipment dedicated to different
jest praktycznie bezproblemowe i pozwala na pracę medical tasks.
z zastosowaniem sprzętu różnych producentów, de-
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• PS 3.1: Introduction and Overview – wprowadzenie oraz ogólne informacje na temat standardu,

Wprowadzenie w latach siedemdziesiątych XX wieku tomogra-

• PS 3.2: Conformance – podstawowe zasady oraz pojęcia,

fii komputerowej TK (CT – Computed Tomography), a następnie

• PS 3.3: Information Object Definitions – definicja informatycz-

innych cyfrowych metod obrazowania w medycynie oraz popularyzacja informatyzacji w zastosowaniach klinicznych wymusiło opracowanie uniwersalnego standardu umożliwiającego

nej reprezentacji danych,

• PS 3.4: Service Class Specifications – metody służące do obsługi informatycznych reprezentacji danych,

wymianę obrazów oraz związanych z nimi danych medycznych

• PS 3.5: Data Structure and Encoding – określa sposób kodo-

pomiędzy urządzeniami i systemami informatycznymi różnych

wania oraz niezbędne struktury wymagane do budowy peł-

producentów. Urządzenia te generowały odmienne formaty za-

nej informacji o rzeczywistej informacji medycznej,

pisu obrazów cyfrowych, co przekładało się na duże trudności

• PS 3.6: Data Dictionary – słownik danych, czyli spis wszyst-

w przenoszeniu ich pomiędzy różnymi systemami i urządzenia-

kich możliwych informacji występujących w standardzie

mi. Każdy z producentów stosował własny format przechowy-

wraz z ich nazwą oraz kodami liczbowymi umożliwiającymi

wania, zapisu i odczytu danych obrazowych, aby uniemożliwić
konkurencji „wpięcie” do sieci konkurencyjnych urządzeń. Jednak szybko okazało się, że większe korzyści można uzyskać, wy-

identyfikację danych,

• PS 3.7: Message Exchange – definiuje sposób wymiany informacji między aplikacjami,

mieniając informacje pomiędzy różnymi urządzeniami, dlatego

• PS 3.8: Network Communication Support for Message Exchange

pojawił się pomysł jednolitego formatu zapisu danych. W 1983

– dokument definiuje sposób wymiany informacji między apli-

roku ACR (American College of Radiology) wraz z NEMA (National

kacjami DICOM z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Standard

Electrical Manufacturers Association) utworzyły wspólną komisję

DICOM wykorzystuje warstwową strukturę modelu ISO OSI,

w celu opracowania ujednoliconego standardu zapisu obrazów

• PS 3.10: Media Storage and File Format for Data Interchan-

cyfrowych oraz popularyzacji cyfrowej wymiany danych. Stan-

ge – opisuje model archiwizacji danych na nośnikach

dard ten miał być niezależny od producentów urządzeń medycz-

zewnętrznych,

nych. Miał on za zadanie ułatwić tworzenie i rozbudowę syste-

• PS 3.11: Media Storage Application Profiles – określa wymaga-

mów archiwizacji obrazów i komunikacji PACS (Picture Archiving

nia stawiane aplikacjom gromadzącym dane w standardzie

and Communication Systems) [1, 2] oraz umożliwić komunikację

DICOM,

z innymi szpitalnymi systemami informatycznymi, np. HIS (Ho-

• PS 3.12: Storage Functions and Media Formats for Data Inter-

spital Information System) lub RIS (Radiology Information System).

change – definiuje funkcje, nośniki oraz sposoby wymiany

Pierwsza odsłona (wersja 1.0) opracowanego standardu została
opublikowana w 1985 roku pod nazwą ACR-NEMA (ACR-NEMA
Standards Publication No. 300-1985). W październiku 1986 roku
zostały opracowane dwa kolejne wydania wersji 1.0, a kolejna
w styczniu 1988 roku. W 1988 roku powstała wersja 2.0 (ACRNEMA Standards Publication No. 300-1988). Następnie w 1992
roku wprowadzono wersję 3.0, a nazwę standardu zmieniono na
DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Opracowany standard jest ciągle rozwijany i udoskonalany [3, 4].

