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Deklarata e origjinalitetit të punimit
Deklaroj, nën përgjegjësinë time, se punimi me titull “Semantika në trajtimin e
informacioneve shëndetësore”, me udhëheqës shkencor Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona, është
rezultat i punës sime origjinale. Punimi nuk është prezantuar asnjëherë përpara një
institucioni tjetër për vlerësim apo të jetë botuar i tëri.
Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë autor tjetër, përveç rasteve të cituara
dhe të referuara.
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Abstrakt
Në ditët e sotme është bërë shumë i vështirë menaxhimi inteligjent i të dhënave shkencore
në fushën e mjekësisë, si në Shqipëri, ashtu dhe më gjerë. Të njëjtën gjë mund të themi
edhe për të dhënat mjekësore të pacientëve, të cilat ruhen nëpër klinikat mjekësore, ku ata
kryejnë vizitat dhe analizat e ndryshme. E gjithë kjo sasi e madhe informacioni nuk mund
të analizohet, interpretohet dhe procesohet manualisht, për të nxjerrë njohuri në mënyrë
efikase. Për këta hapa nevojiten sisteme kompjuterike me agjentë inteligjentë, dhe kjo gjë
e bën të domosdoshme që informacionet mjekësore të shprehen në një format të
kuptueshëm nga kompjuterat.
Ruajtja e informacioneve shëndetësore në mënyrë të strukturuar krijon premisa për
analizimin e tyre nëpërmjet teknikave të avancuara në funksion të mbështetjes së
vendimmarrjes, diagnostikimit të hershëm dhe rekomandimeve të pacientëve. Gjithashtu,
integrimi i të dhënave midis sistemeve informatike në mjekësi dhe ndërveprimi i tyre është
sfidë më vete.
Teknologjitë semantike dhe ontologjitë mund të përdoren për të zgjidhur pjesën e
ndërveprimit të të dhënave dhe semantikën në informacionet shëndetësore. Ndërveprimi
në kujdesin shëndetësor është aftësia e sistemeve të ndryshme të informacionit dhe
aplikacioneve për të shkëmbyer të dhëna dhe për të përdorur këtë informacion që
shkëmbehet. Ontologjitë luajnë një rol kryesor në administrimin e njohurive dhe integrimin
e tyre në sisteme të ndryshme mjekësore. Ontologjitë janë një aspekt i rëndësishëm i
Informatikës mjekësore dhe ripërdorimi i tyre është një çështje thelbësore, që përcaktohet
nga niveli i pajtueshmërisë midis koncepteve të ontologjive dhe midis teorive të domain-it
biomjekësor.
Qëllimi i këtij punimi është të studiojë rrugën e ruajtjes në mënyrë të strukturuar të
informacioneve shëndetësore, vizualizimin e tyre në një mënyrë miqësore dhe aplikimin e
një modeli softuerik, të konfiguruar nga një sistem për automatizimin e proceseve, i cili do
të ketë në qendër pacientin, të dhënat e tij mjekësore, si dhe lehtësimin e integrimit dhe
ndërveprimit të këtyre informacioneve me sisteme të tjera.

Fjalë kyçe: Ontologji, ndërveprim, automatizim procesesh, semantika, sisteme
informatike mjekësore.
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Abstract

The intelligent management of scientific data in the field of medicine has become very
difficult not only in Albania but also in other countries. Also the same can be said for the
medical records of patients which are stored in medical clinics where they perform various
visits and medical tests. All this huge amount of information cannot be analyzed,
interpreted and processed manually to extract knowledge efficiently. These steps require
computer systems with intelligent agents, and this makes it necessary for medical
information to be expressed in a comprehensible format by computers.
Storing health information in a structured way, creates premises for its analysis through
advanced techniques in order to support decision-making, early diagnosis and patient
recommendations. Also the integration of data between information systems in medicine
and sharing those data between different components is a challenge in itself.
Semantic technologies and ontologies can be used to solve the part of data management
and semantics in health information. Interoperability in health care is the ability of various
technological information systems and software applications to exchange data and use this
information that is exchanged. Ontologies play a key role in the administration of
knowledge and their integration into various medical systems. Ontologies are an important
aspect of medical informatics and their reuse is an essential issue determined by the level
of compatibility between ontology concepts and between biomedical domain theories.
The purpose of this paper is to study the way of storing health information in a structured
manner, their user friendly visualization and the application of a software model configured
by a processes automation system which will be patient-centered along with the medical
records. This model aim to facilitate the integration and interoperability of this information
with other medical systems.

Key words: Ontology, interoperability, automatisation of processes, semantics, medical
information systems.
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Kapitulli I: Vështrim i përgjithshëm
1.1 Hyrje
Sektori shëndetësor është një nga fushat më të rëndësishme të jetës njerëzore dhe shkenca
mjekësore ndikon drejtpërdrejt në jetën e secilit prej nesh. Kujdesi shëndetësor është
mirëmbajtja ose përmirësimi i shëndetit, përmes parandalimit, diagnostikimit, trajtimit ose
kurimit të sëmundjes, të dëmtimit ose dëmtimeve të tjera fizike dhe mendore te njerëzit
(WHO 2021). Sfidat në këtë fushë janë të shumta, si nga ana e shkencës në fjalë, ashtu
edhe për anën informatike. Kujdesi shëndetësor në çdo hallkë të tij ka nevojën e sistemeve
informatike për ruajtjen e informacioneve, aksesimin, interpretimin dhe integrimin e tyre
nëpër komponentë të ndryshëm. Koronavirusi i ri tregoi se shkencëtarët dhe mjekët nuk
ishin të gatshëm të përballeshin me përhapjen e virusit dhe ndikimin negativ që do të kishte
në jetën e të gjithëve. Kjo rrit më tej përgjegjësinë e shkencëtarëve, mjekëve dhe studiuesve
për të shtuar eksperimentimet dhe kërkimet në këtë fushë.
Një karakteristikë e fushës së mjekësisë është informacioni i larmishëm dhe i pastrukturuar
që prodhon. Pandemia që po kalon bota, po prodhon shumë informacione të dobishme për
të vazhduar trajtimin e suksesshëm të pacientëve me COVID-19. Sasi të mëdha
informacionesh mund të mblidhen nga sistemet e informacionit, aplikacionet dhe bazat e
të dhënave për simptomat e COVID-19, si dhe të sëmundjeve te tjera, trajtimet e këtyre
sëmundjeve, analizat e pacientëve, ilaçet etj. Sot ekzistojnë shumë sisteme informatike dhe
aplikacione të ndryshme që përdorin spitalet, klinikat dhe njerëzit në të gjithë botën, për
ruajtjen e të dhënave mjekësore. Këto të dhëna ruhen në formate dhe mënyra të ndryshme,
vizualizohen në mënyra të ndryshme dhe për menaxhimin e tyre përdoren metodologji të
ndryshme. Sistemet mund të ndryshojnë nga ana harduerike, infrastrukturore, gjuhësore
dhe logjike. Këto ndryshime e vështirësojnë shumë ndërveprimin midis këtyre sistemeve,
si dhe integrimin e të dhënave. Ndërveprimi në kujdesin shëndetësor është aftësia e
sistemeve të ndryshme të informacionit teknologjik dhe aplikacioneve softuere për të
shkëmbyer të dhëna dhe për të përdorur këtë informacion që shkëmbehet. Sistemet e
përpunimit të informacionit mund të përdoren për të përpunuar këto informacione
mjekësore. Duke përdorur semantikën, algoritmet e duhura dhe teknikat e ndryshme të
përpunimit të informacionit, mund të arrihet një strukturim unik dhe standard i
informacionit mjekësor, kështu që informacioni mund të integrohet më lehtë midis
sistemeve të ndryshme. Ky informacion mund të strukturohet në një mënyrë që lejon
algoritme të ndryshme kompjuterike të nxjerrin njohuri dhe përfundime, që mund të
ndihmojnë mjekët dhe pacientët të përballen me virusin.
Rritja e popullsisë së botës ka ndikuar në fushën mjekësore për të gjetur mundësitë për të
siguruar trajtime mjekësore eficiente dhe shërbime mjekësore cilësore. Njerëzit kanë
nevojë për më shumë shërbime “të zgjuara” të kujdesit shëndetësor dhe aplikacione që do
t’i ndihmojnë ata të kenë një jetë më të mirë dhe të zgjasin jetëgjatësinë e tyre. Mangësia
në këtë drejtim u vu re shumë mirë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, gjatë
pandemisë botërore të COVID-19, ku raportet mjekësore që jepnin mjekët, shkruheshin në
letër ose nëpër mesazhe elektronike. Gjithashtu, edhe konsultat mjekësore, këshillat e
1

mjekëve dhe interpretimet e analizave ose ekzaminimeve, më së shumti, bëheshin
nëpërmjet të folurit në telefon ose shkrimit nëpër letra. Kjo sjell shumë disavantazhe, pasi
informacioni mund të humbë kollaj dhe është i pamenaxhueshëm dhe i painterpretueshëm
në nivel informatik.
Integrimi i të dhënave mjekësore në një mënyrë eficiente dhe ndërveprimi midis sistemeve
të ndryshme informatike dhe komponentëve të ndryshëm është shumë i rëndësishëm në
përmirësimin e shërbimeve mjekësore, diagnostikimin e sëmundjeve, përmirësimin e
trajtimeve mjekësore, vendimmarrjen e mjekëve etj. Sistemet informatike dhe aplikacionet
e ndryshme që përdoren në fushën e mjekësisë, përdorin paraqitje dhe notacione të
ndryshme të informacioneve. Nëse informacionin e bazojmë në semantikë, atëherë mund
të krijohet mundësia që këto informacione të integrohen më lehtë dhe ndërveprimi është
më i realizueshëm.

Figura 1. Ndërveprimi midis komponentëve të ndryshëm

Të dhënat mjekësore prodhohen masivisht çdo ditë. Ndërveprimi është shumë i
rëndësishëm, sepse duhet ndërhyrë shpejt në raste të caktuara, qoftë për pacientin
individualisht, ashtu edhe në një nivel më të përgjithshëm, për të kuptuar tendenca të
ndryshme, sjellje të viruseve apo sëmundjeve. Shumë e rëndësishme është përdorimi i
standardeve ndërkombëtare në ruajtjen e të dhënave shëndetësore, si dhe përdorimi i
semantikës, në mënyrë që ndërveprimi të jetë i mundur. Pandemia na mësoi që ndërveprimi
duhet të jetë në një nivel global, sepse sëmundjet nuk njohin kufij. Ndërveprimi mund të
analizohet në dy dimensione: ndërveprim midis sistemesh të një shteti, në bazë të
rregullave dhe ligjeve të caktuara, ndërveprimi midis sistemesh në nivel global, në bazë të
standardeve botërore, sepse lufta ndaj sëmundjeve dhe viruseve është globale.
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1.2 Objektivat e punimit
Objektivi më i rëndësishëm i këtij studimi është ndërtimi i një modeli të materializuar në
softuer, që synon të adresojë problematikat e parashtruara, duke krijuar premisa për rritjen
e ndërveprimit dhe duke mbajtur në konsideratë kufizimet që do të përmenden në
paragrafin 1.3. Zgjidhja softuerike do të ketë në qendër pacientin, duke i dhënë akses në të
dhënat e tij mjekësore me të drejta specifike. Gjithashtu, sistemi do të mundësojë
përdorimin e semantikës në ruajtjen e të dhënave, duke përdorur një teknologji të
përshtatshme për skenarin në fjalë, në mënyrë që të lehtësohet ndërveprimi.
Një ndër objektivat e këtij studimi është hulumtimi i semantikës së të dhënave mjekësore
dhe forma se si mund të aplikohet semantika. Zgjidhja e propozuar në këtë studim është
përdorimi i ontologjive për t’iu dhënë nuancën semantike informacioneve mjekësore që do
të procesojnë sistemet. Në shkencat kompjuterike, një ontologji përdoret për të përshkruar
një qasje të veçantë për përfaqësimin e koncepteve dhe marrëdhëniet e tyre. Në fushën e
mjekësisë, ontologjitë mund të përdoren për të përshkruar konceptet e terminologjive
mjekësore dhe relacionet e tyre.
Punimi ka si qëllim integrimin e semantikës në ruajtjen e të dhënave shëndetësore të
sistemeve informatike në mjekësi, si në: sistemet web, sistemet desktop, aplikacionet
mobile, etj., duke përdorur ontologjitë e rrjetit semantik. Semantika dhe ontologjitë do të
bëjnë të mundur ndërveprimin midis sistemeve të ndryshme informatike. Përdorimi i
ontologjive dhe i rrjetit semantik sjell mundësinë e ndërveprimit në nivel global të
sistemeve informatike mjekësore dhe integrimin, lehtësisht, të të dhënave midis
komponentëve të ndryshëm.
Një tjetër objektiv i punimit është hulumtimi i standardeve ndërkombëtare në përshkrimin
e të dhënave mjekësore, si: sëmundjet, trajtimet mjekësore, medikamentet, parametrat e
analizave laboratorike etj. Si rezultat i hulumtimit të këtyre standardeve, ato do të përdoren
në ruajtjen e të dhënave mjekësore që do të menaxhojë modeli softuerik i propozuar.
Ndërveprimi do të sillte shumë avantazhe në sistemin shëndetësor, si:







Ofrimi i një kujdesi shëndetësor më “të zgjuar”, pacientëve.
Siguri më e lartë në trajtimin e të dhënave shëndetësore të gjithsecilit.
Moshumbja e rekordeve mjekësore të pacientëve.
Premisa për të ndërtuar baza njohurish “të zgjuara”.
Premisa për të ndërtuar standardizime në procese të ndryshme mjekësore.
Mundësi për të ofruar zgjidhje shëndetësore sa më eficiente në përmirësimin e
shëndetit të gjithkujt.
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1.3 Kufizimet
Ndërveprimi midis sistemeve që menaxhojnë të dhënat shëndetësore të pacientëve është
shumë i rëndësishëm për të arritur përmirësimin e shërbimeve mjekësore, diagnostikimin
e hershëm të sëmundjeve, përmirësimin e trajtimeve mjekësore, rritjen e eficiencës në
vendimmarrjen e mjekëve etj. Koronavirusi i ri e vërtetoi më së miri që ndërveprimi duhet
të jetë në një nivel global, pasi viruset dhe sëmundjet nuk njohin kufij dhe çdo shtet është
një burim i rëndësishëm të dhënash mjekësore, të cilat ndihmojnë në kuptimin e tendencave
dhe skenarëve të ndryshëm.
Pavarësisht nevojës të jashtëzakonshme për ndërveprim midis sistemeve shëndetësore
ekzistojnë edhe disa kufizime, të cilat e vështirësojnë këtë proces. Këto kufizime mund të
vijnë për arsye informatike, që kanë të bëjnë me: teknologji, mjete, formate të dhënash dhe
metodologji, që përdorin sistemet e ndryshme informatike, në vende të ndryshme.
Gjithashtu, këto kufizime mund të jenë edhe etike, si dhe ligjore. Nga njëra anë, duhet të
kemi ndërveprim për shumë arsye, që janë shpjeguar në paragrafët e mëparshëm, por, nga
ana tjetër, është siguria e të dhënave, ruajtja e etikës dhe ruajtja e privatësisë së të dhënave.
Nëpërmjet këtij punimi është bërë i mundur hulumtimi i kufizimeve informatike dhe
mënyrat se si mund të zgjidhen këto kufizime, gjithashtu, edhe studimi i kufizimeve ligjore,
në mënyrë që zgjidhjet e propozuara të mos bien ndesh me ligjet e pronësisë dhe sigurisë
së të dhënave personale të çdokujt.

1.3.1 Kufizimet teknologjike
Të dhënat shëndetësore, të cilat mund të ruhen nëpër sisteme informatike, aplikacione dhe
softuerë të ndryshëm përballen me kufizime teknologjike, kur vjen puna tek integrimi i të
dhënave dhe ndërveprimi midis tyre. Sistemet ndryshojnë nga njëri-tjetri nga infrastruktura
që kanë, gjë e cila mund të sjellë vështirësi në ndërveprim. Gjithashtu, softuerët ndryshojnë
nga njëri-tjetri edhe nga bashkësia e teknologjive të përdorura për të ndërtuar sistemin. Kjo
sjell përsëri vështirësi në integrimin e të dhënave, si dhe në ndërveprimin midis softuerëve
të ndryshëm që menaxhojnë të dhëna shëndetësore. Një pjesë e rëndësishme e sistemeve të
IT-së janë të dhënat, të cilat futen si input në sistem, vizualizohen në mënyra të ndryshme,
aksesohen nga përdorues fundorë që kanë të drejta, strukturohen në një mënyrë specifike
dhe ruhen në formate të ndryshme. Ruajtja e të dhënave kërkon praninë e një baze të
dhënash dhe mjeteve që bëjnë menaxhimin e saj, në bazë të llojit të bazës së të dhënave.
Të gjitha këto kufizime teknologjike e vështirësojnë integrimin e të dhënave midis
komponentëve të ndryshëm të sistemeve informatike shëndetësore, gjithashtu,
vështirësojnë edhe ndërveprimin midis sistemeve si një funksionalitet shumë i rëndësishëm
në fushën e mjekësisë. Dy sisteme që përdorin teknologji të ndryshme, shtresa të ndryshme
infrastrukturore si dhe strukturim dhe formate të ndryshme të ruajtjes së të dhënave e kanë
pothuajse të pamundur të shkëmbejnë të dhëna midis tyre.
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1.3.2 Kufizimet etike dhe ligjore
Të dhënat shëndetësore konsiderohen elemente të rëndësishme të të dhënave personale të
individit. Në këtë kontekst, ndërveprimi është gjithashtu i kushtëzuar nga sistemet ligjore
dhe etike, si General Data Protection Regulation (GDPR), në Europë. Rregullorja e
Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave është një kornizë ligjore, që përcakton udhëzimet
për mbledhjen dhe përpunimin e informacioneve personale individëve që jetojnë në
Bashkimin Europian (GDPR 2021). Ajo u jep njerëzve më shumë kontroll mbi të dhënat e
tyre personale dhe i detyron kompanitë dhe institucionet të sigurojnë mënyrën se si i
mbledhin, përpunojnë dhe i ruajnë të dhënat. Të dhënat mjekësore përcaktohen nga GDPRja si të dhëna personale, që kanë lidhje me shëndetin fizik ose mendor të një personi fizik,
duke përfshirë sigurimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, të cilat zbulojnë
informacione rreth gjendjes shëndetësore të tij (Chico 2018). GDPR-ja ndalon përpunimin
dhe aksesimin e të dhënave shëndetësore, përveç rasteve kur zbatohet një nga tri kushtet
më poshtë (Rumbold & Pierscionek 2017):
1. Pronari i të dhënave duhet të ketë dhënë dakordësinë e tij për aksesin mbi të dhënat
nga palë të dyta.
2. Përpunimi i të dhënave është i nevojshëm për qëllime të ilaçeve parandaluese, për
vlerësimin e aftësisë së punës së punonjësit, diagnozën mjekësore, sigurimin e
kujdesit shëndetësor ose shoqëror, ose trajtimin apo menaxhimin e sistemeve dhe
shërbimeve shëndetësore ose të kujdesit shoqëror.
3. Përpunimi është i nevojshëm për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit
publik, të tilla si: mbrojtja nga kërcënimet serioze ndërkufitare për shëndetin ose
sigurimi i standardeve të larta të cilësisë dhe sigurisë së kujdesit shëndetësor, dhe
produkteve medicinale ose pajisjeve mjekësore.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Akti i Transportueshmërisë dhe Përgjegjësisë së
Sigurimeve Shëndetësore (HIPAA) është një bashkësi rregullash për aksesimin dhe
sigurinë e të dhënave mjekësore të pacientëve, të krijuar, marrë, mirëmbajtur ose
transmetuar nga ofruesit e kujdesit shëndetësor, të cilët merren me transaksione të caktuara
elektronike, transaksione shëndetësore, plane shëndetësore, zyra të pastrimit të kujdesit
shëndetësor dhe bashkëpunëtorët e tyre të biznesit (Hickson & Blackford 2007). HIPAA
përcakton tri rregulla për mbrojtjen e informacionit shëndetësor të pacientit:




Rregulli i privatësisë,
Rregulli i sigurisë,
Rregulli i njoftimit të shkeljes.

