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Deklarata e origjinalitetit të punimit
Unë, Suela Maxhelaku, deklaroj, nën përgjegjësinë time personale, se punimi i doktoratës
me temë: “Integrimi i të dhënave mjekësore në dizenjimin e një arkitekture eHealth”, me
udhëheqës shkencor Prof. Asoc. Dr. Alda Kika, është përfundim i punës kërkimore
shkencore origjinale. Punimi nuk është prezantuar asnjëherë përpara një institucioni tjetër
për vlerësim apo të jetë botuar i tëri dhe nuk ka në përmbajtje të tij materiale të shkruara
nga autorë të tjerë, përveç rasteve të cilat janë të referuara dhe të cituara.
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Abstrakt
Integrimi i të dhënave midis komponentëve apo sistemeve të ndryshme përbën një ndër
sfidat kryesore të sistemit shëndetësor. Shkëmbimi i të dhënave të pacientit, trajtimeve
dhe diagnostikimeve të ndryshme midis ofruesve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor
ndaj pacientit është parakusht për garantimin e një kujdesi më të mirë ndaj tij.
Objektivi i këtij punimi është që, nëpërmjet përmirësimit të procesit të shkëmbimit të të
dhënave mjekësore dhe të të dhënave të pacientëve, të ndihmojë në trajtimin e këtyre të
fundit dhe po ashtu edhe në procesin e vendimmarrjes së mjekëve. Përmes këtij
disertacioni synohet të ofrohen zgjidhje për të aksesuar të dhënat dhe diagnostikimet e
pacientëve në kohë reale, për të shfaqur imazhet DICOM të tyre, si dhe për klasifikimin e
raporteve mjekësore radiologjike.
Përmes këtij punimi propozohet përdorimi i Ontologjive si një ndër mjetet më efikase për
të ofruar semantikën web. Si rezultat, është ndërtuar Ontologjia APHRO, e cila modelon
të dhënat e pacientëve dhe Ontologjia Neuro-Radio, që integron të dhënat e ekzaminimit
neurologjik të pacientit me atë të diagnostikimit radiologjik dhe diagnozave neurologjike
sipas ICD-10. Konceptet e përdorura në Ontologji ofrojnë ndërveprim nëpërmjet
përdorimit të standardeve, si: HL7 FHIR, SNOMED CT dhe ICD-10 dhe në të njëjtën
kohë përmirësojnë procesin e vendimmarrjes, trajtimit apo diagnostikimit të pacientit.

Fjalë kyçe: E-health, ndërveprimi, SNOMED CT, HL7 FHIR, ICD-10.
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Abstract

Integrating data between different components or systems is one of the main challenges
of the healthcare system. Exchanging patient data, treatments and different diagnoses
among different healthcare providers is a prerequisite for ensuring better healthcare for
the patient.
The aim of this thesis is to support the medical and patient data processing, through the
improvement of the exchanging process of these data, and also to support the decisionmaking process of the healthcare professionals. This thesis is focused on providing
solutions to access patients' data and diagnoses in real time, display DICOM images, and
classify radiological medical reports.
In this dissertation it is proposed the use of Ontologies as one of the most efficient tools
to provide web semantics. As a result of the research conducted, it is designed the
APHRO Ontology, which models patient’s data, and the Neuro-Radio Ontology, which
integrates patient neurological examination data with that of radiological diagnosis
findings and neurological diagnoses according to ICD-10. The concepts used in Ontology
provide interoperability through the use of standards, such as: HL7 FHIR, SNOMED CT
and ICD-10 and at the same time improves the process of decision-making, treatment or
diagnosis of the patient.