Pliki DICOM

danych,

• PS 3.14: Grayscale Standard Display Function – określa sposoby prezentacji danych graficznych,

• PS 3.15: Security Profiles – opisuje aspekty bezpieczeństwa
danych,

• PS 3.16: Content Mapping Resource – definiuje szablony
obiektów używanych w standardzie,

• PS 3.17: Explanatory Information – załączniki informacyjne
i normujące zawierające informacje wyjaśniające,

• PS 3.18: WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects) –
webowski dostęp do danych DICOM,

• PS 3.19: Application Hosting – hosting aplikacji,
DICOM jest normą opracowaną dla potrzeb ujednolicenia wymia-

• PS 3.20: Transformation of DICOM to and from HL7 Standards

ny i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub zwią-

– transformacja danych w formacie DICOM do standardu

zanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie [3, 5]. Jest to

Plik DICOM jest strumieniem danych zbudowanym z szeregu

jest do zapisu takich informacji, jak np.: nazwiska, daty, ID i innych

segmentów. Na pojedynczy segment składają się następujące

łańcuchów tekstowych. Natomiast format binarny wykorzysty-

elementy:

wany jest do kodowania pojedynczych wartości numerycznych
lub całych sekwencji numerycznych (np. pikseli obrazu).
Dokumentację opisującą standard DICOM przygotowuje

• DICOM Tag (numer grupy, numer elementu) – zajmuje 4 bajty, na jego podstawie w bibliotece DICOM-owej możemy
sprawdzić, jakie dane są tutaj przechowywane,

organizacja NEMA (Diagnostic Imaging and Therapy Systems Divi-

• typ danych VR (Value Representation) – zajmuje 2 bajty,

sion). Dokumentacja ta udostępniana jest w postaci dokumen-

• liczbę bajtów zarezerwowanych do przechowywania zawar-

tów na stronie internetowej http://medical.nema.org/, a w jej
skład wchodzą następujące dokumenty [3]:
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HL7 i na odwrót.

plik zapisany w formacie binarno-tekstowym. Tekst stosowany

tości DICOM Tagu – zajmuje 2 bajty,

• zawartość DICOM Tagu.
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Rys. 1 Fragment pliku DICOM otworzony w programie notatnik. Pliki są bardzo duże i ich format nie pozwala na łatwą interpretację bez specjalistycznego oprogramowania. Informacje tekstowe w nim zawarte w sposób jednoznaczny identyfikują pacjenta, a znaki binarne pozwalają na dokładną prezentację obrazową.

Na

rysunku

1

przedstawiono

fragment pliku DICOM otwartego
w programie ‘Notatnik’. Bez specjalistycznego

oprogramowania

nie

jesteśmy w stanie wiele się z niego
dowiedzieć.
Na rysunku 2 przedstawiono odkodowany fragment pliku DICOM.
Wyszczególniono tu uszeregowane
‘DICOM tagi’ z liczbą bajtów przeznaczonych

na

przechowywanie

jego zawartości, nazwą przechowywanych w nich danych oraz zawartość

poszczególnych

tagów.

Ponadto, aby móc odkodować to, co
znajduje się w poszczególnym tagu,
należy posłużyć się tak zwaną biblioteką DICOM-ową, która jest powszechnie dostępna w Internecie.
Ogólną ideą formatu DICOM jest
jego uniwersalność we wszystkich
systemach medycznych. Niestety

Rys. 2 Odkodowany fragment pliku DICOM. Uszeregowane ‘DICOM tagi’ z liczbą bajtów przeznaczonych na przechowywanie jego
zawartości, nazwą przechowywanych w nich danych oraz zawartość poszczególnych tagów.

w rzeczywistości każdy producent w pewien sposób mody-

Przed zakupem nowego sprzętu

fikuje ogólnie przyjęte zasady formatu DICOM, np. poprzez
dodawanie własnych DICOM tagów. Jest to duże utrudnienie,