Rregulli i sigurisë rendit një seri specifikimesh për sistemet informatike që të përputhen
me HIPAA. Këto përfshijnë:



Të gjitha informacionet shëndetësore të pacientëve duhet të ruhen të enkriptuara.
Çdo profesionist mjekësor i autorizuar për të aksesuar këto të dhëna të ketë një
numër identifikues unik, në mënyrë që veprimet e tij me të dhënat mjekësore të
monitorohen.
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Sistemet e informacionit dhe aplikacionet duhet të kenë një mbyllje automatike (log
out), për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në sistem.

Sistemet që ruajnë dhe menaxhojnë të dhënat shëndetësore, duhet të jenë të dokumentuara
mirë. Mënyra se si ruhen të dhënat, kush ka akses në këto të dhëna, mënyra se si dhe se ku
transferohen këto të dhëna, si dhe çdo lloj procesi që i përdor, duhet patjetër të jetë i
dokumentuar.

1.4 Metodologjia
Zhvillimi i këtij punimi ka kaluar në disa faza, ku fillimisht përfshihet hulumtimi dhe
studimi i literaturës ekzistuese mbi objektivat e synuar. Si fillim është bërë hulumtimi mbi
anën teorike të objektivave. Janë studiuar teknikat dhe metodat që mund të përdoren për
semantikën e të dhënave mjekësore. Gjatë hulumtimit janë mbledhur dhe studiuar materiale
mbi ontologji, standarde sëmundjesh, standarde medikamentesh dhe terminologjish të tjera
mjekësore. Për sa i përket pjesës së ontologjive dhe rrjetit semantik është bërë një thellim
në bazën teorike dhe praktike mbi mjetet e përdorura për krijimin, popullimin dhe
menaxhimin e ontologjive, si dhe teknikat e ndryshme të semantikës. Studimi i literaturës
fokusohet në kuptimin e ontologjive, semantikës së informacioneve, semantikës në rrjet,
strukturimin e informacioneve masive, mjetet për ndërtimin e ontologjive etj.
Në fazën e dytë është bërë studimi i punimeve dhe i zgjidhjeve ekzistuese, përveç pjesës
së ontologjive dhe metodologjive për dizenjimin dhe krijimin e tyre, fokusi shkon edhe te
konceptimi i ontologjive biomjekësore, konceptimi i ontologjive për të dhënat mjekësore
klinike të pacientëve, nxjerrja e njohurive nga informacione të strukturuara etj. Gjatë kësaj
faze janë krijuar dhe analizuar disa ontologji mjekësore.
Në fazën e tretë, fokusi shkon në implementimin e një zgjidhjeje softuerike. Janë studiuar
sistemet e automatizimit të proceseve si një qasje standarde ndaj proceseve mjekësore. Janë
studiuar ontologjitë që mund të ndërtohen nga këto procese standarde dhe është
materializuar një zgjidhje softuerike, që lehtëson integrimin e të dhënave mjekësore të
pacientëve dhe ndërveprimin e tyre.

1.5 Struktura e punimit
Disertacioni është i strukturuar në gjashtë kapituj.
Në kapitullin e parë paraqitet një vështrim i përgjithshëm mbi situatën e të dhënave
shëndetësore në Shqipëri dhe më gjerë. Paraqitet gjendja e sistemeve informatike
shëndetësore, si dhe nevoja për të pasur integrim të dhënash dhe ndërveprim.
Në kapitullin e dytë analizohet natyra e të dhënave mjekësore dhe rëndësia që ka
ndërveprimi në fushën e mjekësisë. Më pas bëhet një hulumtim rreth standardeve globale
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për përfaqësimin dhe ndërveprimin e të dhënave mjekësore. Në fund të kapitullit analizohet
përdorimi i ontologjive dhe i teknikave të tjera për semantiken e të dhënave mjekësore.
Kapitulli i tretë paraqet një hulumtim mbi rrjetin semantik dhe teknologjive të tij.
Analizohet pse semantika është e domosdoshme dhe më pas analizohet më shumë
Ontologjia si teknologjia kryesore e rrjetit semantik.
Kapitulli i katërt nis me analizimin e rëndësisë që ka përdorimi i ontologjive në mjekësi.
Më pas paraqiten disa prej ontologjive ekzistuese më të përdorura në fushën e mjekësisë.
Në fund të kapitullit trajtohen dy ontologji të krijuara gjatë këtij punimi, Ontologjia e
sëmundjeve kardiovaskulare dhe Ontologjia e kartelave mjekësore.
Kapitulli i pestë trajton një model softuerik të bazuar në sistemet e automatizimit të
proceseve, i cili implementon integrimin dhe ndërveprimin midis sistemeve informatike në
mjekësi. Kapitulli nis me analizën e dizenjimit të sistemit KlinikatShëndetësore dhe më
pas shpjegohen modulet kryesore të sistemit.
Disertacioni përmbyllet me kapitullin e gjashtë, i cili paraqet konkluzionet e punimit.
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Kapitulli II: Semantika
2.1 Natyra e të dhënave mjekësore
Karakteristika kryesore e fushës së mjekësisë është informacioni masiv që ajo prodhon.
Kur pacienti shkon te doktori mund të mblidhen shumë të dhëna mjekësore, që kanë lidhje
me historikun mjekësor të pacientit ose me gjendjen e tij shëndetësore aktuale. Këto të
dhëna mund të ruhen, përpunohen, analizohen ose shpërndahen. Një pjesë e madhe e këtyre
të dhënave mund të jenë numra që lidhen me shëndetin e pacientit, të tilla si: rrahjet e
zemrës ose tensioni arterial. Gjithashtu, këto të dhëna mund të jenë edhe në trajtë narrative,
që përshkruajnë simptoma, sëmundje, diagnoza etj. Të dhëna të tjera mund të vijnë nga
analizat laboratorike të pacientëve ose nga ekzaminimet e ndryshme mjekësore, të cilat,
gjithashtu, mund të jenë numra, tekst, imazhe ose video. Duke folur gjerësisht, të dhënat
mjekësore (klinike) i referohen informacionit në lidhje me shëndetin e pacientit, që
shoqërohet me kujdesin e rregullt të tij ose si pjesë e programeve shëndetësore të klinikave.
Ka shumë kategori të të dhënave të tilla, pasi ky është një përkufizim mjaft i gjerë.
Kategoritë kryesore në të cilat mund të ndahet informacioni shëndetësor janë (Vogenberg
& Santilli 2018):









Sëmundjet - Një sëmundje është një çrregullim i strukturës ose i funksioneve te
trupi i një individi, që ndikon negativisht në strukturën ose funksionin e të gjithë
organizmit ose të vetëm një pjese. Sëmundjet janë gjendje mjekësore, që
shoqërohen me simptoma specifike.
Simptomat - Simptomat janë shenja të zbulueshme të një sëmundjeje, një tipar fizik
ose mendor, që konsiderohet se tregon një gjendje të sëmundjes.
Diagnozat - Diagnoza mjekësore është procesi i përcaktimit se cila sëmundje ose
gjendje shpjegon simptomat dhe shenjat e një personi. Diagnoza është identifikimi
i natyrës së një sëmundjeje ose problemi tjetër nga ekzaminimi i simptomave.
Trajtimet - Trajtimi mjekësor përcakton menaxhimin dhe kujdesin e një personi për
të luftuar sëmundjen dhe ekziston në tri lloje kryesore: kurative, paliative dhe
parandaluese.
Medikamentet - Një medikament është një formacion kimik, që përdoret për të
diagnostikuar, kuruar, trajtuar ose parandaluar sëmundjet.

Forma më e njohur e të dhënave mjekësore janë rekordet elektronike shëndetësore, që
përmbajnë shumë informacione të rëndësishme. Një rekord shëndetësor elektronik është
versioni digjital i të dhënave mjekësore të një pacienti, si dhe i historikut të tij, që
përditësohet kohë pas kohe, nga kujdestari shëndetësor i tij. Të dhënat mjekësore që
gjenden në një rekord elektronik mund të përfshijnë:


Informacione të përgjithshme numerike, siç janë: shenjat vitale, si rrahjet e zemrës,
frekuenca e frymëmarrjes dhe temperatura.
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Informacione që lidhen me diagnostikimin, si rezultatet e analizave të gjakut,
analizat gjenetike, analizat e kulturës etj. Mund të përfshijnë, gjithashtu, imazhe, si
rrezet x ose video, si skanerat.
Informacione që lidhen me trajtime mjekësore, si terapi apo medikamente që merr
pacienti, shpeshtia e marrjes, kohëzgjatja etj.

2.2 Ndërveprimi i të dhënave mjekësore
Integrimi i të dhënave mjekësore midis komponentëve të ndryshëm, si dhe ndërveprimi
midis sistemeve informatike mjekësore është një nga sfidat më të rëndësishme në nivel
global, në ditët e sotme. Pandemia e COVID-19 faktoi më së miri, në nivel global, që shtetet
duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të bërë të mundur kalimin e barrierave të
ndryshme, qoftë teknologjike, ashtu edhe ligjore, për të mundësuar ndërveprimin dhe
integrimin e të dhënave. Sëmundjet dhe viruset nuk njohin kufij dhe bota duhet të jetë e
bashkuar në luftën kundër tyre, duke ndarë të dhëna mjekësore, që lidhen me simptomat,
historikun dhe trajtimet mjekësore të suksesshme, në mënyrë që qasja mjekësore ndaj
këtyre viruseve, sëmundjeve dhe vendimmarrja e mjekëve të jetë më e lehtë.
Në Shqipëri ekzistojnë shumë vështirësi dhe barriera për sa i përket ruajtjes elektronike të
të dhënave mjekësore, ashtu edhe për sa i përket integrimit dhe ndërveprimit midis
sistemeve të ndryshme. Sot, nëpër institucionet mjekësore publike, qofshin klinika
shëndetësore, laboratorë biokimikë apo spitale, të dhënat, më së shumti, nuk ruhen në
format elektronik, por të shkruara me dorë në letër. Strukturimi, interpretimi dhe
menaxhimi i këtyre të dhënave është shumë i vështirë. Nuk ekzistojnë procedura standarde
që ndiqen në mënyrën e vizualizimit të këtyre informacioneve, ruajtjen e tyre, si dhe
ndarjen me institucionet e tjera shëndetësore. Sipas (Manika, Ktona & Kaca 2020) mund
të analizohen zgjidhje teknologjike të tilla që, për të elektronizuar të dhënat e ruajtura në
letër, të përdoren softuerë, si Microsoft Word, së bashku me add-in, të zhvilluar, që
personeli është mësuar të përdorë, por edhe kjo zgjidhje ka shumë sfida në mes.
Në klinikat mjekësore private apo spitalet private ekzistojnë sisteme informatike
shëndetësore, që ruajnë të dhënat e pacientëve dhe çdo lloj shërbimi që ata marrin atje.
Mirëpo, sistemet informatike të këtyre klinikave ndryshojnë nga njëri-tjetri nga ana e
infrastrukturës që përdorin, teknologjive që janë përdorur për ndërtimin e tyre, llojet e të
dhënave që ruajnë, formatet e tyre dhe mënyrën e ruajtjes së të dhënave. Duke qenë se këto
sisteme ndryshojnë në shumë aspekte nga njëri-tjetri, ndërveprimi midis tyre për shkëmbim
informacionesh dhe integrimi i të dhënave është pothuajse i pamundur. Kjo sjell që
institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, e kanë të pamundur që të
aksesojnë të dhënat shëndetësore të një pacienti të ruajtura diku tjetër.
Më parë, por edhe në ditët e sotme, ajo që vijon të duket si një problem ekzistues në
sistemin tonë shëndetësor janë shkëmbimi i të dhënave, si edhe integrimi ndërmjet
sistemeve. Kjo vjen si pasojë e një mungese të dukshme ndërveprimi ndërmjet instancave
të ndryshme shëndetësore, sikurse mund të përmendim qendrat spitalore, poliklinikat,
laboratorët biokimikë etj. Integrimi i një sistemi të tillë do të ishte një zgjidhje ideale dhe
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tepër eficiente e dyanshme, si për vetë pacientin, por edhe për përçimin e shumë njohurive
shtesë, duke na ofruar një pikëpamje më të qartë për sa i përket informacioneve mbi
pacientin, simptomat, diagnozat, trajtimet etj.
Më 8 mars 2020, Shqipëria konfirmoi dy rastet e para me koronavirus. Ashtu si pjesa tjetër
e botës, pandemia e gjeti Shqipërinë të papërgatitur për ta përballuar atë me sukses.
COVID-19 është një virus i ri, që e gjeti shkencën dhe mjekësinë të pafuqishme për të
reaguar në kohë. Sistemi shëndetësor ishte i mbipopulluar me njerëz të infektuar me
koronavirus. Kohët e fundit, në klinikat mjekësore mund të gjenden një numër i madh
njerëzish që duan të bëjnë analiza laboratorike për shkak të COVID-19. Shumica e
klinikave mjekësore, qofshin ato private ose publike, nuk kanë një sistem të duhur IT-je
për të menaxhuar rezultatet laboratorike dhe, gjithashtu, në Shqipëri nuk ka një sistem
informacioni për ruajtjen e historikut mjekësor të pacientëve. Mënyrat në të cilat këto
klinika japin rezultatet e analizave të pacientëve janë:




Duke e printuar në letër - të dhënat mund të humbasin, dëmtohen dhe nuk mund të
gjurmohen. Njerëzit duhet të shkojnë në klinikë fizikisht për të marrë të dhënat.
Me telefon - të dhënat mund të humbasin dhe nuk mund të gjurmohen.
Me anë të postës elektronike ose mesazheve - të dhënat mund të humbasin dhe është
e vështirë të gjurmohen.

Përhapja e shpejtë e virusit dhe gjendja e keqe e vendit i bënë njerëzit të papërgjegjshëm
në ruajtjen e rezultateve të analizave dhe trajtimeve mjekësore, të cilat mund të çojnë në
humbjen e tyre dhe pamundësinë për t’i aksesuar në një kohë të mëvonshme. Situata
pandemike ndërlikoi proceset e punës për shkak të vëllimit të punës, mosfuqisë
teknologjike, injorancës etj. Simptomat që kanë pacientët informohen kryesisht përmes
telefonatave ose konsultave mjekësore me mjekun specialist ose mjekun e familjes dhe
informacioni nuk ruhet në mënyrë elektronike. Trajtimet mjekësore që përdoren, ilaçet që
marrin pacientët dhe rezultatet e trajtimeve nuk ruhen në formë elektronike. Konsultimet
mjekësore dhe rekomandimet e mjekëve, shpeshherë, bëhen përmes thirrjeve telefonike,
ku informacioni nuk ruhet në mënyrë elektronike. Recetat mjekësore të dhëna në letër nuk
mund të sigurojnë ruajtjen e tyre të përhershme dhe gjurmimin e lehtë.
Të gjitha informacionet mjekësore të përmendura më lart formojnë të dhënat mjekësore të
pacientëve që ishin të infektuar me COVID-19. Të dhënat e pacientëve, si: gjinia, mosha,
sëmundjet e tjera, simptomat që ata kishin, konsultat mjekësore, rezultatet e analizave
laboratorike, trajtimet mjekësore, ilaçet që morën dhe rezultati i trajtimeve janë një
koleksion informacioni, që mund të ruhet në mënyrë elektronike dhe në një format specifik.
Krijimi i një ambienti të tillë do të sillte shumë përfitime nga ana cilësore dhe performante
në ofrimin e shërbimeve mjekësore. Ndërfutja e semantikës në këto lloj informacionesh do
të lehtësonte pjesën e ndërveprimit midis sistemeve dhe do të sillte më shumë akses dhe
lehtësim në studime të ndryshme shkencore apo në përmirësimin e komunikimit midis
mjekëve dhe pacientëve, si dhe përmirësim në vendimmarrjen e mjekëve për një jetë më të
shëndetshme (Manika & Xhina 2021).
Pacienti ka rolin kryesor dhe është në qendër të sistemit shëndetësor, ai duhet të jetë
“pronari” kryesor i të dhënave të tij mjekësore në çdo kohë, gjë që në Shqipëri është shumë
e vështirë. Kjo mund të vijë si nga mungesa e infrastrukturës së duhur, që duhet të ofrojnë
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institucionet shëndetësore kundrejt pacientëve, ashtu edhe nga neglizhenca e vetë pacientit,
për të pasuruar dhe përditësuar të dhënat dhe historikun e tij shëndetësor. Sipas studimeve
të kryera dhe hulumtimit të këtyre sistemeve në Shqipëri, nuk ekziston asnjë institucion
shëndetësor, qoftë publik apo privat, që i ofron pacientit mundësinë që të përditësojë këto
të dhëna individualisht, në mënyrë elektronike, dhe duke e bërë automatikisht pronar të të
dhënave të tij.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) synon fort ndërtimin e një ambienti softuerik,
që do të mundësojë ndërveprimin dhe integrimin në nivel global (WHO 2021). Pacienti
duhet të jetë në qendër të këtij ambienti softuerik, duke qenë pronar i të dhënave të tij, si
dhe menaxhues i tyre, duke i përditësuar herë pas here. Krijimi i një ambienti të tillë do të
rriste cilësinë e shërbimeve mjekësore të ofruara. Duke i dhënë mundësinë pacientit të
aksesojë të dhënat e tij shëndetësore, ai mund të njihet më mirë dhe më në detaje me
historikun e tij shëndetësor, raportet mjekësore, trajtimet mjekësore që ka ndjekur dhe
duhet të ndjekë, medikamentet që duhet të përdorë, analizat laboratorike etj. Gjithashtu, ai
mund të bëhet më familjar me terminologjinë mjekësore.
Një pjesë e rëndësishme e sistemeve mjekësore informatike është shprehja e terminologjive
të ndryshme mjekësore, që lidhen me sëmundjet, diagnozat, simptomat, medikamentet etj.
Nëse këto sisteme do të shprehin në mënyra të ndryshme të njëjtën sëmundje ose të njëjtin
trajtim mjekësor, integrimi i të dhënave midis sistemeve, si dhe ndërveprimi i tyre do të
ishte shumë i vështirë, pasi interpretimi i ndryshëm i terminologjive do të vështirësonte
unicitetin. Vështirësia në ndërveprimin midis komponentëve të ndryshëm të sistemeve
informatike mjekësore nuk qëndron vetëm në Shqipëri, edhe pse këtu është më e theksuar,
por edhe në vende të ndryshme të Europës. Një arsye kryesore pse ndodh kjo, është
mospërdorimi i standardeve mjekësore në shprehinë e informacionit mjekësor. Përdorimi i
standardeve mjekësore globale në shprehinë e terminologjisë mjekësore është shumë i
rëndësishëm, në mënyrë që të shkojmë drejt integrimit dhe ndërveprimit të të dhënave.
Shkëmbimi i informacioneve shëndetësore ndërmjet institucioneve të ndryshme, ruajtja e
tyre, si dhe aksesimi mund të arrihet nëpërmjet përdorimit të standardeve globale
mjekësore, semantikës së të dhënave dhe ndërveprimit. Ndërveprimi semantik i jep
mundësinë komponentëve të ndryshëm të ndajnë të dhënat, t’i kuptojnë dhe interpretojnë
ato, pa pasur dykuptimësi midis tyre (Benson & Grieve 2021). Duke përdorur semantikën,
është i mundur strukturimi, ndërveprimi dhe interpretimi i informacioneve. Ndërveprimi
semantik është niveli më i lartë i ndërveprimit dhe jep mundësinë e përdorimit,
interpretimit dhe strukturimit të të dhënave mjekësore që do të shkëmbehen. Ndërtimi i
ontologjive është shumë i rëndësishëm në arritjen e ndërveprimit semantik në shëndetësi.

