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Šī dokumenta adresāti

Šis  dokuments  ir  paredzēts  visiem Telemis-Medical  programmatūras  lietotājiem un it
īpaši — radioloģijas nodaļas vadītājam, PACS vadītājam un IT vadītājam.

Tēma

Telemis nesen konstatēja problēmu, kas saistīta ar pacienta atlasi darbu saraksta logos
(lietojumprogrammā  Viewer,  Acquisition  Controller,...):  filtrējot  sarakstu,  faktiski  ir
iespējams atlasīt citu pacientu.

Tādējādi  šī  problēma  var  ietekmēt  pacienta  drošumu.  Lūdzu,  pārliecinieties,  ka  visi
iespējamie  iekārtas  lietotāji  Jūsu  iestādē izlasa  šo  drošības  paziņojumu un  drošības
ieteikumus.

Līdz šim nav novērots neviens incidents, kurā ticis ietekmēts pacients.

Ietekmētās sistēmas

Potenciāli ietekmētas ir visas iestādes, kurās tiek izmantota versija 4.95.



Problēmas apraksts, situācijas, kurās problēma var rasties, un iespējamās 
sekas

Kad darbu sarakstu logos atlasa pacientu (TMRHE, TMAAC, ...), izmantojot saraksta 
filtru, faktiski ir iespējams atlasīt citu pacientu. Dažos gadījumos lietotājs šo problēmu var
konstatēt, bet ne visos:

Piezīme. Ātrā meklēšana netiek ietekmēta:

Darbu saraksta logs tiek izmantots dažādās vietās, piemēram:
TMAAC
TM-Welcome



TMRHE: TM-Community
TMRHE: DICOM/multivides importēšana
TMRHE: DICOM eksportēšana

Medicīnisks risks

Darbu sarakstā esošā informācija, kas tiks izmantota, atšķiras no atlasītās. 
Darbu sarakstā tiks saistīts nepareizs ieraksts (proti, nepareizu pacientu), un tāpēc var 
tikt ietekmēta pacienta veselība.

Drošības ieteikumi

Labojums būs pieejams kā daļa no 4.95 ielāpa, ko paredzēts izlaist 2021. gada maija
beigās vai jūnijā.

Tikmēr filtrēšanas opciju ar darbu saraksta loga filtru nedrīkst izmantot. Kā risinājumu tā
vietā var izmantot ātrās meklēšanas funkciju:



Korektīvā darbība 

Tiklīdz būs pieejams jauns programmatūras laidiens, Jūsu  Telemis-Medical instalācija
tiks atjaunināta bez maksas un Jūs informēs par attiecīgo labojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Telemis izstrādes inženieri dara visu iespējamo, lai iespējami drīz
atrisinātu šo problēmu. Tā ir mūsu galvenā prioritāte.

Ja Jums ir jautājumi, līdzu, sazinieties ar mūsu produktu atbalstu nodaļu:
 Beļģija: +32 10 48 00 18
 Francija: +33 534 273 840
 Šveice (franču valoda): +41 215 88 06 01
 Šveice (itāliešu valoda): +41 215 30 94 94
 Itālija: +39 011 739 00 91
 Latvija: +371 66 16 30 85

Uzņēmums  Telemis  apstiprina,  ka  valsts  pilnvarotās  iestādes  ir  informētas  par  šo
drošības paziņojumu.
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