W trakcie planowania zakupów nowego sprzętu medycznego

jeżeli podejmujemy się zsynchronizowania urządzeń różnych

pracującego w formacie DICOM ważne jest, aby jeszcze przed

producentów. Dlatego poszczególni producenci sprzętu me-

sfinalizowaniem zakupu zweryfikować, czy nowe urządzenie

dycznego upowszechniają informacje na temat budowy pli-

bezproblemowo komunikuje się z dotychczasowym wyposa-

ków DICOM. Powszechnie nazywa się to DICOM Conformance

żeniem. Można to sprawdzić poprzez podłączenie wirtualnej

Statement [6-8]. Jeżeli chcemy zmodyfikować informacje za-

maszyny, będącej odzwierciedleniem naszego zamówienia, do

warte w plikach DICOM, to każda, nawet najmniejsza, wyko-

istniejącej infrastruktury informatycznej. Takie postępowanie

nana zmiana musi pociągać za sobą zmianę liczby elementów

powinno zapobiec późniejszym problemom z integracją nowe-

w modyfikowanym tagu oraz tagach określających liczbę baj-

go sprzętu z już istniejącymi. Opierając się na własnym doświad-

tów w danej sekwencji DICOM-owej. W przeciwnym wypadku

czeniu, przy zakupie nowego serwera PACS wszystkie testy inte-

zmodyfikowany plik bez takiej korekty jest odrzucany przez

gracji z urządzeniami medycznymi wypadły pomyślnie. Niestety

każdy system medyczny jako plik uszkodzony, ponieważ liczba

pojawił się problem w trakcie przesyłania obrazów z serwera

bajtów przeznaczonych na przechowywanie danych jest inna

PACS do systemu planowania leczenia. Po długich testach oka-

od rzeczywistej liczby bajtów. Niestety niemożliwe jest zmie-

zało się, że w trakcie zapisywania nowych danych na serwerze

nianie informacji zawartych w pliku DICOM w przykładowym

do nazwiska pacjenta dodawany był znak „^”, co uniemożliwiało

‘Notatniku’. Należy posługiwać się gotowymi edytorami plików

zintegrowanie się z systemem planowania leczenia. Problem zo-

DICOM-owych lub opracować do tego celu własne narzędzie.

stał usunięty przez wykonanie uaktualnienia oprogramowania
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serwera. Powyższy przykład pokazuje, jak błaha sprawa może

w dedykowanym do tego celu systemie planowania leczenia

uniemożliwić integrację nowego sprzętu z już istniejącym.

połączonym z serwerem PACS.

Uwrażliwiam zatem, aby bardzo solidnie podchodzić do testów

Doświadczenia i problemy

sprzętu przed jego zakupem.

Infrastruktura informatyczna

W przypadku, kiedy badania obrazowe wygenerowane przez
tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny wyko-

W każdym ośrodku infrastruktura informatyczna wygląda

rzystywane są „tylko” w Zakładzie Diagnostyki, wówczas do

inaczej, ponieważ każdy ma inny pomysł na jej realizację albo

zarządzania przepływem informacji wystarczy PACS. Zadanie

wynika ona z jej wieloletniej modernizacji i udoskonalania.

zarządzania badaniami obrazowymi komplikuje się, kiedy są

W Zakładzie Planowania Radioterapii i Brachyterapii (ZPRiB)

one wykorzystywane do planowania rozkładu dawki w radiote-

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

rapii lub weryfikacji poprawności prowadzonej terapii. Jeszcze

Oddział w Gliwicach infrastruktura informatyczna związana

do niedawna producenci sprzętu terapeutycznego stosowali

z obrazowaniem na cele planowania leczenia przedstawio-

własne formaty zapisu danych, podobnie jak w latach osiem-

na została na rysunku 3. Jest ona scentralizowana i wszyst-

dziesiątych ubiegłego wieku robili to producenci aparatury do

kie obrazy diagnostyczne archiwizowane są poprzez serwer

badań obrazowych – diagnostycznych. W Centrum Onkologii –

obrazowy PACS w tak zwanej pamięci krótkoterminowej STS

Instytucie MSC w Gliwicach, do dyspozycji zakładu planowania

(Short Term Storage), a następnie zapisywane są na macierzach

radioterapii są tomograf komputerowy, magnetyczny rezonans

dyskowych (pamięć długoterminowa) zwanych LTS (Long Term

jądrowy oraz systemy komputerowe dedykowane do: wyliczania

Storage). Oczywiście wszystkie urządzenia posiadają połącze-

rozkładu dawki na bazie badań obrazowych, sterowania ruchem

nie umożliwiające przesyłanie danych obrazowych na serwe-

aparatów terapeutycznych (akceleratorów) oraz weryfikacji

ry Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu wykonania opisu

prowadzania terapii, zarówno obrazowej, jak i dozymetrycznej.