2.3 Standardet
Përdorimi i standardeve në përfaqësimin e të dhënave mjekësore është shumë i
rëndësishëm. Megjithatë, përdorimi i tyre nëpër sistemet informatike mjekësore është një
sfidë më vete. Përdorimi i standardeve mjekësore është shumë i rëndësishëm në integrimin
e të dhënave mjekësore, si dhe në ndërveprim. Më poshtë janë analizuar disa prej
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standardeve kryesore mjekësore, të cilat mund të përdoren në qasjen semantike të të
dhënave.

2.3.1 HL7
HL7 (Health Level Seven International) është një organizatë jofitimprurëse, e akredituar
nga ANSI, për zhvillimin e standardeve, e përkushtuar në ofrimin e standardeve dhe
zgjidhjeve, që fuqizojnë ndërveprimin e të dhënave globale shëndetësore (HL7 2020). HL7
është një nga standardet më të përdorura për integrimin dhe shkëmbimin e të dhënave
mjekësore në nivel global. HL7 ofron standarde për të dhënat shëndetësore të klinikave, të
dhënat shëndetësore të pacientëve, udhëzuesit e implementimit etj. Ekzistojnë disa kategori
të standardeve të HL7, si standardet për ndërveprim, standardet për integrim, standardet e
dokumentimit dhe të mesazheve, standardet e implementimit, standardet për specifikimet
teknike, standardet për implementimin e programeve etj. HL7 ofron strukturim në ruajtjen
e të dhënave shëndetësore.

2.3.2 FHIR
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) është një standard i shkëmbimit të të
dhënave shëndetësore, që është zhvilluar nga HL7 (FHIR 2021). FHIR kombinon tiparet
më të mira të standardit HL7 dhe përdor standardet më të fundit të internetit, duke vendosur
fokusin në implementim dhe zbatueshmëri. Integrimi i FHIR-së është i rëndësishëm gjatë
implementimit të sistemeve informatike mjekësore. FHIR ndihmon në ndërveprimin midis
sistemeve, konkretisht në formulimin e diagnozave të pacientëve dhe në vendimmarrjen e
mjekëve. Këtë standard e karakterizojnë burimet e ndryshme, si burimet bazë, ku hyjnë
pacienti, shërbimet; burimet klinike, ku hyjnë diagnozat, barnat; burimet e specializuara,
ku hyjnë kërkimet shkencore, produktet mjekësore etj. Një shembull tjetër burimi është
DiagnosticReport, që përdoret për gjetjen dhe interpretimin e testeve diagnostike të kryera
te pacientët. Të gjitha burimet e ofruara mund të aksesohen online. Gjithashtu, standardi
FHIR ka dhe një API për vendosjen dhe modifikimin e burimeve. Karakteristika të FHIRsë:





Krijuar dhe menaxhuar nga HL7.
Zgjidhjet ndërtohen nga një grup përbërësish modularë, të quajtur “Burimet”.
Burimet mund të asemblohen lehtësisht nëpër sisteme informatike klinike në nivel
global.
I përshtatshëm për t’u përdorur në një larmi kontekstesh, si aplikacione mobile,
komunikime në Cloud, ndërveprime të dhënash, komunikime serverash në
institucione gjigante mjekësore etj.
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2.3.3 ICD-10
ICD-10 është rishikimi i 10-të i Klasifikimit Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe
Problemeve të Lidhura me Shëndetin (ICD 2010). ICD është themeluar për identifikimin e
trendeve shëndetësore dhe statistikave në të gjithë botën, dhe standardit ndërkombëtar për
raportimin e sëmundjeve dhe kushteve shëndetësore. ICD-10 është standardi i klasifikimit
diagnostik për të gjitha qëllimet klinike dhe kërkimore. ICD përcakton universin e
sëmundjeve, çrregullimeve, lëndimeve dhe problemeve të tjera shëndetësore, të renditura
në një mënyrë hierarkike gjithëpërfshirëse, që ofron:




Lehtësi në proceset e ruajtjes, leximit dhe analizimit të të dhënave mjekësore për
vendimmarrje të bazuara në evidenca.
Ndërveprimin dhe krahasimin e informacionit shëndetësor midis spitaleve,
rajoneve, mjediseve dhe vendeve.
Krahasimet e të dhënave në të njëjtën vendndodhje, në periudha të ndryshme
kohore.

Bazuar në të dhënat e klinikave, kërkimet dhe epidemiologjinë, ICD është bërë një mjet i
përshtatshëm për shumë përdorime në fushën e mjekësisë.

2.4 Përdorimi i ontologjive dhe teknika të tjera për semantikën
Një nga kufizimet për ndërveprimin e sistemeve informatike në ndarjen e të dhënave
mjekësore të pacientëve ishte ana teknologjike e ndërtimit të sistemeve. Sistemet mund të
ndryshojnë në shumë aspekte, si në: infrastrukturë, teknologji, formati i ruajtjes së
informacioneve, terminologjia mjekësore e përdorur etj. Kjo sjell një barrierë të vështirë
për t’u kapërcyer, për të arritur në ndërveprim dhe integrim të dhënash. Nga ana tjetër,
integrimi i të dhënave mjekësore në një mënyre eficiente dhe ndërveprimi midis sistemeve
të ndryshme informatike dhe komponentëve të ndryshëm është diçka shumë e rëndësishme
në përmirësimin e shërbimeve mjekësore, diagnostikimin e sëmundjeve, përmirësimin e
trajtimeve mjekësore, vendimmarrjen e mjekëve etj.

2.4.1 Përdorimi i ontologjive
Një nga problemet më sfiduese në fushën e kujdesit shëndetësor është sigurimi i
ndërveprimit midis sistemeve të kujdesit shëndetësor (Bicer et al., 2005). Ontologjia
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përmirëson ndërveprimin në sistemet e kujdesit shëndetësor. Ontologjia mund të ndihmojë
në ndërtimin e sistemeve të konsoliduara dhe më të ndërveprueshme të informacionit. Ato
mund të mbështesin nevojën e një procesi të kujdesit shëndetësor për ripërdorim,
transmetim dhe ndarjen e të dhënave personale të pacientit. Përdorimi i Ontologjisë në
mjekësi përqendrohet kryesisht në përfaqësimin dhe organizimin ose riorganizimin e
terminologjive mjekësore.
Ontologjitë, si pjesë e teknologjive semantike, mund të jenë një qasje shumë e mirë për të
arritur ndërveprimin në sistemet informatike shëndetësore. Të dhënat shëndetësore të
bazuara në semantikë sjellin premisa për lehtësim në integrimin e tyre. Përdorimi i
ontologjive dhe i standardeve në përfaqësimin e informacioneve shëndetësore të pacientëve
sjell mundësinë e ndërveprimit në nivel global të sistemeve informatike mjekësore dhe
integrimin lehtësisht të të dhënave midis komponentëve të ndryshëm. Kjo do të sillte më
shumë lehtësim në studime të ndryshme shkencore apo në përmirësimin e komunikimit
midis mjekëve dhe pacientëve, si dhe përmirësim në vendimmarrjen e mjekëve për një jetë
më të shëndetshme. Ndërveprimi semantik është niveli më i lartë i ndërveprimit dhe jep
mundësinë e përdorimit, interpretimit dhe strukturimin e të dhënave mjekësore që do të
shkëmbehen. Ontologjitë përdoren për të përshkruar një qasje të veçantë për përfaqësimin
e koncepteve dhe marrëdhëniet midis tyre. Ontologjitë mund të aplikohen në fusha të
ndryshme, siç janë: shkenca kompjuterike ose fusha të tjera me interes. Kohët e fundit është
vërejtur aplikimi i ontologjive në fushën e mjekësisë. Zbatimi i ontologjive në fushën e
mjekësisë evoluon vazhdimisht, duke bërë kërkime dhe zhvillime të ndryshme. Përdorimi
i algoritmeve të duhura dhe i teknikave të ndryshme të përpunimit të informacionit mund
të sigurojë një strukturim unik dhe standard të informacioneve mjekësore, kështu që
informacioni mund të ndahet më lehtë midis sistemeve të ndryshme.
Përparimet dhe ndryshimet e shumta në teknologjinë kompjuterike, si dhe në kujdesin
shëndetësor, vitet e fundit, kanë zgjeruar dhe përmirësuar të dhënat e fushës tradicionale të
shërbimeve mjekësore. Ontologjia është studimi i kategorive të objekteve që ekzistojnë ose
mund të ekzistojnë në disa fusha, është një katalog i llojeve të objekteve që mund të
ekzistojnë në një fushë me interes D, të para nga këndvështrimi i një personi që përdor
gjuhën X, për të folur pikërisht për fushën e interesit D. Llojet në Ontologji përfaqësojnë
predikatet, shqisat e fjalëve ose konceptet dhe llojet e lidhjeve gjuhësore X, kur përdoren
për të diskutuar tema në fushën D (Sowa 2009).
Rëndësia e Ontologjisë njihet në fusha të ndryshme dhe këto fusha janë të drejtuara drejt
praktikës, të tilla si: inxhinieria e njohurive, përfaqësimi i njohurive, modelimi cilësor,
inxhinieria gjuhësore, ndërtimi i bazës së të dhënave, integrimi i informacionit, analiza e
orientuar drejt objektit, rikuperimi i informacionit dhe njohurive etj. Aktualisht, fushat në
të cilat vërehet zbatimi i ontologjive janë: përkthimi i gjuhës natyrore, inxhinieria
mekanike, tregtia elektronike, sistemet e informacionit gjeografik, sistemet e informacionit
ligjor, dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, fusha e Biologjisë dhe e mjekësisë
(Pinciroli & Pisanelli 2006). Zbatimi i ontologjive në fushën e mjekësisë është vërejtur
shumë kohët e fundit. Përdorimi i ontologjive në mjekësi përqendrohet kryesisht në
përfaqësimin dhe riorganizimin e terminologjive mjekësore (Manika, Xhumari, Ktona &
Demiri 2018). Mjekët dhe specialistët kanë zhvilluar gjuhë dhe fjalorë të veçantë për t’i
ndihmuar ata, për të ruajtur dhe komunikuar në mënyrë efikase njohuritë e përgjithshme
në fushën e mjekësisë dhe kujdesit shëndetësor, si dhe informacionin në lidhje me
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pacientët. Këto gjuhë dhe fjalorë specifikë kuptohen lehtësisht nga njerëzit, kryesisht
specialistë të fushës, dhe karakterizohen nga një sasi e konsiderueshme e njohurive të
nënkuptuara. Nga ana tjetër, sistemet e informacionit të përdorura në fushën e mjekësisë
duhet të jenë në gjendje të komunikojnë koncepte specifike, komplekse dhe të hollësishme
mjekësore, të cilat shpesh mund të shprehen në gjuhë të ndryshme. Krijimi dhe ndërtimi i
një ontologjie për përfaqësimin e sistemeve të terminologjisë mjekësore do të mundësojë
analizë të thellë të strukturës dhe koncepteve të terminologjisë mjekësore, dhe do të
sigurojë një zgjidhje, duke lehtësuar ndërveprimin e koncepteve. Disa aspekte pozitive të
përdorimit të Ontologjisë në fushën e mjekësisë renditen më poshtë:
1. Ontologjia mund të ndihmojë në ndërtimin e sistemeve më të fuqishme dhe
interaktive të informacionit në kujdesin shëndetësor.
2. Ontologjia mund të mbështesë nevojën që ka procesi i kujdesit shëndetësor të
transmetojë, ripërdorë dhe ndajë të dhënat për pacientët.
3. Ontologjia mund të sigurojë kritere të bazuara në semantikë për të mbështetur
grumbullime të ndryshme statistikore, për qëllime të ndryshme.
4. Ontologjitë mund të sjellin përfitime të konsiderueshme, që mbështesin integrimin
e nevojshëm të njohurive dhe të dhënave, si dhe ndërveprimin e tyre.
Ontologjia në fushën e mjekësisë ka anët e saj pozitive, siç u theksua dhe u përshkrua më
sipër, megjithatë ka nga ata që janë skeptikë në lidhje me ndikimin që ontologjitë mund të
kenë në hartimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve shëndetësore të informacionit në botë.
Megjithatë, theksi u vu në faktin se krijimi dhe ndërtimi i një ontologjie në fushën e
mjekësisë për përfaqësimin e sistemeve të terminologjisë mjekësore do të mundësojë një
analizë të thellë të strukturës dhe koncepteve të terminologjisë mjekësore dhe do të ofrojë
një zgjidhje në lehtësimin e komunikimit të koncepteve dhe problemeve të hasura.
Të dhënat e shumta shëndetësore që mund të shkëmbehen nga ndërveprimi midis sistemeve
së bashku me semantikën e tyre mund të prodhojnë njohuri në fushën e kujdesit
shëndetësor. Algoritmet e shkencave kompjuterike dhe sistemet e përpunimit të
informacionit përdoren për të përpunuar këtë informacion mjekësor. Parashikimet që mund
të ndihmojnë në përmirësimin e proceseve mjekësore, mund të gjenerohen nga aplikimi i
algoritmeve të të mësuarit makinë dhe aplikimi i algoritmeve data mining mbi këto njohuri.
Përmirësimi mund të arrihet në proceset mjekësore që përdoren për të zbuluar një
sëmundje, që një person mund të ketë bazuar në simptomat që ka. Përmirësimi mund të
arrihet edhe në proceset që përdoren për trajtimin e sëmundjeve dhe gjetjen e ilaçeve të
duhura.

2.4.2 Përdorimi i teknikave të tjera
Fusha e kujdesit shëndetësor është një nga përkrahësit më të mëdhenj të teknologjisë
inovative. Mësimi Makinë (ML) dhe Inteligjenca Artificiale (AI) gjejnë shumë raste
përdorimi brenda kësaj industrie. ML ka një rol të rëndësishëm në sferën e kujdesit
shëndetësor. AI ka përmirësuar sistemin e ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor,
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uljen e kostove dhe trajtimin e të dhënave të pacientit për zhvillimin e procedurave të reja
të trajtimit dhe ilaçeve, monitorimin në distancë etj. (Gai et al., 2015). Teknikat e AI-së,
teknikat e ML-së dhe të mësuarit e thellë po ndikojnë në fushën e kujdesit shëndetësor. Për
shkak të rritjes së popullsisë dhe të sëmundjeve, zbatimi i teknikave të mësipërme ka gjetur
një zhvillim të shpejtë për të transformuar industrinë e kujdesit shëndetësor për mirë.
Zhvillimi i Teknologjisë së Informacionit, AI dhe sistemeve të përpunimit të informacionit
ka çuar në ekzistencën e disa zgjidhjeve shumë të mira, që janë shfaqur si rezultat i
projekteve shkencore që zbatojnë AI në kujdesin shëndetësor, për të siguruar një kujdes
më të mirë. Një shembull është algoritmi ML i Google-it për të identifikuar tumoret
kancerogjene në mamografitë. Gjithashtu, studiuesit në University–Purdue University
Indianapolis (IUPUI), kanë bërë një përparim të rëndësishëm, duke zhvilluar një algoritëm
ML, për të parashikuar me saktësi të lartë shkallën e rikthimit për leuceminë mielogjene.
Një shembull tjetër është IBM Watson Onkologjia, që përdor informacionin mjekësor të
pacientëve dhe historikun mjekësor, për të ndihmuar mjekët të hartojnë plane më të mira
të trajtimit, bazuar në një përzgjedhje të optimizuar të zgjedhjeve të trajtimit (IBM 2021).
Mësimi makinë është jashtëzakonisht i dobishëm në fushën e Radiologjisë. Disa studiues
po përdorin Google's DeepMind Health për të zhvilluar algoritme, që mund të zbulojnë
ndryshimin midis qelizave të shëndetshme dhe qelizave kancerogjene (Suleyman 2019).
Historiku mjekësor i pacientit, i kombinuar me teknologjitë ML, mund të ndihmojë në
zhvillimin e trajtimeve dhe ilaçeve të personalizuara, që mund të targetojnë sëmundje
specifike në pacientë të ndryshëm. Këto janë vetëm disa nga projektet që përdorin teknikat
e AI-së dhe ontologjitë për anën semantike në kujdesin shëndetësor.
Procesi i zbulimit të njohurive në bazat e të dhënave përfshin data mining si një hap i
rëndësishëm, ku zbulimi i modelit bëhet duke përdorur teknika të ndryshme të klasifikimit
(Han et al., 2012). Ky është një proces i zbulimit të modelit të klasës sipas vlerave të
atributit. Në këtë proces, të dhënat analizohen nga këndvështrime të ndryshme dhe
përmblidhen në informacione të dobishme. Data mining gjen modele të reja për përdoruesit
dhe siguron informacion domethënës për përdoruesit, në mënyrë që të përmirësojë procesin
e vendimmarrjes. Si proces është shumë i rëndësishëm në gjetjen e modeleve të dobishme,
të cilat janë procedura të rëndësishme në diagnostikimin dhe trajtimet mjekësore (Sharma
et al., 2013). Klasifikimi i të dhënave mjekësore për diagnozën pa gabime është një fushë
në rritje e kërkimit në data mining (Krawczyk & Schaefer 2012). Kur këto algoritme
përdoren në mënyrë të përshtatshme, ato mund të përmirësojnë parashikimin, diagnozën
dhe klasifikimin e sëmundjes (Brameier & Banzhaf 2001).
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Kapitulli III: Rrjeti semantik dhe ontologjitë
3.1 Karakteristikat e rrjetit semantik
Interneti (WWW) është bërë një objekt i pandashëm i jetës sonë të përditshme dhe sasia e
informacionit në internet po rritet dita-ditës. Përveç teksteve të thjeshta, që zënë shumicën
e informacionit multimedial, imazhet, audiot dhe videot janë përhapur gjerësisht si pjesë e
shprehjes së informacionit. Pyetja është si të gjesh informacion të dobishëm në këtë gamë
të gjerë të dhënash dhe këtë informacion ta gjesh pa shumë hulumtime. Motorët
tradicionalë të kërkimit do të shkojnë në limitet e tyre, kur bëhet fjalë për të kuptuar
përmbajtjen e informacionit. Këtu vjen në ndihmë Rrjeti Semantik (SW) (Berners-Lee
1998). Tim Berners-Lee identifikon dy objektiva kryesorë që rrjeti semantik duhet të
përmbushë (Berners-Lee 1997):



Objektivi i parë është t’u mundësojë njerëzve që të punojnë së bashku, duke i lejuar
ata të ndajnë njohuritë midis tyre.
Objektivi i dytë është përfshirja e mjeteve teknologjike që mund t’i ndihmojnë
njerëzit të analizojnë dhe menaxhojnë informacionin që ata ndajnë në një mënyrë
kuptimplotë.

