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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 ar uzlabošanas līknēm, kas dažos gadījumos var būt
nepareizas, ja ir veiktas vairākas ROI dažādās šķēlītēs.

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

Tas var ietekmēt visas sistēmas, kas izmanto  Telemis-Medical PACS līdz versijai 4.96
(jaunākais patch ir 08).



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

Darbību secība problēmas reproducēšanai:
1. Izveidojiet vismaz 2 ROI dažādos šķēles (daudzfāžu sērijās)
2. Izveidojiet uzlabošanas līknes visām ROI vienā grafikā

Katrai ROI:
a. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ROI
b. "parādīt uzlabošanas līkni".

Sekas:
Pievienojot otro ROI, ģenerētais grafiks var būt nepareizs.

Medicīnisks risks

Kad rodas šī problēma, parādītās uzlabošanas līknes ir mulsinošas un neatbilst lietotāja
gaidītajam. 
Tas var izraisīt nepareizu interpretāciju un tādējādi ietekmēt pacienta veselību.

Nākamajā  attēlā  pa  kreisi  redzams  rezultāts,  kas  iegūts,  saskaitot  3  līknes  pa  labi
(aprēķinātas  atsevišķi).  Tajā  skaidri  redzams,  ka  ir  mainīta  līkņu  forma,  kā  arī  to
absolūtās vērtības.



Drošības ieteikumi

Labojums būs pieejams kā daļa no V4.96 programmatūras ielāpa, kas gaidāms 2023.
gada februārī, kā arī gaidāmajā 4.97 versijā.

Tikmēr, uzlabošanas līknes vienlaikus jāģenerē tikai ar vienu ROI.

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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