diagnostycznego. Przechowywane obrazy w pamięciach STS

Są to urządzenia oraz oprogramowanie różnych producentów,

i LTS są cały czas dostępne dla wszystkich użytkowników. Na

dlatego wymiana informacji pomiędzy nimi jest bardzo istotna,

serwerze PACS możemy również przechowywać i za jego po-

a błąd w transferze danych może mieć daleko idące konsekwen-

mocą przesyłać pliki DICOM-owe potrzebne w planowaniu le-

cje. Przy tak dużym ruchu chorych, jaki ma miejsce w gliwickim

czenia, tzn.: pliki zawierające plan leczenia – RTplan.dcm, struk-

centrum onkologii, konieczne jest wykorzystanie zaawansowa-

tury – RTstructure.dcm, rozkłady dawki – RTdose.dcm. Pliki te

nych programów do rozpisywania terminów poszczególnych

są zapisane w formacie DICOM. Ich budowa realizowana jest

procedur planowania leczenia w radioterapii. W systemie zarzą-

zgodnie z tym standardem, a generowane i przetwarzane są

dzania ruchem chorych – ARIA firmy Varian Medical Systems,
moduł TimePlaner, umożliwia nie tylko
wyznaczenie terminów na poszczególne procedury, ale także ich powiązanie
z konkretną osobą czy też urządzeniem
takim jak akcelerator. Niestety działa on
tylko w wewnętrznej sieci planowania leczenia, a co za tym idzie, nie można z niego korzystać w innej sieci czy na urządzeniach innego producenta, takich jak CT,
MR, PET. Świetnym rozwiązaniem tego
problemu jest tak zwany generator WorkList-y. Umożliwia on współpracę pomiędzy różnymi systemami, np. CT Siemens
i ARIA firmy Varian, tzn. możliwe jest
przesyłanie listy pacjentów pomiędzy
systemami, a także przesyłanie zwrotnych informacji dotyczących wykonania
danej procedury (funkcjonalność MPPS

Rys. 3 Infrastruktura informatyczna. Czerwone strzałki oznaczają kierunki przepływu plików DICOM oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. CT (Computed Tomography) – tomografia komputerowa; LAP system –
system laserów do wirtualnej symulacji; MR (Magnetic Resonanse) – rezonans magnetyczny; PET (Positron Emission
Tomography) – pozytonowa tomografia emisyjna; VSIM – aplikacja firmy Siemens do wykonania wirtualnej symulacji; MMWP (MultiModality Workplace) – stacja opisowa; PACS (Picture Archiving and Communication Systems)
– serwer do archiwizowania obrazów.
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to problemy z pojawianiem się błędów
w danych osobowych pacjentów, które
następnie zapisywane są w nagłówkach
plików DICOM generowanych przez
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dany system medyczny. Niestety nie zawsze można sczytać

Zdarza się również, że badanie będzie wykonane, ale wcze-

dane pacjenta z WorkList-y. Powód jest prosty, pacjent nie został

śniej, przed rozpoczęciem badania, z listy zostanie wybrane

wcześniej zapisany na wykonanie badania. W takim przypadku

błędne nazwisko pacjenta. Konieczna jest wtedy interwencja

należy wprowadzić dane pacjenta ręcznie i trzeba to wykonać

osoby odpowiedzialnej za system, która usuwa dane badanie

bezbłędnie. Najmniejsze niedopatrzenie może spowodować

bądź zmienia dane pacjenta na poprawne. Wszystkie przypadki

późniejsze problemy w dalszym przygotowaniu pacjenta do ra-

są bardzo indywidualne, dlatego postępowanie naprawcze błę-

dioterapii. Brak integracji systemu na tomografii komputerowej

du także musi być realizowane indywidualnie.

z SPL często generuje problem różnic w ID, nazwisku czy imieniu.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że każdy, nawet najmniejszy, błąd (dodatkowa
spacja, brak drugiego imienia, literówka itp.) powoduje, że dla
systemu jest to nowy pacjent. Wprowadza to duże zamieszanie

Opracowana norma zapisu danych medycznych pozwala na prak-

i konieczne jest poprawienie danych pacjenta, co nie zawsze jest

tycznie bezproblemową wymianę informacji pomiędzy urządze-

proste i oczywiste. Jednym z możliwych komunikatów o błędzie

niami medycznymi różnych producentów. Należy jednak pamiętać,

jest także tzw. Rename Conflict. Występuje on w przypadku, gdy

że w rzeczywistości nie wszystko jest takie, jak opisują to sprzedaw-

danemu pacjentowi wykonywane jest kolejne badanie (w innym

cy danego urządzenia. Konieczna jest weryfikacja tego, czy nowe

terminie) i popełnimy błąd w imieniu lub nazwisku, a numer ID

urządzenie bezproblemowo komunikuje się z naszym dotychczaso-

będzie taki sam jak poprzednio. Należy wówczas zadbać o to,

wym wyposażeniem. Przedstawione problemy i doświadczenia do-

by wszystkie informacje dotyczące pacjenta były identyczne jak

tyczą infrastruktury w Centrum Onkologii – Instytucie MSC w Gliwi-

podczas wcześniejszego badania. W sytuacji, w której wykorzy-

cach. Każdy ośrodek prawdopodobnie będzie zmuszony zmierzyć

stywana jest WorkList-a, należy zwrócić szczególną uwagę na

się z innymi problemami wynikającymi z architektury informatycz-

konstrukcje identyfikatora pacjenta (ID pacjenta) wprowadzo-

nej i procedur dotyczących przepływu informacji.
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