Ky vizion është bërë i njohur si Rrjeti Semantik. Fillimisht, termi “Rrjeti Semantik” është
shpikur nga Tim Berners-Lee, i cili ka frymëzuar shumë kërkime në këtë fushë. Që nga
fillimi i tij, zhvillimi i teknologjive të rrjetit semantik ka qenë i lidhur ngushtë me web-in
(WWW). Rrjeti semantik është një shtrirje e rrjetit tradicional, në kuptimin që informacioni
që përmbahet në tekstin natyror plotësohet me semantikë të qartë, bazuar në përfaqësimin
zyrtar të njohurive. Gjithashtu, ai është konceptuar si një zgjerim i web-it, që lejon
kompjuterat të kërkojnë, kombinojnë dhe përpunojnë në mënyrë inteligjente përmbajtjen
në internet, bazuar në kuptimin që kjo përmbajtje ka për njerëzit. Në mungesë të
inteligjencës artificiale në nivelin njerëzor, kjo mund të arrihet vetëm nëse kuptimi i synuar
i burimeve të internetit përcaktohet qartë në një format që mund të përpunohet nga
kompjuterat. Për të arritur këtë, nuk mjafton të ruhen të dhëna në një sintaksë të lexueshme
nga kompjuteri, por kërkohet që këto të dhëna të jenë të pajisura me një semantikë që
specifikon qartë përfundimet, që duhet të nxirren nga informacioni i disponueshëm. Shpesh
është e vështirë për njerëzit që të bien dakord mbi vlefshmërinë e përmbajtjes së një
dokumenti dhe, për këtë arsye, është shumë më e vështirë të zyrtarizohet ai dokument në
mënyrë që të ketë kuptim edhe për kompjuterin dhe, bazuar në këtë logjikë, kjo mund të
duket si një përpjekje e pamundur.
Një nga qëllimet e rrjetit semantik është që t’u mundësojë sistemeve që të ndajnë
informacione midis tyre dhe t’i kuptojnë ato pa ndërhyrjen e njerëzve. Si pasojë, rrjeti
semantik nuk i referohet një zgjerimi specifik të rrjetit tradicional, por është më tepër një
ideal, ndaj të cilit rrjeti evoluon me kalimin e kohës. Ndërkohë, çdo përparim në këtë fushë
mund të jetë i dobishëm edhe në aplikacione që nuk janë të lidhura ngushtë me web-in.
Vizioni i rrjetit semantik është të shtojë semantikën e informacioneve në rrjet, në mënyrë
që burimet të interpretohen më lehtë nga programet ose agjentët inteligjentë. Siç u përmend
më lart, rrjeti semantik është një vizion për të ardhmen e rrjetit tradicional, në të cilin
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informacionit i jepet kuptim i qartë, duke e bërë më të lehtë për kompjuterat dhe sistemet
që të përpunojnë dhe integrojnë automatikisht informacionin e disponueshëm në web. Për
të kuptuar më mirë rrjetin semantik vjen në ndihmë arkitektura e ndërtuar nga Tim BernersLee, e quajtur “Semantic Web Stack” (Alqazzaz 2016).

Figura 2. Rrjeti semantik (Berners-Lee 2006)

Infrastruktura semantike dhe arkitektura e web-it siguron mbështetjen e duhur për
përfaqësimin e njohurive dhe përcaktimin e konceptit. Siç tregohet në figurën e mësipërme
(Berners-Lee 2006), një pjesë e rëndësishme e rrjetit semantik janë ontologjitë, të cilat
lejojnë prezantimin e klasave, që përshkruajnë koncepte, përmbajnë atribute për secilën
klasë dhe marrëdhëniet që mund të ekzistojnë ndërmjet tyre.
Rrjeti semantik është një zgjerim i web-it tradicional, qëllimi i të cilit është ngritja e një
platforme standarde për ndarjen dhe ripërdorimin e të dhënave nëpër internet (Panahiazar
et al., 2014). Qëllimi kryesor i kësaj platformë është t’i mundësojë kompjuterat dhe
sistemet të interpretojnë informacionin në rrjetin aktual, pa ndërhyrjen e njeriut. Rrjeti
semantik përdor teknologjinë e agjentëve inteligjentë, ontologjitë dhe disa gjuhë standarde
mark-up, të tilla si RDF (Resource Description Framework), dhe OWL (Ontology Web
Language), për të modeluar informacionin nga burimet e web-it. Ontologjia e bën më të
lehtë qasjen, gjetjen, mirëmbajtjen ose prezantimin e informacionit elektronik që është i
disponueshëm në internet. Kështu, rrjeti semantik mund të përdoret për të përmirësuar
problemin e kërkimit të fjalëve kyçe. Kjo i lejon një përdoruesi, si dhe sistemeve
informatike të bëjnë pyetje të bazuara në semantikë dhe të kërkojnë informacione.
Rrjeti semantik ofron një format ose strukturë, që mund të ndihmojë kompjuterat të
kuptojnë të dhënat, domethënë të marrin kuptimin e asaj që është në dokument dhe jo vetëm
të transmetojnë informacionin. Rrjeti semantik shton metadata dhe të dhëna të reja në
dokumentet ekzistuese në web, duke i kthyer këto dokumente në të dhëna të kuptueshme
për kompjuterat. Njerëzit, vendet dhe objektet e botës reale mund të referohen nga një larmi
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identifikuesish. Përmes teknologjive të ndryshme që ofron, rrjeti semantik lejon zgjerimin
e informacionit ose të koncepteve në periudha të ndryshme kohore, të aplikuara nga
komunitete të ndryshme dhe duke përdorur fjalor të ndryshëm.

3.2 Pse semantika është e domosdoshme
Gjuha natyrale është e mahnitshme; është e vështirë të imagjinohet një API më i mirë për
njohuri (Segaran et al., 2012). Pa shumë përpjekje, ne mund të pyesim një të huaj se si të
gjejmë një vend ku duam të shkojmë; ne mund të ndajmë njohuritë tona për gjëra të
ndryshme në bashkësinë tonë të miqve; ne mund të shkojmë në bibliotekë, të marrim një
libër dhe të mësojmë nga një autor i cili jetoi qindra vjet më parë. Semantika është procesi
i komunikimit të kuptimit të mjaftueshëm për të rezultuar në një veprim. Sekuenca e
simboleve mund të përdoret për të komunikuar kuptimin dhe ky komunikim mund të
ndikojë në sjellje. Për shembull, kur lexojmë këtë material, ajo që po bëjmë, është integrimi
i ideve të shprehura në këto fjali me gjithçka që dinim më parë. Nëse semantika e tekstit
në material është e qartë, ai duhet t’i ndihmojë lexuesit të krijojnë një ide rreth Ontologjisë
dhe semantikës në internet për të shërbyer si një pikënisje për punë të tjera më të mëdha.
Nëse semantika nuk arrihet, atëherë lexuesi nuk do të përfitojë shumë nga studimi. Pra,
semantika është shumë e rëndësishme dhe është gjëja kryesore që duhet të merret parasysh
gjatë çdo lloj pune. Themelet e teknologjive të rrjetit semantik janë formate të të dhënave,
që mund të përdoren për të koduar njohuritë për përpunimin e bazuar në kompjuter,
megjithëse fokusi është në nxjerrjen e formave të ndryshme të njohurive.
Tri çështje kryesore, që ofrojnë mbështetje konceptuale për rrjetin semantik janë:
1. Ndërtimi i modelit - kërkimi për të përshkruar botën në një mënyrë abstrakte, për
të lejuar një kuptim më të lehtë të një realiteti kompleks.
2. Procesimi i bazuar në njohuri - përpjekja për të ndërtuar kompjutera që arsyetojnë
dhe që mund të nxjerrin përfundime kuptimplota nga njohuritë e koduara.
3. Shkëmbimi i informacionit - transmetimi i informacionit burimor kompleks midis
kompjuterave dhe sistemeve që na lejojnë të shpërndajmë dhe të lidhim njohuritë
në një shkallë globale.
Teknologjitë e rrjetit semantik na ofrojnë një qasje të re për menaxhimin dhe proceset e
informacionit, parimi themelor i të cilit është krijimi dhe përdorimi i metadatave
semantike. Metadata është një grup i të dhënave që ofron informacion në lidhje me të
dhënat e tjera. Metadata mund të ekzistojë në dy nivele. Nga njëra anë, ato mund të
përshkruajnë një dokument, për shembull një faqe në internet, ose një pjesë të një
dokumenti, për shembull një paragraf. Nga ana tjetër, ato mund të përshkruajnë subjekte
brenda dokumentit, për shembull një person, sëmundje ose diagnozë. Në të dyja rastet gjëja
më e rëndësishme është që metadatat janë semantike, kështu që ato na tregojnë për
përmbajtjen e një dokumenti dhe lidhjen me dokumente të tjera apo edhe për një temë
brenda dokumentit. Metadatat e sotme në dokumentet e rrjetit tradicional, thjesht,
përshkruajnë formatin në të cilin duhet të paraqitet informacioni. Duke përdorur HTML19

në, mund të specifikohet që një paragraf i dhënë duhet të shfaqet me ngjyrë të kuqe të
theksuar, por nuk mund të specifikojë që paragrafi tregon simptomat e një sëmundjeje.

Figura 3. Rrjeti tradicional vs rrjeti semantik

Figura 3 paraqet një prej ndryshimeve themelore midis rrjetit tradicional dhe rrjetit
semantik. Në rrjetin tradicional, nëse kërkojmë një informacion, faqe ose dokument, do të
marrim përgjigje të ndryshme, që mund të përputhen me kërkimin tonë bazuar në fjalët
specifike të kërkuara, por ky proces nuk është gjithmonë efektiv, pasi rezultatet që marrim
nuk përputhen gjithmonë me ato që kërkojmë, gjithashtu sasia e të dhënave që marrim është
më e madhe se ajo që ne mund të menaxhojmë në të vërtetë. Siç dihet, gjuha që përdoret
aktualisht në internet është gjuha e mark-up HTML, e cila përdor një përshkrim të
dokumenteve, i cili në gjuhën kompjuterike është thjesht tekst pa kuptim real.
Ekzistojnë një numër shërbimesh shtesë që metadata mund të bëjë (Davies et al., 2003).
Bazuar në kuptimin e informacionit, ne mund ta rregullojmë dhe ta gjejmë, jo vetëm
tekstin. Duke përdorur semantikën, sistemet mund të kuptojnë se kur fjalët ose shprehjet
janë ekuivalente. Kur kërkojmë për “Donald Trump”, ne mund të marrim një dokument që
është po aq i vlefshëm duke iu referuar “Presidentit të Shteteve të Bashkuara”. Anasjelltas,
sistemet mund të ndryshojnë, kur e njëjta fjalë përdoret me kuptime të ndryshme. Nëse
kërkojmë referenca për fjalën “Jaguar”, në kontekstin e industrisë motorike, sistemi mund
të injorojë referencat për kafshët ose sistemin operativ me të njëjtin emër. Mënyra e
paraqitjes së informacionit mund të përmirësohet duke përdorur semantikën. Në vend të
një kërkimi që ofron një listë lineare të rezultateve, rezultatet mund të përmblidhen me
kuptim. Kështu që një kërkim për “Jaguar” mund të sigurojë dokumente të mbledhura, nëse
ato kanë të bëjnë me makina, kafshë, sisteme operative ose tema të ndryshme të gjitha së
bashku. Sidoqoftë, ne mund të shkojmë më tej, duke përdorur semantikën për të bashkuar
informacionin nga të gjitha dokumentet e lidhura, duke hequr tepricat dhe duke
përmbledhur aty ku është e përshtatshme.
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Lidhjet ndërmjet subjekteve kryesore në dokumente mund të përfaqësohen vizualisht.
Arsyeja prapa gjithë kësaj është aftësia për të justifikuar dhe nxjerrë përfundime nga
njohuritë ekzistuese, në mënyrë që të krijojmë njohuri të reja. Përdorimi i metadatave
semantike është gjithashtu thelbësor për integrimin e informacionit nga burime
heterogjene. Skema të ndryshme përdoren për të përshkruar dhe klasifikuar informacionin,
dhe terminologji të ndryshme përdoren së bashku me informacionin. Duke krijuar skema
të ndryshme, është e mundur të krijohet një pamje e unifikuar dhe të arrihet ndërveprimi
midis proceseve që përdorin informacionin.
Përshkrimet semantike mund të zbatohen, gjithashtu, për proceset e paraqitura si shërbime
në internet. Kur funksioni i një shërbimi në internet mund të përshkruhet semantikisht,
atëherë shërbimi në internet mund të zbulohet më lehtë. Kur shërbimet ekzistuese të webit janë të pajisura me metadata që përshkruajnë funksionin dhe kontekstin e tyre, atëherë
shërbimet e reja mund të përpilohen automatikisht nga një kombinim i shërbimeve
ekzistuese. Rrjeti semantik ofron një format ose strukturë, që mund të ndihmojë
kompjuterat të kuptojnë të dhënat dhe të marrin kuptimin e asaj që është në dokument, dhe
jo thjesht të transmetojnë informacionin, siç ndodh aktualisht në rrjetin ekzistues.

3.3 Ontologjitë
Një nga teknologjitë kryesore dhe thelbësore të rrjetit semantik është “Ontologjia”. Një
arsye kryesore për rritjen e interesit për ontologjitë është zhvillimi i rrjetit semantik
(Berners-Lee et al., 2001). Fjala “Ontologji” vjen nga fjala greke “onto”, që do të thotë “të
jesh” dhe fjala greke “logia”, që do të thotë “fjalë” (Ma et al., 2006). Një ontologji
përcakton një fjalor të përbashkët për të gjithë studiuesit që ndajnë dhe kanë nevojë të
ndajnë informacione në një fushë të caktuar. Ky fjalor përfshin përkufizime të interpretuara
të koncepteve themelore të fushës, si dhe marrëdhëniet midis tyre. Termi Ontologji vjen
nga Filozofia, si një nënfushë e Filozofisë, që studion natyrën e ekzistencës. Në shkencat
kompjuterike, Ontologjia është një përfaqësim zyrtar i njohurive nga një grup konceptesh
brenda një fushe dhe marrëdhëniet midis këtyre koncepteve (Antoniou et al., 2012).
Në shkencën kompjuterike, një nga përkufizimet më të njohura, dhe pse u mendua dhe
diskutua si një përkufizim jo i plotë, është ai i Thomas Gruber-it, i cili e përcakton
Ontologjinë “si një specifikim zyrtar dhe i qartë i një konceptualizimi në një fushë të
caktuar me interes” (Gruber 1993). Ky përkufizim vë theksin në dy pika kryesore: (Davies
et al., 2006)
1. Konceptimi është formal dhe kjo lejon arsyetimin nga kompjuteri.
2. Një ontologji në praktikë është krijuar për fusha specifike me interes.
Meqenëse përkufizimi i Gruber-it u quajt jo i plotë, autorë të tjerë e kanë përmirësuar këtë
përkufizim, duke e bërë atë më të plotë dhe ekspresiv. Midis tyre përmendim Borst, i cili e
përcaktoi Ontologjinë si një “specifikim zyrtar të një konceptualizimi të përbashkët” (Borst
1997). Disa vjet më vonë, Studer-i e zgjeroi këtë përkufizim, duke prezantuar një
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përkufizim të ri dhe më të plotë: “Ontologjia është një specifikim zyrtar dhe i qartë i
konceptualizimit të veçantë” (Studer et al., 1998). Sipas shumë interpretimeve të bëra, me
Ontologji nënkuptojmë një tërësi konceptesh, të cilat lidhen në mënyrë hierarkike së
bashku, bazuar në marrëdhëniet e këtyre koncepteve brenda zonës së interesit (Waraporn
et al., 2010). Disa nga arsyet pse duhet të zhvillohet një ontologji janë: (Noy & Mcguinness
2001):
1.
2.
3.
4.
5.

Shkëmbimi i informacionit dhe i njohurive në të njëjtën fushë;
Mundësimi i ripërdorimit të njohurive në të njëjtën fushë;
Qartësimi i shprehjeve të fushës;
Ndarja e njohurive të fushës nga njohuritë operacionale;
Analizimi i njohurive të fushës.

Nuk ka ndonjë mënyrë të saktë ose metodologji specifike për zhvillimin e ontologjive,
megjithatë ekzistojnë disa rregulla themelore në hartimin e tyre. Megjithëse këto rregulla
duken të pakontestueshme, ato ndihmojnë në marrjen e vendimeve për procesin e hartimit
të ontologjive (Noy & Mcguinness 2001):




Nuk ka standard modelimi - Nuk ka asnjë mënyrë standarde modelimi të një
ontologjie. Gjithmonë ekzistojnë alternativa të ndryshme, zgjedhja e së cilës varet
nga aplikacioni që do të ndërtohet.
Proces përsëritës - Zhvillimi i ontologjive duhet të jetë një proces përsëritës.
Konceptet - Në Ontologji konceptet duhet të jenë afër objekteve, të cilat mund të
jenë fizike ose logjike dhe marrëdhëniet në fushën e interesit.

Në dekadën e fundit, koncepti i Ontologjisë është përhapur në fusha të tilla si integrimi
inteligjent i informacionit, nxjerrja e informacionit, tregtia elektronike dhe menaxhimi i
njohurive (Theocharis & Tsihrintzis 2012). Ontologjitë përdoren për të përfaqësuar
objektet në një fushë dhe për të përshkruar atributet e tyre. Ontologjitë përdoren për të
përshkruar lidhjet që kanë objektet me njëra-tjetrën. Ontologjitë mund të jenë të llojeve të
ndryshme:
1. Ontologjitë e nivelit të lartë, të cilat përshkruajnë koncepte shumë të përgjithshme,
si: hapësira, koha, materia, objekti, ngjarja dhe veprimi, të cilat janë të pavarura
nga një problem apo fushë specifike.
2. Ontologjitë e fushave (domain-it), të cilat përshkruajnë fjalorin që lidhet me një
fushë të përgjithshme (mjekësi, transport).
3. Ontologjitë e aplikimit, të cilat përshkruajnë koncepte që varen nga fusha dhe
detyrat. Këto koncepte do të korrespondonin me rolet e luajtura nga njësitë e
domain-it gjatë kryerjes së një aktiviteti të veçantë.
Ontologjitë përmirësojnë semantikën, duke siguruar marrëdhënie më të pasura midis
termave të një fjalori. Ontologjitë janë të bazuara në logjikë, që do të thotë se mund të
arrihen përfundime të hollësishme dhe kuptimplota midis të dhënave. Ontologjia e rrjetit
semantik mund të përmirësojë komunikimin midis njerëzve dhe kompjuterave. Arsyet
kryesore të përdorimit të ontologjive në rrjetin semantik janë ndihmesa në përmirësimin e
komunikimit midis njerëzve, sigurimi i ndërveprimit dhe lejimi i komunikimit, si dhe
optimizimi i modelimit dhe i cilësisë përfundimtare të sistemeve softuerike.
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Teknologjia semantike ka potencialin të ofrojë zgjidhje për shumë kufizime, duke siguruar
qasje të zgjeruar në njohuri, bazuar në përdorimin e metadatave të përpunuara nga
kompjuterat. Duke përdorur semantikën, ne mund të përmirësojmë mënyrën e paraqitjes së
informacionit. Në thelb të të gjitha aplikacioneve të rrjetit semantik është përdorimi i
Ontologjisë. Ato lehtësojnë ndarjen e njohurive dhe ripërdorimin ndërmjet komponentëve
softuerikë.

3.3.1 Qëllimi i përdorimit të ontologjive
Ontologjia është zhvilluar dhe përcaktuar për të ndarë njohuritë midis studiuesve që
punojnë në të njëjtën fushë. Disa nga qëllimet kryesore të përdorimit të Ontologjisë janë:
ndarja e njohurive në të njëjtën fushë, ripërdorimi i Ontologjisë së përdorur më parë, ndarja
e njohurive të domain-it nga njohuritë operacionale. Disa nga kriteret e dizajnit për
ontologjitë janë: qartësia, koherenca dhe shtrirja. Ontologjia përbëhet nga një numër
komponentësh të ndryshëm. Emrat e këtyre komponentëve ndryshojnë në varësi të gjuhës
ontologjike të përdorur dhe autorëve. Por, komponentët thelbësorë janë të përbashkët midis
ontologjive të ndryshme. Këta komponentë mund të ndahen në dy lloje: ata që përshkruajnë
njësitë e domain-it - të quajtura koncepte, individë dhe marrëdhënie; dhe ata që ose
mundësojnë përdorimin e Ontologjisë, ose përshkruajnë vetë Ontologjinë.
Komponentët bazë të një ontologjie janë:





Klasat - Mund të jenë objekte konkrete të botës reale ose koncepte abstrakte.
Individët, instancat ose objektet - Përfaqësojnë nivelin themelor ose atomik të
Ontologjisë.
Atributet, aspektet, vetitë, tiparet ose parametrat - Karakteristika që mund të kenë
objektet.
Lidhjet ose relacioni - Përcaktojnë mënyrat nëpërmjet të cilave klasat dhe individët
mund të lidhen me njëri-tjetrin.

3.3.2 Gjuhët ontologjike
Përfaqësimi i të dhënave mund të bëhet në mënyra të ndryshme. Një nga sfidat e rrjetit
semantik është që kompjuterat të jenë në gjendje të kuptojnë përmbajtjen e informacionit.
Informacioni mund të prezantohet në formatin XML (Extensible Markup Language).
Përfaqësimi i informacionit në XML qëndron në nivelin sintaksor, sepse nuk i jep kuptim
informacionit. Marrëdhëniet midis objekteve dhe atributeve nuk mund të përcaktohen nëse
përdorim XML. Kur flasim për semantikën dhe njohuritë semantike, lind nevoja për një
gjuhë që mund të përfaqësojë, kodojë dhe menaxhojë njohuritë semantike. Janë bërë
përpjekje të shumta për të krijuar gjuhë që mund të përfaqësojnë, kodojnë dhe menaxhojnë
njohuritë semantike, por shumica e gjuhëve janë bazuar në logjikë (Corcho et al., 2004).
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Një gjuhë e rëndësishme, e përdorur më parë, ishte Ontolingua, e cila ka qenë gjuha më e
popullarizuar për paraqitjen ose pasqyrimin e ontologjive, duke mundësuar prezantimin e
koncepteve, taksonomitë e koncepteve, relacionet, funksionet, aksiomat, instancat dhe
procedurat. Ontolingua u konsiderua një standard de facto nga komuniteti i Ontologjisë në
vitin 1990.
Një gjuhë tjetër e njohur është gjuha LOOM, e zhvilluar në të njëjtën kohë me Ontolinguan, e cila është një gjuhë për prezantimin e përgjithshëm të njohurive, bazuar kryesisht në
logjikën përshkruese, si dhe në rregullat e prodhimit dhe klasifikimin automatik të
koncepteve. Zhvillimi i World Wide Web çoi në krijimin e gjuhëve ontologjike për
përdorimin e veçorive të internetit. Gjuhët e tilla, zakonisht, referohen si gjuhë ontologjike
të bazuara në web ose gjuhë ontologjike mark-up. Sintaksa e tyre bazohet në gjuhët markup të tilla, si: HTML dhe XML, qëllimi i të cilave nuk është zhvillimi ontologjik, por
prezantimi dhe shkëmbimi i të dhënave.
RDF (Resource Description Framework) është një gjuhë e rrjetit semantik (World Wide
Web Consortium 2020). Burimi në fushën e mjekësisë mund të jetë: mjek, pacient,
sëmundje, medikament etj. Përshkrimi qëndron për përshkrimin e marrëdhënieve midis
burimeve. Të dhënat mund të strukturohen në këtë model përmes atyre që quhen treshe
(triples) ose tre rreshta. Një treshe do të quhej kështu, sepse do të përbëhej nga: burimi,
predikati dhe objekti/vlera, pra tri elemente. Konceptet themelore të RDF-së janë: burimet,
atributet/karakteristikat, formulimet (Liyang 2007). RDF-ja është e mjaftueshme për
ontologji të thjeshta, por për modelimin e njohurive komplekse, gjuhët e bazuara në
logjikën formale janë të nevojshme.
RDFS është një zgjerim semantik i RDF-së, duke siguruar një fjalor modelesh për të dhënat
në RDF. RDFS përcakton një fjalor ontologjik në formën e klasave, vetitë e klasave dhe
relacionet midis tyre. RDFS ofron mekanizma për të përshkruar grupe të burimeve të
ndërlidhura, si dhe marrëdhëniet midis burimeve të tilla. Këto burime përdoren për të
përcaktuar karakteristikat e burimeve të tjera, të tilla si domain-i.
OWL (Ontology Web Language) është një gjuhë deklarative, që përshkruan gjendjen e
objekteve në mënyrë formale. Dy versione sipas W3C janë OWL, që nga viti 2004, dhe
OWL 2, që nga viti 2009 (World Wide Web Consortium 2020). OWL është ndërtuar nga
W3C dhe është një gjuhë mark-up për publikimin dhe shkëmbimin e ontologjive në rrjet.
OWL u zhvillua si një zgjatim i fjalorit RDF dhe vjen nga DAML + OIL OWL (OWL
2020). Gjuha OWL lehtëson interpretimin e kompjuterit për përmbajtjet në internet në
krahasim me RDF dhe RDFS, duke siguruar fjalor shtesë me semantikë formale: relacionet
midis klasave, lloje të ndryshme të vetive (ObjectProperty dhe DatatypeProperty),
numërimi i klasave etj. Në OWL ekzistojnë dy lloje vetish (OWL 2020): vetitë e objekteve
që lidhin instancat dhe objektet e një klase me objekte të tjera, tiparet e tipit të të dhënave
që lidhin objektet me vlerat përkatëse në bazë të tipit të të dhënave. Ontologjitë mund të
shprehen në gjuhën OWL dhe pastaj mjete të caktuara, të cilat njihen si mjete logjike, mund
të përdoren për të nxjerrë informacione të mëtejshme. Gjuha OWL përmban informacion
në lidhje me klasat, hierarkitë e klasave, atributet, hierarkitë e atributeve dhe të
ashtuquajturat instanca ose individë.
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Kapitulli IV: Ontologjitë në fushën e mjekësisë
4.1 Rëndësia e ontologjive në mjekësi
Përdorimi i Ontologjisë në mjekësi përqendrohet kryesisht në përfaqësimin dhe
organizimin e terminologjive mjekësore. Mjekët kanë zhvilluar gjuhët e tyre të
specializuara, në mënyrë që t’i ndihmojnë ata të mbajnë dhe komunikojnë në mënyrë
efektive njohuritë e përgjithshme mjekësore dhe informacionin e pacientit. Terminologji
të tilla, të cilat janë të optimizuara për përpunimin njerëzor, karakterizohen nga një sasi e
konsiderueshme e njohurive jo të shprehura qartë. Ndërkohë, sistemet e informacionit
mjekësor duhet të jenë në gjendje të komunikojnë koncepte komplekse dhe të hollësishme
mjekësore. Kjo është një detyrë e vështirë dhe kërkon një analizë të thellë të strukturës dhe
të koncepteve të terminologjisë mjekësore. Kjo gjë mund të arrihet duke ndërtuar ontologji
të fushës së mjekësisë, në mënyrë që të paraqiten sistemet e terminologjisë mjekësore, por
të ndërthurura me standardet globale. Përfitimet nga përdorimi i ontologjive në këtë fushë
janë:




Ontologjia mund të ndihmojë në ndërtimin e sistemeve më të forta dhe ndërveprimit
më të lartë të informacionit në kujdesin shëndetësor.
Ontologjia mund të mbështesë nevojën e një procesi mjekësor për të transmetuar
dhe ripërdorur të dhënat e pacientit.
Ontologjia ka aftësinë të mbështesë integrimin e njohurive dhe të dhënave, të cilat
mund të konsiderohen si përfitimi më i rëndësishëm që ato mund të sjellin në
sistemet e kujdesit shëndetësor.

Ka shumë debate se kush janë entitetet që ekzistojnë në mjekësi. Këto entitete përfshijnë
struktura biologjike, nënstruktura, agjentë patogjenë, sëmundje, efekte terapeutike etj. Në
mjekësi, Ontologjia është studimi, që synon të konstatojë entitetet që ekzistojnë në botën e
mjekësisë dhe marrëdhëniet midis tyre (Maynard et al., 2016). Ontologjia mjekësore është
e nevojshme për të shmangur konfuzionin dhe për të përcaktuar entitetet që supozohen si
të vërteta në mjekësi. Zakonisht, të gjitha terminologjitë e strukturuara mjekësore referohen
si ontologji mjekësore. Ekziston një larmi e ontologjive mjekësore për fusha të ndryshme
mjekësore, si: gjenetika, anatomia, barnat, sëmundjet dhe kodet mjekësore.
NCBO BioPortal është një bibliotekë, që ka mbi 500 ontologji dhe terminologji mjekësore,
që mbulojnë gati 8 milionë koncepte mjekësore (Bail et al., 2011). Ontologjitë mjekësore
kërkojnë t’u sigurojnë njerëzve një përfaqësim standard dhe fjalor për përshkrimin dhe
analizën e të dhënave, për të nxjerrë përfundime kuptimplota. Ontologjitë mjekësore janë
ndërtuar për të lehtësuar ndarjen e njohurive midis studiuesve, si dhe për të lehtësuar
ndërveprimin midis sistemeve informatike shëndetësore dhe për integrimin e të dhënave.
Disa nga qëllimet e tjera të Ontologjisë ishin ndarja e njohurive në të njëjtën fushë,
ripërdorimi i Ontologjisë së përdorur më parë dhe ndarja e njohurive të domain-it nga
njohuritë operacionale.
Mjekët dhe shkencëtarët e kujdesit shëndetësor kanë gjuhën e tyre të veçantë mjekësore,
që ata përdorin për të komunikuar në mënyrë efektive njohuritë e përgjithshme mjekësore
dhe informacionin e pacientit. Në ditët e sotme, spitalet mbledhin vëllime të mëdha të të
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dhënave nga pacientët, që referohen si të dhëna të mëdha (Big Data) mjekësore. Të dhënat
e mëdha i referohen një vëllimi të madh të të dhënave, të strukturuara dhe të pastrukturuara,
që “përmbytin” aktivitetet e përditshme të një biznesi. Ontologjitë janë krijuar në fushën
mjekësore për të përfaqësuar këto të dhëna (Gai et al., 2015). Ontologjitë janë thelbësore
në fushën e rikuperimit, organizimit të informacionit dhe rrjetit semantik.
Ndarja e njohurive dhe ndërveprueshmëria semantike midis sistemeve të informacionit
biomjekësor bëhet më e lehtë me teknologjitë që ofron rrjeti semantik. Rrjeti semantik
mund të ndihmojë në lehtësimin e procesit të nxjerrjes së njohurive nga të dhënat
heterogjene dhe burimet e njohurive në shëndetësi. Marrja e vendimeve në fushën e
kujdesit shëndetësor kërkon ndërveprim për ndarjen e informacionit, kështu që ontologjitë
i ndihmojnë mjekët të mbledhin informacionin e duhur dhe të shmangin përsëritjen e
përvojave. Ontologjitë i shtojnë kontekst historikut mjekësor të pacientit dhe, falë
përcaktimit të marrëdhënieve, ontologjitë krijojnë automatikisht lidhje midis diagnozës dhe
ilaçeve, si dhe analizave laboratorike dhe ekzaminimeve. Kjo qasje i bën pyetjet më
efektive dhe rezultatet janë më afër termave të kërkimit.
Rrjeti semantik ofron një kornizë të përbashkët për ndarjen dhe ripërdorimin e njohurive
midis sistemeve dhe institucioneve shëndetësore. Kjo ndarje dhe ripërdorim i njohurive
përmirëson kërkimin shkencor përmes krijimit të ideve të reja, testimit të hipotezave të
ndryshme nga aspekte të ndryshme, duke lehtësuar trajnimin e studiuesve fillestarë dhe ul
kostot e mbledhjes së informacionit.

4.2 Disa prej ontologjive ekzistuese
Ekzistojnë shumë ontologji të krijuara në fushën e mjekësisë. Këto ontologji përdoren për
shumë aspekte të fushës dhe janë të llojeve të ndryshme. Sfida më e madhe është
përditësimi i këtyre ontologjive dhe popullimi me të dhëna të përditshme (Manika & Ktona
2021).
Aplikimi i ontologjive në fushën e kujdesit shëndetësor dhe mjekësisë nuk është më vetëm
një temë kërkimore. Ka shumë grupe shkencëtarësh dhe universitetesh që ndërtojnë dhe
administrojnë ontologji mjekësore. Programi i kërkimit mjekësor onkologjik, është një
program i zhvilluar nga Qendra Kombëtare për Komunikimet Biomjekësore Lister Hill
(pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë Amerikane). Qëllimi i këtij programi është të
zhvillojë një ontologji mjekësore, e cila mundëson aplikime të ndryshme për të përpunuar
njohuritë, në mënyrë që të komunikojnë lehtësisht ndërmjet tyre. Mjedisi i Zhvillimit të
Hapur Ontologjik është një projekt i zhvilluar nga Grupi Mjekësor i Informatikës në
Universitetin e Mançesterit. Ky projekt synon të sigurojë mbështetje për komunitetet e
interesuara në OWL, duke zhvilluar materiale, duke ngritur mjete dhe duke eksploruar disa
nga problemet teorike për të ndihmuar zgjidhjet e përdorshme, para se të shfaqen probleme
të mëdha (CO-ODE project, n.d. 2021). Më poshtë renditen disa nga rastet konkrete ku
aplikohen ontologjitë në fushën e mjekësisë.
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4.2.1 LinKBase
LinKBase është një Ontologji biomjekësore dhe një nga ontologjitë më të mira për
mbështetjen e NLP/NLU (Natural Language Processing and Natural Language
Understanding) dhe aplikacioneve të integrimit të të dhënave, për shkak të strukturës së
saj hierarkike, mbulimit, përdorimit të marrëdhënieve operacionale, formale dhe gjuhësore,
të kombinuara me teknologjinë e saj bazë gjuhësore. LinKBase është dizenjuar me qëllimin
kryesor për të integruar terminologjinë dhe aplikacionet e bazave të të dhënave të ndërtuara
për NLP dhe menaxhimin e informacionit. Kjo Ontologji biomjekësore mbulon aspekte të
ndryshme të mjekësisë, si: procedurat, anatominë, farmaceutikën dhe çrregullime, dhe
anomali të ndryshme. Ontologjia siguron mbi 9 milionë elemente të njohurive, duke e bërë
atë bazën më të madhe të njohurive biomjekësore në botë (van Gurp et al., 2006).

4.2.2 ONIONS
Integrimi Ontologjik mbi Burimet Naïve (Ontologic Integration on Naïve Sources) është
një metodologji, që krijon një kornizë të përbashkët për interpretimin e përkufizimeve të
përdorura për të organizuar një sërë burimesh terminologjike. Me fjalë të tjera, lejon të
përpunohet në mënyrë koherente një ontologji fushe për secilin burim, e cila më pas mund
të krahasohet me të tjerët dhe të përcaktohet në një model të integruar. Kjo ontologji është
zhvilluar për të ndërtuar Ontologjinë mjekësore ON9 (Gangemi et al., 2000).

4.2.3 GALEN
GALEN (Generalized Architecture for Languages, Encyclopaedias, and Nomenclatures in
medicine) është një projekt i Bashkimit Europian, që synon të sigurojë burime
terminologjike të ripërdorshme për sistemet klinike. Kjo ontologji synon të përfaqësojë të
gjitha konceptet mjekësore, përfshirë konceptet sensitive, pavarësisht nga çdo aplikim. Një
tipar kryesor i GALEN është se ai u ndërtua nga një grup i paracaktuar përfaqësimesh të
nivelit të lartë të njohurive, përpara se të popullohej Ontologjia. Ndryshe nga burimet
tradicionale terminologjike, të cilat janë të koordinuara paraprakisht, GALEN në thelb
ofron komponentët e kërkuar për të përshkruar terminologjitë. Ontologjia GALEN ofron
një mekanizëm për ndërthurjen e koncepteve të thjeshta. Një fondacion i hapur u krijua në
vitin 2000 me emrin OpenGALEN, i cili përmban rreth 25.000 koncepte. Ky fondacion u
krijua për të ndarë modelin e referencës dhe për të punuar me shitësit e softuerëve dhe
zhvilluesit e terminologjisë, për të mbështetur zgjerimin dhe përdorimin e tij. Që atëherë,
modeli Galen është përdorur për të studiuar terminologjinë e kujdesit shëndetësor,
procedurën kirurgjikale dhe anatominë (Bodenreider & Burgun 2005). Tabela 1 tregon
metrikat e Ontologjisë GALEN (GALEN Ontology 2017).
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Classes

23141

Individuals

0

Properties

950

Maximum depth

24

Maximum number of children

1492

Average number of children

4

Classes with a single child

1944

Classes with more than 25 children

120

Classes with no definition

21974

Tabela 1. Metrika e Ontologjisë GALEN

4.2.4 UMLS
UMLS (Unified Medical Language System) u zhvillua nga Biblioteka Kombëtare e
Mjekësisë për të ndihmuar profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe studiuesit për të
aksesuar informacionet biomjekësore nga një larmi burimesh. Metathesaurus, një nga
komponentët më të mëdhenj të UMLS-së, është një fjalor i madh biomjekësor, që është i
organizuar nga koncepti ose kuptimi dhe lidh emra të ngjashëm për të njëjtin koncept, nga
gati 200 fjalorë të ndryshëm. Fjalori integron mbi një milion koncepte, nga më shumë se
njëqind fjalorë dhe terminologji. Ndërsa struktura e secilit burim është ruajtur në ndërtimin
e Metathesaurus-it, termat ekuivalentë grupohen në një koncept unik semantik. Relacionet
e konceptit ose trashëgohen nga fjalori themelor, ose gjenerohen në mënyrë specifike.
Metathesaurus-i shërben si një ontologji bazë e nivelit të lartë për fushën biomjekësore
(Bodenreider & Burgun 2005).

4.2.5 GO
Ontologjia e Gjeneve (GO) ofron burimin më gjithëpërfshirës të disponueshëm për njohuri
të kalkulueshme, në lidhje me funksionet dhe produktet e gjeneve. Baza e njohurive GO
përbëhet nga dy komponentë kryesorë (GO ontology 2021):


GO ofron strukturën logjike të funksioneve biologjike dhe relacionet e tyre, duke e
shfaqur atë si një graf të drejtuar aciklik.
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Deklaratat e bazuara në prova lidhen me një produkt specifik gjenetik nën një term
të veçantë ontologjik.

Autorët e gjetën të arsyeshme të vendosnin përkufizime dhe komente mbi gjenet si shënime
në Ontologji. Përdorimi më i zakonshëm i të dhënave të Ontologjisë së gjeneve është për
interpretimin e eksperimenteve të Biologjisë molekulare në shkallë të gjerë, të quajtura
ndonjëherë eksperimente “omics”, të cilat matin:
1. Produktet gjenetike (RNA dhe proteina).
2. Variacione në sekuencën gjenetike të ADN-së.
3. Molekula të vogla të metabolizuara nga proteinat.
Tabela më poshtë tregon metrikën e GO-së (GO ontology 2021):

Classes

49290

Individuals

0

Properties

9

Maximum depth

16

Maximum number of children

9485

Average number of children

4

Classes with a single child

5054

Classes with more than 25 children

393

Classes with no definition

2170

Tabela 2. Metrika e Ontologjisë GO

4.2.6 CPR
Sipas IOM (Instituti i Mjekësisë), CPR (Computer-based Patient Record) është një
regjistër elektronik i pacientit, që ekziston në një sistem të krijuar posaçërisht për të
mbështetur përdoruesit, duke siguruar qasje në të dhëna të strukturuara, sisteme
mbështetëse të vendimeve klinike, lidhje me njohuritë mjekësore dhe pajisje të tjera
(Ogbuji 2011). Në formën e saj aktuale, kjo ontologji është një kornizë e nivelit të lartë për
koleksionet e sistemeve të fjalorit klinik, ku të gjitha koncepteve u jepet një sintaksë
kanonike dhe semantike. CPR-ja është përdorur si një sistem koordinimi për menaxhimin
ose nxjerrjen e kuptimeve të sakta të terminologjisë së përdorur nga profesionistë të
kujdesit shëndetësor, si dhe nga studiues të tjerë për përdorim në aplikacione që përfshijnë
menaxhimin e të dhënave në shkallë të gjerë. Ashtu si shumë ontologji bashkëkohore që
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kanë qëllime të ndërsjella, Ontologjia CPR bazohet në Ontologjinë themelore formale
(CPR ontology 2013). Tabela 3 tregon metrikën e Ontologjisë CPR.

Classes

128

Individuals

32

Properties

38

Maximum depth

8

Maximum number of children

9

Average number of children

2

Classes with a single child

10

Classes with more than 25 children

0

Classes with no definition

33

Tabela 3. Metrika e Ontologjisë CPR

4.2.7 RiboWeb
RiboWeb është një burim që lehtëson ndërtimin e modeleve tridimensionale të përbërësve
ribozomikë. RiboWeb përdoret, gjithashtu, për të krahasuar rezultatet me studimet
ekzistuese. Pjesë të tij janë katër ontologji, që përmbajnë njohuritë e përdorura për të kryer
këto detyra. Ontologjitë e RiboWeb janë: Ontologjia e objekteve fizike, Ontologjia e të
dhënave, Ontologjia e botimeve dhe Ontologjia e metodave. Ontologjia e objekteve fizike
përdoret për anën fizike të domain-it, për të përshkruar përbërësit ribozomikë dhe
komponentët e lidhur me ta. Ontologjia e të dhënave përdoret si bazë e njohurive për detajet
e eksperimenteve dhe për strukturën e objekteve fizike. Ontologjia e metodave përmban
informacion në lidhje me teknikat për analizimin e të dhënave. Përdoret si bazë e njohurive
se cilat teknika mund të zbatohen në cilat të dhëna dhe, gjithashtu, si njohuri për inputet
dhe rezultatet e secilës metodë. Instancat që i shtohen RiboWeb korrespondojnë me këto
koncepte (Chen et al., 1997).
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4.3 Ontologjia e sëmundjeve kardiovaskulare
Para fillimit të ndërtimit të Ontologjisë mbi sëmundjet kardiovaskulare, duhet të analizohen
dhe të ndiqen disa rregulla. Siç është shpjeguar në kapitujt e mësipërm, nuk ka asnjë
mënyrë apo metodologji standarde në ndërtimin dhe zhvillimin e një ontologjie. Gjithmonë
ekzistojnë alternativa të ndryshme, të cilat ndryshojnë bazuar në aplikacionin ose fushën
për të cilën do të ndërtohet Ontologjia. Zhvillimi i Ontologjisë në vetvete duhet të jetë një
proces i përsëritur dhe, gjithashtu, duhet të kemi parasysh se konceptet në Ontologji duhet
të jenë afër objekteve, të cilat mund të jenë fizike ose logjike, dhe relacionet midis
objekteve të fushës së domain-it. Ndërtimi i Ontologjisë fillon duke specifikuar një radhë
pune. Së pari, ngrihen disa pyetje thelbësore, disa prej të cilave renditen më poshtë:
1.
2.
3.
4.

Cila është fusha që do të mbulojë Ontologjia?
Për çfarë do të përdoret Ontologjia? Cili është qëllimi i saj?
Për cilat pyetje do të përgjigjet informacioni i përfshirë në Ontologji?
Kush do të përdorë dhe mirëmbajë Ontologjinë e ndërtuar?

Përgjigjet për këto pyetje nuk janë të pandryshueshme, ato mund të ndryshojnë gjatë
hartimit dhe zhvillimit të Ontologjisë, por ato janë gjithmonë të nevojshme dhe duhet të
marrin një përgjigje sa herë që mendojmë të ndryshojmë diçka gjatë rrugës së ndërtimit të
Ontologjisë, si dhe më vonë. Një mënyrë për të përcaktuar qëllimin e Ontologjisë është të
përshkruash një listë pyetjesh që disa njohuri, të bazuara në Ontologji, duhet të jenë në
gjendje t’u përgjigjen pyetjeve të kompetencës. Pra, nuk është e nevojshme të zgjerohet me
shumë informacione. Qëllimi i tyre është të na ndihmojnë të kuptojmë qëllimin,
përmbajtjen dhe të shërbejnë si një formë e vlerësimit paraprak. Përgjigjja e këtyre pyetjeve
na bën të kuptojmë më mirë se sa e saktë dhe e dobishme është Ontologjia e krijuar.
Ontologjia konkrete që do të ndërtohet mbulon fushën e mjekësisë dhe është specifikisht
Ontologjia e sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu & Ktona 2021). Projektimi dhe
ndërtimi i Ontologjisë do të tregohet hap pas hapi, shoqëruar me figura dhe komente, të
cilat tregojnë veprimet e ndërmarra.
Përgjigjet e pyetjeve të mësipërme janë:
1. Cila është fusha që do të mbulojë Ontologjia? Fusha që Ontologjia do të mbulojë
është fusha e mjekësisë, kryesisht sëmundjet e sistemit të brendshëm
kardiovaskular.
2. Për çfarë do të përdoret Ontologjia? Cili është qëllimi i saj? Ontologjia do të
përdoret për të siguruar një model bazë për fushën e sëmundjeve të sistemit
kardiovaskular. Ky model do të përdoret në lehtësimin e diagnostikimit të
sëmundjeve të zemrës ose sëmundjeve të sistemit kardiovaskular nga ana e
mjekëve. Gjithashtu, Ontologjia mund të përdoret për pjesën semantike të të
dhënave mjekësore, duke lehtësuar integrimin e të dhënave dhe ndërveprimin midis
sistemeve informatike.
3. Cilave pyetje do t’iu përgjigjen informacionet e përfshira në Ontologji? Kjo
Ontologji do t’iu përgjigjet disa pyetjeve, si:
a. Cilat janë disa nga sëmundjet kardiovaskulare?
b. Cilat janë simptomat e një sëmundjeje kardiovaskulare?
c. Cili është trajtimi i rekomanduar për një pacient të veçantë?
d. Cilët janë pacientët me një sëmundje të caktuar?
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e. Cili është trajtimi i duhur për një sëmundje të veçantë?
f. Cilat janë simptomat e sëmundjes që shfaqen te një pacient?
4. Kush do ta përdorë dhe mirëmbajë Ontologjinë e ndërtuar? Ontologjia mund të
përdoret nga mjekët dhe studentët e mjekësisë, të cilët mund t’i ndihmojë në
diagnostikimin e sëmundjeve për një pacient të veçantë. Gjithashtu, mund të
shërbejë si referencë për studiuesit në këtë fushë. Ontologjia mund të integrohet në
semantikën e të dhënave mjekësore për sëmundjet kardiovaskulare, që përdorin
sistemet informatike nëpër institucione shëndetësore, për të vënë në punë
ndërveprimin.
Ontologjia është ndërtuar përmes softuerit Protégé. Klasat në Ontologji janë dy. Ekzistojnë
gjashtë nënklasa, nga të cilat dy i përkasin klasës së parë, që është klasa Patient dhe katër
i përkasin klasës së dytë, që është klasa Cardiovascular_Diseases. Klasat e Ontologjisë
tregohen në figurën e mëposhtme.

Figura 4. Klasat e Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu & Ktona
2021)

Pacient mund të jetë kushdo, që ka një problem shëndetësor, qoftë femër apo mashkull.
Klasa Cardiovascular_Diseases është klasa që mban të gjitha të dhënat për sëmundjet
kardiovaskulare, si sëmundjet e ndryshme kardiovaskulare që mund të ekzistojnë
(Types_of_Diseases), ilaçet që ka një sëmundje e veçantë (treatment), shkaqe të ndryshme
që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare (Etiology), simptomat e një
sëmundjeje kardiovaskulare (Clinical_Causes). Object Properties shërbejnë për të lidhur
dy instanca. Domain-i dhe range do të jenë klasa. Object Properties tregohen në figurën
dhe tabelën e mëposhtme.
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Figura 5. Object Properties e Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu
& Ktona 2021)

Object Property
has_diagnosis
has_treatment
has_disease
has_symptoms
recommended_medication
caused_ by

Domain
Types_of_Diseases
Types_of_Diseases
Patient
Patient
Patient
Types_of_Diseases

Range
Clinical_Causes
treatment
Types_of_Diseases
Clinical_Causes
treatment
Etiology

Tabela 4. Domain-i dhe range i Object Properties për Ontologjinë e sëmundjeve
kardiovaskulare

Data Properties përshkruajnë lidhjen midis të dhënave të instancave dhe vlerave. Disa nga
Data Properties të Ontologjisë janë treguar në figurën 6. Domain-i do të jetë një klasë dhe
range do të jetë një vlerë, me një tip të caktuar si integer ose string, siç paraqiten në tabelën
5 më poshtë.

Figura 6. Data Properties e Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu &
Ktona 2021)
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Data Property
name
age
weight
blood_pressure
smoker
active_life
hereditary

Domain
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Types_of_Diseases

Range
string
integer
double
string
boolean
boolean
boolean

Tabela 5. Domain-i dhe range i Data Properties për Ontologjinë e sëmundjeve
kardiovaskulare

Shtimi i individëve bëhet duke përcaktuar llojin e tyre dhe klasën ose nënklasën së cilës i
përkasin. Popullimi i Ontologjisë me të dhëna bëhet përmes Data Property Assertions.
Figura 7 tregon disa prej individëve të Ontologjisë.

Figura 7. Individë të Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu & Ktona
2021)

Në figurën e mëposhtme paraqitet ontografi i Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare.
Ontografi paraqet të gjitha lidhjet ekzistuese si: klasa-nënklasa, Object Property ose Data
Property. Figura 9 tregon metrikat e Ontologjisë, si një përmbledhje për Ontologjinë e
sëmundjeve kardiovaskulare dhe tregon të gjitha informacionet kryesore mbi ontologjinë
e krijuar.
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Figura 8. Ontografi i Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu & Ktona
2021)

Figura 9. Metrika e Ontologjisë së sëmundjeve kardiovaskulare (Manika, Saatciu & Ktona
2021)
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4.4 Ontologjia e kartelave mjekësore
Shembulli që do të tregohet më poshtë është propozimi i një ontologjie për kartelat
mjekësorë në Shqipëri (Manika, Xhumari, Ktona & Demiri 2018). Për këtë qëllim,
Ontologjia është ndërtuar duke përdorur softuerin Protégé. Ontologjia është ende në fazat
e zhvillimit dhe nuk përfshin të gjitha aspektet e një kartele mjekësore. Klasat dhe
nënklasat, që janë pjesë e kësaj ontologjie, janë renditur dhe përshkruar më poshtë:








Person: personi mund të jetë një pacient ose një person i kualifikuar nga ana
mjekësore.
Mjek: një person i kualifikuar për të kuruar pacientët e sëmurë.
Pacient: një person që ka një problem shëndetësor.
Diagnozë: përcaktimi ose identifikimi i një gjendje të sëmurë. Diagnoza ka dy
nënklasa: Diagnozë_shtrimi dhe Diagnozë_e_daljes.
Sëmundje: një çrregullim i strukturës ose funksioneve organike tek një person.
Sëmundja ka nënklasa: Ekzaminimi_i_përgjithshëm, Histori_e_sëmundjes dhe
Rezultatet_e_ekzaminimit.
Trajtimi: kurë mjekësore që i jepet një personi që është i sëmurë. Trajtimi ka
nënklasat: Barnat_e_marra, Dhënia_e_mjekimit, Dozat_e_marra dhe Kohëzgjatja.
Spitali: institucioni që siguron trajtim mjekësor dhe kujdes shëndetësor për njerëzit
me probleme shëndetësore.

Përveç lidhjeve klasë-nënklasë, që janë lehtësisht të dallueshme, disa prej Object Property
që janë krijuar përmes Protégé, paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Object Property
ka_pacientë
punon_në
ka_sëmundje
ka_trajtim
varet_nga

Domain
Mjek
Mjek
Pacient
Sëmundja
Sëmundja

Range
Pacient
Spital
Sëmundje
Mjekimi
Trajtimi

Tabela 6. Domain-i dhe range i atributeve të objekteve për Ontologjinë e kartelave
mjekësore

Figura e mëposhtme tregon një grafik të ndërtuar me OWLViz, ku shihet qartë lidhja midis
klasave dhe nënklasave sipas lidhjes IS-A. OWLViz është një nga funksionet më të
rëndësishme të Protégé.
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Figura 10. Grafiku OWLViz i Ontologjisë së kartelave mjekësore (Manika, Xhumari, Ktona
& Demiri 2018)
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Kapitulli V: Sistemi KlinikatShëndetësore
5.1 Modelimi i sistemit
Në Shqipëri ka një mungesë të theksuar të sistemeve informatike për menaxhimin e të
dhënave shëndetësore të individëve. Kjo mungesë më së shumti ndihet në sektorin publik,
sesa në atë privat. Informatizimi i sektorit të shëndetësisë nuk është një proces që mund të
bëhet shpejt, por është një proces që kërkon kohë, analizë të thellë, vendimmarrje,
planifikime, buxhet, burime njerëzore intelektuale etj.

5.1.1 Përshkrimi i nevojës për sistemin
Në sektorin publik, ku përfshihen spitali shtetëror, ambulanca, poliklinika, qendra
shëndetësore etj., të dhënat mjekësore të pacientëve, më së shumti, ruhen ende nëpër letra
dhe dosje fizike dhe jo në format elektronik. Informatizimi i sistemit shëndetësor është një
ndër prioritetet e politikës shëndetësore në Shqipëri. Në këtë frymë, një projekt i mirëfilltë
informatizimi është realizuar pranë QSUNT-së, nëpërmjet krijimit dhe instalimit të
Sistemit të Informatizimit për Shëndetin Publik (SISP) (QSUNT 2021). Mirëpo, sistemi
SISP nuk mbulon të gjitha aspektet e domain-it të mjekësisë dhe nuk është i orientuar drejt
pacientit, por më shumë është i orientuar drejt menaxhimit të proceseve të punës së
recepsionit në QSUNT dhe monitorimit, dhe menaxhimit të qarkullimit të medikamenteve
nga farmacitë. Në momentin që pacienti kryen një shërbim të caktuar mjekësor, si konsultë,
analizë laboratorike, ekzaminim mjekësor, ndjekje terapie mjekësore, ndërhyrje
kirurgjikale etj., të dhënat mjekësore nuk ruhen në format elektronik. Të mospasurit e një
sistemi informatik sjell shumë disavantazhe, ku më thelbësoret janë:









Vështirësi në menaxhimin, analizimin dhe interpretimin e të dhënave;
Mundësi e lartë që të dhënat të humbasin;
Vështirësi në gjurmimin e të dhënave;
Standardizimi i proceseve mjekësore është i vështirë;
Institucionet publike nuk aksesojnë dot të dhënat e njëri-tjetrit;
Pamundësi integrimi të dhënash dhe ndërveprimi midis institucioneve
shëndetësore;
Vështirësi në sigurinë e përdorimit të standardeve globale për të dhënat mjekësore;
Vështirësi në gjetjen e modeleve të suksesit, të cilat mund të riaplikohen në raste të
ngjashme, në të ardhmen.

Në sektorin privat, situata është disi më ndryshe, pasi shumica e klinikave apo e spitaleve
private kanë një sistem informatik, ku ruajnë kartelat elektronike të pacientëve dhe çdo lloj
veprimi mjekësor ruhet në mënyrë elektronike. Mirëpo, edhe kjo qasje ka disavantazhet e
veta, kur bëhet fjalë për integrim të dhënash dhe ndërveprim midis sistemeve të klinikave
të ndryshme. Disa nga disavantazhet janë:
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Të dhënat ruhen në formate dhe mënyra të ndryshme, vizualizohen në mënyra të
ndryshme dhe për menaxhimin e tyre përdoren metodologji të ndryshme. Këto
ndryshime e vështirësojnë shumë ndërveprimin midis këtyre sistemeve, si dhe
integrimin e të dhënave.
Mundësitë e shumta të zgjedhjes së teknologjive dhe platformave për të ndërtuar
këto sisteme informatike sjellin ndryshime në nivel softueri, hardueri dhe
strukturim të dhënash, gjë që çon në vështirësi për integrimin dhe ndërveprimin.
Institucionet private e kanë të pamundur të aksesojnë të dhënat e njëri-tjetrit.
E shprehura në mënyra të ndryshme për të njëjtën sëmundje ose të njëjtin trajtim
mjekësor sjell vështirësi të shumta në integrimin e të dhënave midis sistemeve, si
dhe ndërveprimin e tyre, pasi interpretimi i ndryshëm i terminologjive vështirëson
unicitetin.
Sistemet nuk janë “të hapura” në internet, ku pacienti mund të ketë akses në të
dhënat e tij dhe ta bëjë atë pronar të të dhënave të veta, sipas kushtit të ligjit GDPR.

Kujdesi shëndetësor në çdo hallkë të tij ka nevojën e sistemeve informatike për ruajtjen e
informacioneve, aksesimin, interpretimin dhe integrimin e tyre nëpër komponentë të
ndryshëm. Pandemia botërore e COVID-19 tregoi se bota nuk ishte ende gati të përballej
me përhapjen e virusit dhe ndikimin negativ, që do të kishte në jetën e gjithsecilit prej nesh.
Integrimi i të dhënave mjekësore dhe ndërveprimi midis sistemeve të institucioneve të
ndryshme shëndetësore është diçka shumë e rëndësishme. Ndërveprimi do të sillte
përmirësimin e shërbimeve mjekësore, përmirësimin e procesit të diagnostikimit të
sëmundjeve, përmirësimin e trajtimeve mjekësore, rritjen e eficiencës në vendimmarrjen e
mjekëve etj. Ndërveprimi është shumë i rëndësishëm, sepse duhet ndërhyrë shpejt në raste
të caktuara, qoftë për pacientin individualisht, ashtu edhe në një nivel më të përgjithshëm,
për të kuptuar tendenca të ndryshme, sjellje të viruseve apo sëmundjeve.
Duke ndërfutur semantikën në ruajtjen e të dhënave mjekësore mund të arrihet një
strukturim unik dhe standard i informacioneve. Kjo gjë do të sillte lehtësim për integrimin
dhe ndërveprimin. Gjithashtu mund të shkohet edhe më tej në nxjerrjen e njohurive bazë
nga këto të dhëna, duke zbatuar algoritme të Inteligjencës Artificiale (AI) dhe data minig,
prej të cilave mund të nxirren përfundime, që mund të ndihmojnë mjekët dhe pacientët të
përballen me sëmundje të ndryshme.
Duke qenë se Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO), vëmendjen e ka te ndërtimi i
një platforme, që do të mundësojë ndërveprimin dhe integrimin në nivel global, është
shumë i rëndësishëm përdorimi i standardeve ndërkombëtare në ruajtjen e të dhënave
shëndetësore, si dhe përdorimi i semantikës, në mënyrë që ndërveprimi të jetë i mundur.
Ndërveprimi sjell premisa në ndërtimin e bazave të njohurive të zgjuara, në ndërtimin e
standardizimeve për procese të ndryshme mjekësore, në ofrimin e zgjidhjeve shëndetësore
më eficiente për pacientët, në përmirësimin e shërbimeve mjekësore, në diagnostikimin më
të shpejtë te sëmundjeve, në vendimmarrjen e mjekëve etj.
Aplikacioni, që do të dizenjohet në vazhdim, paraqet një model softuerik, që ka në qendër
të saj pacientin, integrimin e të dhënave dhe ndërveprimin midis sistemeve.
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5.1.2 Aktorët
Aktorët e sistemit, të cilët do të përkthehen në role, janë paraqitur në figurën e mëposhtme.

Figura 11. Aktorët e sistemit KlinikatShëndetësore

Në qendër të aplikacionit do të jetë pacienti, i cili do të ketë të drejtën të aksesojë të dhënat
e veta shëndetësore në çdo moment dhe në kohë reale. Pacienti mund të mësojë më shumë
mbi terminologjitë mjekësore dhe mbi proceset e ndryshme shëndetësore, gjithashtu do të
ketë një historik të ruajtur.
Një aktor tjetër i rëndësishëm i sistemit është mjeku. Mjeku ka të drejtën të lexojë të dhënat
e pacientëve, të shohë historikun e tyre, si dhe të krijojë raste të proceseve mjekësore, ku
do të mund të hedhë të dhëna shëndetësore për pacientët.
Infermieri është një aktor tjetër i sistemit, i cili do të ketë të drejtë të shohë të dhënat e
pacientëve, si dhe t’i modifikojë ato në bazë të aksesit në procese të caktuara.
Aktori laborant biokimik ka të drejtën e hedhjes së të dhënave që kanë të bëjnë me analiza
laboratorike të pacientëve, si dhe me ekzaminimet mjekësore.
Sekretaria është një tjetër aktor i sistemit, i cili do të ketë më shumë rol koordinativ të
proceseve të punës midis aktorëve të tjerë.
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5.1.3 Kërkesat funksionale dhe jofunksionale
Aplikacioni KlinikatShëndetësore duhet të plotësojë një sërë funksionalitetesh. Disa prej
kërkesave funksionale më kryesore të aplikacionit po paraqiten në vijim, në trajtë narrative.
Rolet kryesore që do të ketë aplikacioni në bazë të aktorëve janë: sekretaria, specialisti
shëndetësor (mjek, infermier, laborant), pacienti. Aplikacioni duhet të ofrojë mundësinë e
regjistrimit të specialistëve në sistem, si dhe të pacientëve nga ana e sekretarisë.
Aplikacioni duhet të lejojë hyrjen në sistem me anë të kredencialeve të llogarisë të
përdoruesve (email, fjalëkalim) ose me anë të palëve të treta, si: Google apo Facebook, për
të lehtësuar aksesimin e sistemit nga ana e pacientëve.
Aplikacioni duhet të ruajë profilin e stafit mjekësor, si dhe profilin e pacientit me të dhëna
personale, si: ID, emër, mbiemër, datëlindje, numër celulari, email, vendlindje, adresë e
banimit, nënshtetësi etj.
Ndërtimi i dosjes mjekësore të pacientit duhet të jetë një nga funksionalitetet e aplikacionit.
Te dosja mund të krijohen konsulta të reja, analiza laboratorike, ekzaminime mjekësore,
ndërhyrje kirurgjikale, si dhe trajtime mjekësore.
Aplikacioni duhet të lejojë shtimin e një konsulte të re, analize laboratorike të re,
ekzaminimi mjekësor të ri, ndërhyrje kirurgjikale të re, si dhe trajtim mjekësor të ri, për
pacientin, nga ana e stafit mjekësor. Të dhënat e këtyre proceseve mjekësore do të ruhen
në sistem. Gjithashtu, pacienti duhet të jetë në gjendje të lexojë të dhënat mjekësore që ka,
si dhe të shtojë informacione mjekësore të mëparshme, në bazë të historikut që ka.
Aplikacioni duhet të implementohet në një mënyrë të tillë që të automatizojë sa më shumë
proceset mjekësore, si: konsulta, trajtime, ndërhyrje kirurgjikale etj.
Lajmërimi me anë të postës elektronike (email) dhe me njoftime (notifications) te pajisjet
elektronike të pacientit (kompjuter, smartphone), në momentin e daljes së rezultateve të
analizave apo ekzaminimeve.
Aplikacioni do të trajtojë të dhëna mjekësore sensitive të pacientëve, të cilat duhet të ruhen
në bazën e të dhënave të enkriptuara. Gjithashtu, formati i këtyre të dhënave mjekësore
duhet të jetë i përshtatur me standardet globale të informacioneve mjekësore.
Aplikacioni duhet të ofrojë mundësinë e ndërfutjes së semantikës për të dhënat mjekësore
të pacientëve, mundësisht e implementuar me ontologji, në mënyrë që integrimi i të
dhënave dhe ndërveprimi me sisteme të tjera të jetë më i lehtë.
Disa nga të dhënat jofunksionale të aplikacionit, që duhen analizuar, janë si në vijim.
Shkallëzimi është një karakteristikë e një sistemi ose aplikacioni, që përshkruan aftësinë e
tij për të përballuar dhe për të performuar mirë nën një ngarkesë pune jashtë kufijve ose
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zgjerimi të hapësirës së të dhënave. Duke qenë se aplikacioni KlinikatShëndetësore ka për
qëllim përdorimin nga institucionet shëndetësore publike apo private, si dhe nga individët
në Republikën e Shqipërisë, numri i përdoruesve ditorë, që mund të aksesojnë sistemin, do
të jetë i madh, si dhe të dhënat që do të integrohen në sistem do të jenë të një volumi të
gjerë, prandaj shkallëzimi përformant është një veti që duhet ta ketë sistemi në
infrastrukturën e tij.
Për të pasur një qasje sa më të mirë dhe sa më performante kundrejt përdoruesve,
aplikacioni duhet të ketë disponueshmëri të lartë. Disponueshmëria e sistemit është një
metrikë që mat mundësinë që ka një sistem që të mos dështojë ose të kryejë një veprim
riparimi, kur duhet të përdoret. Aplikacioni nuk duhet të ketë një pikë të vetme dështimi,
por duhet të jetë disponibël në çdo kohë për përdoruesit.
Karakteristika tjetër e disponueshmërisë së lartë është rikuperueshmëria. Kjo i referohet
aftësisë për të kapërcyer një dështim të çastit, në një mënyrë të tillë që të mos ketë ndikim
në disponueshmërinë e përdoruesit përfundimtar.
Sistemi duhet të jetë shumë i besueshëm, çdo e dhënë mjekësore, qoftë tekst, imazh apo
video, nuk duhet të humbasë kurrë.

5.2 Arkitektura e sistemit
Figura 12 tregon, në mënyrë të përgjithshme, arkitekturën dhe infrastrukturën e sistemit
të konceptuar.

Figura 12. Arkitektura e sistemit KlinikatShëndetësore
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Baza e infrastrukturës së sistemit është arkitektura klient-server. Duke qenë se sistemi
duhet të jetë i aksesueshëm në çdo kohë, nga disa përdorues njëkohësisht, atëherë zgjidhja
është një sistem web-i, që përdor arkitekturën klient-server.
Platforma e zgjedhur duhet të jetë e tillë që të ofrojë shërbim për çdo lloj pajisjeje që do të
aksesojë sistemin, qoftë laptop apo pajisje e lëvizshme, si: smartphone apo tablet. Duke
qenë se trafiku i kërkesave në sistem do të jetë i ngarkuar, Load Balancer (LB) është shumë
i rëndësishëm në ofrimin e një sistemi me disponueshmëri të lartë.
Load Balancer (LB) është një komponent kritik i çdo sistemi të shpërndarë, pasi ndihmon
për të shpërndarë trafikun në një grup serverash, për të përmirësuar përgjegjshmërinë dhe
disponueshmërinë e aplikacioneve, faqeve të internetit ose bazave të të dhënave. LB
gjithashtu mban gjurmët e statusit të të gjitha burimeve gjatë shpërndarjes së kërkesave.
Nëse një server nuk është i disponueshëm për të marrë kërkesa të reja ose nuk po përgjigjet
ose ka një parametër të lartë gabimi, LB-ja do të ndalojë dërgimin e trafikut në një server
të tillë.
Zakonisht, një LB qëndron midis klientit dhe serverit, që pranon trafikun e hyrjes në rrjet
dhe e shpërndan atë nëpër servera të shumtë të backend-it, duke përdorur algoritme të
ndryshme. Duke ekuilibruar kërkesat e klientëve në shumë servera, një LB zvogëlon
ngarkesën individuale të serverit dhe parandalon që çdo server i aplikacionit të bëhet një
pikë e vetme e dështimit, duke përmirësuar kështu disponueshmërinë dhe përgjegjshmërinë
e përgjithshme të aplikacionit.
Menaxhimi efikas i ruajtjes (storage) së të dhënave duhet të jetë një faktor vendimtar në
hartimin e infrastrukturës së sistemit. Sistemi do të ketë nevojë për disa servera të ruajtjes
së multimedias, për të ruajtur fotografitë dhe videot. Ngarkimet e fotografive dhe videove
mund të konsumojnë të gjitha lidhjet e disponueshme, pasi ngarkimi është një proces i
ngadaltë. Kjo do të thotë që kërkesat për lexim nuk mund të shërbehen, nëse sistemi është
i zënë me shumë kërkesa për ngarkim. Duhet të kemi parasysh që serverat në internet kanë
një kufi lidhjeje. Sistemi duhet të ketë servera të dedikuar për lexime dhe servera të
ndryshëm për ngarkime multimediale, për t’u siguruar që ngarkimet nuk e zënë sistemin
në total.
Sistemi nuk duhet të humbasë të dhënat, prandaj do të ruhen disa kopje të të dhënave, në
mënyrë që nëse një server i bazës së të dhënave ose një server që ruan skedarët
multimedialë nuk përgjigjet, servera të tjerë të jenë disponibël për t’u përgjigjur.
Ky parim i njëjtë vlen edhe për komponentët e tjerë të sistemit. Nëse duam të kemi
disponueshmëri të lartë të sistemit, duhet të kemi kopje të shumëfishta të shërbimeve të
sistemit, në mënyrë që, edhe nëse disa shërbime bien poshtë, sistemi të mbetet i
disponueshëm dhe funksional.
Për çdo shërbim që ofron sistemi, një kopje e tij mund të ruhet diku që nuk pret asnjë trafik
hyrës, përveçse në rastin kur serveri kryesor bie poshtë. Replikimi në një sistem shërben
për të shmangur pikat e vetme të dështimit.
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Në mënyrë që të dërgohen email-e dhe njoftime te klientët, infrastruktura ka nevojën e mail
server-it dhe të Cloud Messaging server-it.

5.3 Sistemet e automatizimit të proceseve
Zhvillimi i sistemeve të informacionit, që modelojnë proceset e biznesit dhe automatizojnë
proceset, ka marrë vëmendje të madhe në dekadën e fundit (Watson & Holmes 2009).
Industria dhe bizneset kryejnë procese të ndryshme çdo ditë. Proceset e punës përfshijnë
aktorë të ndryshëm, kanë karakteristikat e tyre, rrjedhën e punës, kufizimet, kohëzgjatjen,
rregullat e biznesit etj. (Odawa et al., 2014). Që një proces të ndërtohet në mënyrë korrekte
dhe të ekzekutohet si duhet, kërkon shumë njohuri dhe analiza të thelluara. Në ditët e sotme,
shumë biznese nuk kanë përsosmëri të procesit dhe automatizim të rrjedhës së punës.
Përsosmëria e procesit është një pikë shumë e rëndësishme në suksesin e një biznesi.
Automatizimi i procesit të biznesit është përdorimi i teknologjisë së informacionit për të
ekzekutuar detyra ose procese të përsëritura në një biznes, ku mund të zëvendësohet
përpjekja manuale. Këto lloje sistemesh prodhohen për të minimizuar kostot, për të rritur
efikasitetin dhe për të modernizuar proceset (Bridgeland & Zahavi 2009). Pa automatizim,
i gjithë procesi mund të bëhet mjaft kaotik dhe të rezultojë në dokumente të pafundme,
duke humbur disa detyra, pakënaqësinë e punonjësve dhe produktivitetin e ulët.
Automatizimi i procesit çon në transformim digjital, më shumë qartësi, standardizon
operacionet, rrit kënaqësinë dhe efikasitetin. Automatizimi i proceseve përshpejton
mënyrën se si bëhet puna, duke drejtuar informacionin te personi i duhur, në kohën e duhur
përmes rregullave dhe veprimeve të përcaktuara nga përdoruesi (Manika, Xhina & Ktona
2021).

5.3.1 Platforma e përdorur për ndërtimin e sistemit KlinikatShëndetësore

Smart Processes është një zgjidhje softuerike mjaft fleksibël, e bazuar në web, për
automatizimin e proceseve të biznesit (Smart Processes 2020). SP është një softuer për
automatizimin e proceseve, përmes të cilit mund të ndërtohen procese biznesi me
karakteristika të ndryshme. Mund të akomodojë skenarë të ndryshëm, duke shërbyer lloje
të shumta biznesesh dhe institucionesh. Smart Processes është një zgjidhje ideale për të
zbatuar procese standarde, për shumë skenarë nga fusha të ndryshme, duke përfshirë
bankat, arsimin, shëndetësinë, qeverinë, sigurimet etj. Figura 13 tregon modulet kryesore
të këtij programi.
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Figura 13. Modulet e softuerit Smart Processes

Softueri Smart Processes është i pajisur me mjetet e nevojshme për të ndërtuar dhe
përdorur proceset:












Konfiguruesi i proceseve - krijon dhe konfiguron proceset për sa i përket
kapacitetit, disponueshmërisë, ngjarjeve dhe të drejtave të aksesit.
Dizenjuesi i formave - krijon forma për futjen e të dhënave për çdo rast të ri të
procesit. Format janë ndërfaqet kryesore të përdoruesit, që ofrojnë ndërveprim.
Konfiguruesi i dokumenteve Smart - krijon dokumente të formateve të ndryshme,
si template, të cilat mund të gjenerohen të mbushura me të dhëna nga rastet e
caktuara të proceseve.
Modeluesi i rrjedhës së punës së proceseve - përdoret për të modeluar rrjedhën e
punës së proceseve, duke përdorur GUI dhe diagrame. Mund të konfigurohen
statuset dhe hapat, mbi të cilët do të rrjedhin instancat e procesit. Kjo lejon,
gjithashtu, krijimin e rregullave të biznesit për vendimmarrje, përmes statusit të
përcaktuar të procesit, bazuar në të dhënat e futura nga përdoruesit te rastet e
procesit.
Projektuesi i rregullave të biznesit - ofron funksionalitetin për të krijuar formula
dhe shprehje komplekse mbi të dhënat e rasteve të procesit.
Konfiguruesi i ngjarjeve - mjeti me anë të të cilit mund të konfigurohen eventet që
lidhen me veprime të ndryshme te rastet e proceseve, si krijimi i një rasti, ndryshimi
i vlerës së një fushe te format, klikimi i një butoni etj. Së bashku me ngjarjet
konfigurohen edhe aksionet, që do të ekzekutohen kur ndodh ngjarja, si shkëmbim
vlerash midis fushave, dërgim email-i, dërgim njoftimesh etj.
Portali i rasteve - siguron mjedisin ku përdoruesit e aplikacionit krijojnë dhe
ekzekutojnë raste të procesit.
Konfiguruesi i roleve të përdoruesve dhe të drejtave të aksesit - mundëson
konfigurimin e roleve të sistemit, si dhe të drejtat e aksesit nëpër komponentë të
ndryshëm të procesit.
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5.3.2 Pse është zgjedhur kjo platformë
Arsyet kryesore pse është zgjedhur Smart Processes si platformë për ndërtimin e sistemit
KlinikatShëndetësore janë listuar më poshtë:


















SP është një sistem web-i, që implementon infrastrukturën klient-server, dhe është
i pavarur nga platforma e serverit, si dhe nga baza e të dhënave që mund të
implementohet.
Të dhënat sensitive mund të ruhen të enkriptuara sipas udhëzimit të HIPAA-s.
Ofron standardizimin, automatizimin dhe dokumentimin e proceseve mjekësore,
duke ndjekur një rrjedhë pune të caktuar, që modelohet me anë të modeluesit të
rrjedhës së punës.
Duke ofruar një ambient multiklinik, integrimi i të dhënave midis institucioneve të
ndryshme shëndetësore është i thjeshtë.
Me anë të ontologjive të rasteve që ofron, e bën më të lehtë ndërveprimin.
Mundëson konfigurimin e të drejtave të aksesit bazuar mbi role, përdorues, forma
të dhënash, statuse të rrjedhës së punës së rasteve etj.
Përveçse lejon hyrjen në sistem me anë të kredencialeve të llogarisë së personave
të regjistruar, mundëson edhe hyrjen nëpërmjet palëve të treta, si: Google dhe
Facebook.
Ofron modulin e regjistrimit të përdoruesve të rinj.
Duke përdorur modulin e konfiguruesve, pacienti vendoset në qendër të sistemit
dhe ka akses tek të dhënat e tij, duke e bërë pronar të të dhënave, sipas udhëzimit
të ligjit të GDPR-së dhe synimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO).
Arkitektura e sistemit SP përdor Load Balancer (LB) për të rritur performancën
dhe disponueshmërinë e sistemit.
Infrastruktura e SP-së përdor Firebase për dërgimin e njoftimeve (notifications).
Arkitektura e SP-së mundëson disa web servera, që ndajnë shërbimet që ofron
sistemi, duke mundësuar disponueshmëri të lartë dhe jo një pikë të vetme dështimi.
Replikon të dhënat në disa database server, qofshin ato tekst i thjeshtë, imazhe apo
video.
Një nga karakteristikat kryesore të implementimit të sistemit, duke përdorur SP,
është se informacioni shëndetësor mund të krijohet dhe menaxhohet nga ofruesit e
autorizuar në një format digjital, të aftë të ndahet me ofruesit e tjerë nëpër më shumë
se një organizatë të kujdesit shëndetësor. Platforma është implementuar në mënyrë
të tillë që mundëson shkëmbimin e informacionit me ofruesit dhe organizatat e tjera
të kujdesit shëndetësor - të tilla si: laboratorë, klinika, farmaci, urgjenca etj. - kështu
që ato përmbajnë informacion nga të gjithë komponentët e përfshirë në kujdesin e
një pacienti.
Nëpërmjet moduleve të konfigurimit që ka SP-ja ofrohet lehtësi dhe shpejtësi në
materializimin e sistemit të KlinikaveShëndetësore.
Nëpërmjet moduleve të konfigurimit që ka SP-ja ofrohet lehtësi në ndryshimet e
anës logjike të sistemit, si dhe nga ana vizuale në çdo moment.
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Platforma e SP-së ofron mundësinë e dërgimit të email-eve dhe të njoftimeve
(notifications) nëpër pajisjet e lëvizshme.
Sistemi vizualizohet në një mënyrë user-friendly, si në pajisjet desktop apo laptop
ashtu edhe në pajisjet e lëvizshme, si: smartphone apo tablet.

Nga lista e mësipërme dallohet qartë që përdorimi i Smart Processes përmbush të gjitha
kërkesat funksionale dhe disa prej kërkesave jofunksionale të modelit softuerik
KlinikatShëndetësore. Gjithashtu ofron ndërtimin e sistemit në një kohë shumë të shkurtër
dhe në një mënyrë të konfigurueshme për çdo ndryshim që do duhet të bëhet nga ana logjike
dhe vizuale, në të ardhmen.

5.4 KlinikatShëndetësore
KlinikatShëndetësore është një sistem i ndërtuar nëpërmjet softuerit Smart Processes dhe
që ekzekutohet mbi platformën e ngritur nga Smart Processes. Sistemi ka për qëllim
kryesor ruajtjen elektronike të të dhënave mjekësore të pacientëve, duke përdorur standarde
globale, integrimin e të dhënave mjekësore, duke ofruar një ambient softuerik multiklinik,
ndërveprimin midis sistemeve informatike mjekësore, duke shfrytëzuar ontologjinë e
rasteve të Smart Processes, si dhe vendosjen e pacientit në qendër të sistemit. Sistemi mund
të aksesohet në adresën: https://cloud.uprocesses.com/klinikatshëndetësore. Modulet
kryesore të sistemit KlinikatShëndetësore shpjegohen në paragrafët e mëposhtëm.

5.4.1 Moduli Setup
Kategorizimi i të dhënave mjekësore ofrohet me modulin Setup, ku ruhen terminologjitë
kryesore mjekësore, të cilat mund të lidhen me të dhënat e pacientëve. Moduli tregohet në
figurën e mëposhtme.
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Figura 14. Moduli Setup i sistemit KlinikatShëndetësore

Analiza laboratorike Setup ruan listën e të gjitha analizave laboratorike që kryhen nëpër
laboratorët biokimikë. Një pamje nga sistemi për të dhënat e analizave tregohet në figurën
15, ku dallohet që sistemi ka të regjistruar 3914 lloje analizash.

Figura 15. Analiza laboratorike Setup
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Lista e barnave Setup ruan listën e medikamenteve mjekësore që mund të merren nga
pacientet nëpër trajtimet mjekësore. Në sistem janë regjistruar 3825 barna. Lista e
sëmundjeve Setup ruan të gjitha sëmundjet sipas standardit global ICD-10. Një pamje e
pjesshme nga sistemi për të dhënat e sëmundjeve tregohet në figurën 16.

Figura 16. Lista e sëmundjeve sipas ICD-10

Shërbimet ruajnë në mënyrë të kategorizuar listën e shërbimeve që mund të ofrojë një
klinikë shëndetësore.

5.4.2 Moduli Klinika
Moduli Klinika ruan të dhënat e ndryshme për një klinikë shëndetësore, si të dhënat bazë
të një klinike, dokumentet e klinikës, pajisjet dhe aparaturat që zotëron, personelin,
dokumentet e personelit, listën e analizave biokimike që ofron dhe listën e shërbimeve
mjekësore. Figura e mëposhtme paraqet këtë modul.
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Figura 17. Moduli i klinikës të sistemit KlinikatShëndetësore

Të dhënat e këtij moduli aksesohen dhe menaxhohen nga roli sekretari. Çdo klinikë
shëndetësore mund të ketë profilin e saj në sistem. Sekretaria editon të dhënat bazë të
klinikës, si: emri, adresa, numër telefoni. Gjithashtu mund të shtohen dokumente të
ndryshme, si: licenca, certifikata etj. Për një klinikë mund të shtohen pajisjet dhe aparaturat
që ka në zotërim. Gjithashtu, për klinikën mund të shtohet personeli i saj, si: mjekë,
infermierë, laborantë etj., së bashku me dokumentet e tyre, si: diploma, licenca e mjekut,
certifikata etj. Një pamje e formave të të dhënave të një klinike jepet te figura 18.

Figura 18. Të dhënat e një klinike shëndetësore
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5.4.3 Moduli Pacienti
Moduli Pacienti është moduli më i rëndësishëm i sistemit KlinikatShëndetësore. Ky modul
vë në qendër pacientin dhe e bën atë pronar të të dhënave të veta shëndetësore. Në proceset
e këtij moduli ka të drejtë roli: mjek, infermier, laborant që të hedhë të dhëna, gjithashtu,
edhe roli pacient ka të drejtë të lexojë të dhënat shëndetësore të hedhura nga mjekët, si dhe
të hedhë të dhëna shëndetësore vetë pacienti, duke formuar kështu historikun e tij
shëndetësor. Figura 19 paraqet pamjen e sistemit për modulin e pacientit.

Figura 19. Moduli Pacient i sistemit KlinikatShëndetësore

Pacientë ruan të dhënat personale të pacientit, si: emër, mbiemër, ID, datëlindje, gjini, si
dhe të dhënat demografike të tij. Në momentin që pacienti akseson sistemin, këtu mund të
shohë vetëm të dhënat e tij, ndërkohë rolet e tjera mund të shohin listën e pacientëve të
klinikës ku bëjnë pjesë, si në figurën e mëposhtme.

Figura 20. Lista e pacientëve
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Për çdo pacient hapet një kartelë mjekësore në klinikë, që është e vetme. Brenda kartelës
mjekësore mund të shtohet një analizë laboratorike e re, një konsulte mjekësore e re, një
ekzaminim shëndetësor i ri ose një trajtim mjekësor. Figura 21 jep pamjen në sistem për
format e procesit Konsulta Mjekësore.

Figura 21. Planifikimi i një konsulte mjekësore
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Figura 22. Konsulta mjekësore

Konsulta mjekësore është konfiguruar si një proces nga platforma Smart Processes, e cila
ka një automatizim të rrjedhës së saj si në figurën e mëposhtme.
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Figura 23. Rrjedha e punës së rasteve të konsultës mjekësore

Analiza laboratorike e pacientëve është një proces i konfiguruar nga platforma Smart
Processes, për të ruajtur analizat laboratorike të pacientëve. Njësoj si konsultat mjekësore,
rastet e këtij procesi kanë një rrjedhë të automatizuar. Figura 24 paraqet një pjesë të të
dhënave të një analize laboratorike.

Figura 24. Analizë laboratorike

Procesi ekzaminime mjekësore ruan të dhënat për ekzaminimet mjekësore që mund të bëjnë
pacientët. Proceset e përmendura më sipër ofrojnë mundësinë e ruajtjes së imazheve apo
videove, nëse janë të disponueshme nëpër format e futjes së të dhënave. Të dhënat për
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trajtimet mjekësore ruajnë medikamentet që marrin pacientët së bashku me të dhënat
përkatëse.

5.4.4 Ndërveprimi
Përdorimi i softuerit Smart Processes na lehtëson mundësinë e integrimit të të dhënave për
shkak të standardeve globale që përdor në përfaqësimin e disa prej të dhënave mjekësore,
si: sëmundjet, diagnoza dhe medikamentet. Gjithashtu, sistemi lehtëson ndërveprimin për
shkak të standardeve HL7 dhe FHIR që përdor. Sistemi ofron mundësinë e eksportimit të
të dhënave në formatet XML dhe JSON, në bazë të standardeve të burimeve FHIR.
Sistemi ofron një qasje ontologjike për semantikën e të dhënave mjekësore, pasi formati i
ruajtjes së të dhënave është i ngjashëm me formatin triple të ontologjive, të cilat mund të
përkthehen në skedarë RDF ose OWL (Manika, Xhina & Ktona 2021). Kjo shikohet te
tabela FieldValues, në figurën e mëposhtme.

Figura 25. Skemë baze të dhënash

Zbatimi i ontologjive do të bëjë të mundur ruajtjen e të dhënave të pacientit dhe ofrimin e
ndërveprimit midis sistemeve informatike mjekësore. Përdorimi i standardeve ICD-10,
HL7 dhe FHIR dhe krijimi i ontologjive me anë të këtyre standardeve do të lehtësojë
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ndërveprimin semantik dhe do të ofrojë mundësinë e shkëmbimit të të dhënave midis
komponentëve të ndryshëm.
Ndërkohë që njerëzit janë pjesë e ekosistemit të kujdesit shëndetësor, të dhënat e tyre
elektronike shëndetësore duhet të jenë të disponueshme, të zbulueshme dhe të kuptueshme.
Më tej, për të mbështetur automatizimin e vendimeve klinike, të dhënat duhet të
strukturohen dhe standardizohen. FHIR synon të thjeshtojë zbatimin pa sakrifikuar
integritetin e informacionit. Ky standart përdor modelet ekzistuese logjike dhe teorike për
të siguruar një mekanizëm të qëndrueshëm, të lehtë për t'u zbatuar dhe rigoroz për
shkëmbimin e të dhënave midis aplikacioneve të kujdesit shëndetësor. Zgjidhjet që
bazohen në standartin e FHIR janë ndërtuar nga një grup komponentësh modularë të
quajtur "Burime". Këto burime mund të grumbullohen lehtësisht në sisteme pune që
zgjidhin problemet klinike dhe administrative të botës reale. FHIR është i përshtatshëm për
përdorim në një gamë të gjerë kontekstesh. FHIR është shumë i dobishëm sepse bazohet
në një qasje moderne të shërbimeve të internetit dhe kjo e bën më të lehtë procesin e
shkëmbimit të informacioneve shumë specifike dhe të mirëpërcaktuara midis sistemeve, të
tilla si një listë ilaçesh, një listë problemesh ose rezultate laboratorike.
Përdorimi i standartit FHIR është prezent në disa komponentë të sistemit
KlinikatShëndetësore. Një burim që ofron FHIR është Patient. Ky burim përdoret për
ruajtjen e të dhënave personale, demografike dhe administrative për një individ që merr
kujdes shëndetësor ose shërbime të tjera të lidhura me shëndetin. Sistemi përmban modulin
Pacienti ku ruhen këto të dhëna të pacientëve. Më poshtë jepet një pjesë e shkurtër e një
shëmbulli se si mund të duken disa të dhëna të një pacienti nga sistemi
KlinikatShëndetësore duke përdorur standartin FHIR.
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Figura 26. Të dhënat e pacientit në formatin XML sipas FHIR

Sistemi KlinikatShëndetësore përdor librarinë Hl7.Fhir.R4 e cila është libraria kryesore
mbështetëse për standardin FHIR të HL7 që përmban funksionalitete kryesore për të
punuar me serverat që ofrojnë shërbimet RESTful FHIR, për të përdorur klasat POCO për
FHIR si dhe për të mundësuar analizimin dhe serializimin e të dhënave FHIR. Gjithashtu
libraria ofron edhe një funksionalitet të quajtur FhirClient për qasje të lehtë në serverat
FHIR. Libraria përmban klasa që abstragojnë burimet FHIR të cilat ndodhen tek paketa
HL7.Fhir.Model, përmban klasa që mundësojnë komunikimin me serverat FHIR të cilat
ndodhen tek paketa HL7.Fhir.Rest dhe klasat që kryejnë serializimin e të dhënave në JSON
dhe XML të cilat ndodhen tek paketa HL7.Fhir.Serialization. Shërbimet RESTful të
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serverit që përdoret për menaxhimin e burimeve FHIR për KlinikatShëndetësore aksesohen
tek adresa http://vonk.fire.ly
Një tjetër burim FHIR që përdor sistemi është Observation i cili përfaqëson matjet e
thjeshta të bëra për një pacient. Vëzhgimet janë elemente kryesore në kujdesin
shëndetësor, të cilat përdoren për të mbështetur diagnozën, për të monitoruar progresin, për
të përcaktuar bazat dhe modelet. Gjithashtu një burim tjetër i përdorur nga sistemi është
MedicationRequest i cili përfaqëson administrimin e mjekimit që i jepet pacientit. Më
poshtë jepen disa shembuj të përdorimit të këtyre burimeve nga sistemi.

Figura 27. Të dhënat e një vëzhgimi në formatin JSON sipas FHIR
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Figura 28. Të dhënat e një mjekimi në formatin JSON sipas FHIR
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6. Konkluzione
Kujdesi shëndetësor në çdo hallkë të tij ka nevojën e sistemeve informatike për ruajtjen e
informacioneve, aksesimin, interpretimin dhe integrimin e tyre nëpër komponentë të
ndryshëm.
Integrimi i të dhënave mjekësore në një mënyrë eficiente dhe ndërveprimi midis sistemeve
të ndryshme informatike dhe komponentëve të ndryshëm është shumë i rëndësishëm në
përmirësimin e shërbimeve mjekësore, diagnostikimin e sëmundjeve, përmirësimin e
trajtimeve mjekësore, vendimmarrjen e mjekëve etj.
Duke përdorur semantikën, algoritmet e duhura dhe teknikat e ndryshme të përpunimit të
informacionit mund të arrihet një strukturim unik dhe standard i informacionit mjekësor,
kështu që informacioni mund të integrohet më lehtë midis sistemeve të ndryshme.
Përdorimi i ontologjive dhe i rrjetit semantik sjell mundësinë e ndërveprimit në nivel global
të sistemeve informatike mjekësore dhe integrimin lehtësisht të të dhënave midis
komponentëve të ndryshëm.
Ndërveprimi është shumë i rëndësishëm, sepse duhet ndërhyrë shpejt në raste të caktuara,
qoftë për pacientin individualisht, ashtu edhe në një nivel më të përgjithshëm, për të
kuptuar tendenca të ndryshme, sjellje të viruseve apo të sëmundjeve.
Shumë i rëndësishëm është përdorimi i standardeve ndërkombëtare në ruajtjen e të dhënave
shëndetësore, si dhe përdorimi i semantikës, në mënyrë që të jetë i mundur ndërveprimi.
Janë hulumtuar standardet HL7, FHIR dhe ICD-10.
Në këtë punim është bërë hulumtimi i semantikës së të dhënave mjekësore dhe forma se si
mund të aplikohet semantika. Zgjidhja e propozuar në këtë studim është përdorimi i
ontologjive për t’iu dhënë nuancën semantike informacioneve mjekësore që do të
procesojnë sistemet.
Një nga objektivat më të rëndësishëm që u arrit në këtë punim, është ndërtimi i një modeli
të materializuar në softuer, që synon të vendosë pacientin në qendër të sistemit si “pronari”
i të dhënave të veta mjekësore. Aplikacioni që u ndërtua, shfrytëzon përdorimin e
ontologjive si mjetin për të arritur integrimin e të dhënave dhe ndërveprimin.
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