Key words: E-Health, Interoperability, SNOMED CT, HL7 FHIR, ICD-10.
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Kapitulli I: Vështrim i përgjithshëm
1.1 Hyrje
Vitet e fundit, vendi ynë është përballur me një sërë sfidash për sa i përket sistemit të
kujdesit shëndetësor. Ndër të tjera, këto sfida lidhen sidomos me aksesimin e të dhënave
mjekësore, monitorimin e pacientëve në kohë reale, integrimin e komponentëve apo
sistemeve të ndryshme, ruajtjen dhe integrimin e të dhënave heterogjene, si dhe
përdorimin e standardeve për shkëmbimin e të dhënave midis sistemeve shëndetësore.
Gjithashtu, gjatë pandemisë COVID-19, kur e gjithë bota u përball me një krizë
shumëdimensionale, sidomos për vendin tonë, doli në pah rëndësia që ka ruajtja dhe
menaxhimi i të dhënave që lidhen me historikun e pacientëve ndaj sëmundjeve
bashkëshoqëruese.
Kujdesi shëndetësor është një fushë, e cila, gjithnjë e më tepër, kërkon zgjidhje
inteligjente dhe efikase, në mënyrë që të menaxhojë kërkesat aktuale dhe të ardhme të
shoqërisë. Teknologjitë po suportojnë implementimin dhe administrimin e shëndetit të
personalizuar, i cili në mënyrë inteligjente reagon dhe i përshtatet nevojave të përdoruesit
[1]. Sektori shëndetësor, për vetë veçoritë dhe natyrën e tij, gjeneron dhe përpunon një
sasi relativisht të madhe të të dhënave, nga burime dhe tipologji të ndryshme, të cilat
rriten dhe ndryshojnë në mënyrë dinamike. Po ashtu, krahas menaxhimit të të dhënave
dhe interpretimit të këtyre të fundit, me rëndësi në fushën e shëndetësisë është integrimi
dhe ndërveprimi i të dhënave mjekësore.
Integrimi i të dhënave nga komponentë të ndryshëm, sisteme të ndryshme dhe ofrues të
ndryshëm të kujdesit shëndetësor mbetet një ndër sfidat e sistemit shëndetësor. Aksesimi
në çdo kohë i të dhënave mjekësore të pacientëve, nga ana e ofruesve të kujdesit
shëndetësor, përbën një aspekt thelbësor për vetë rëndësinë dhe impaktin që ka në tërësi,
në funksionimin e sistemit të kujdesit shëndetësor.
Në përgjithësi, informacioni kryesor që shkëmbehet dhe në vijim ruhet, është në formë
narrative. Materializimi në formë narrative i informacionit mbi të dhënat mjekësore të
pacientëve të ndryshëm konstatohet edhe në raportet mjekësore. Kjo gjë sjell përdorimin
e termave të ndryshëm gjatë procesit të diagnostikimit apo përcaktimit të një situate të
caktuar për pacientin. Tekstet narrative, mungesa e përdorimit të standardeve të caktuara
në përshkrimin e një diagnoze, sëmundjeje apo simptomave të pacientëve ul ndjeshëm
ndërveprimin e të dhënave midis komponentëve apo sistemeve të ndryshme në
shëndetësi.
Bazuar në Strategjinë Kombëtare të Shëndetësisë 2016-2020, e cila projekton objektivat
bazë të përmirësimit të kujdesit shëndetësor deri në vitin 2025, mbetet ende një sfidë
integrimi i të dhënave dhe informacioneve të ndryshme nga institucionet shtetërore. Për
më tepër është ende në hapat e parë krijimi i të dhënave elektronike mjekësore, përmes
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funksionimit të një sistemi elektronik të integruar të informacionit shëndetësor dhe
krijimit të dosjes elektronike shëndetësore për qytetarët.
Në këtë kuadër, për shërbimin e kujdesit shëndetësor parësor, dytësor dhe atë terciar,
mbetet prioritare funksionimi i sistemit të informacionit të integruar dhe të dhënave
elektronike mjekësore. Për më tëpër ia vlen të theksojmë se mirëqenia më e mirë dhe
nevoja për kujdesin shëndetësor janë kërkesa gjithnjë e në rritje, duke synuar rritjen e
cilësisë së kujdesit shëndetësor duke ulur kostot dhe shpenzimet e përgjithshme [2].
Të dhënat mjekësore kalojnë në disa faza, sikurse janë: mbledhja e të dhënave,
përpunimi, ruajtja, analizimi dhe integrimi i tyre me sisteme të tjera. Integrimi i të
dhënave në mjekësi vazhdon ende të mbetet një sfidë, në kushtet kur sasia e tyre rritet në
mënyrë të ndjeshme dhe vazhdojnë të gjenerohen të dhëna nga burime të ndryshme, në
formate të ndryshme të të dhënave etj. Të dhënat mjekësore përfshijnë: të dhënat e
pacientit, të dhënat e marra nga qendra shëndetësore urbane e rurale, poliklinika të
specialiteteve pranë spitaleve, shërbimet spitalore, shërbimet e urgjencës mjekësore,
shërbimet laboratorike, shërbimet farmaceutike, studime të ndryshme të kryera, e po
ashtu, edhe të dhëna që merren në kohë reale nga pacienti, të cilat ekzaminohen përmes
pajisjeve teknologjike dhe nga aplikacione që zbatohen nga ofruesit e kujdesit
shëndetësor apo edhe nga vetë pacienti.
Integrimi i të dhënave, krahas faktit që duhet suportuar nga mjetet e duhura, si dhe të
realizohet sipas standardeve të përcaktuara, duhet të mbështetet edhe nga të gjithë aktorët
e përfshirë në sistemin shëndetësor.
Zbatimi i integrimit të të dhënave në shëndetësi do të kishte impakt mbi zbatimin e
Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë lidhur me:
•
Rritjen në mënyrë të vazhdueshme të cilësisë së ofrimit të kujdesit shëndetësor
dhe të vetë sistemit shëndetësor;
•
Marrjen dhe zbatimin e praktikave më të mira klinike në lidhje me monitorimin e
protokolleve klinike, në ndihmë të personelit mjekësor;
•
Marrjen dhe zbatimin e evidencës shkencore të praktikave më të mira mjekësore
[3].

1.2 Objektivat e punimit
Objektivi kryesor i këtij punimi është aplikimi i shkencave kompjuterike dhe i
teknologjisë së informacionit në integrimin e të dhënave mjekësore, me qëllim ofrimin e
kujdesit shëndetësor në përputhje me standardet europiane. Duke mbajtur në konsideratë
rëndësinë jetike që ka për qytetarët ofrimi i shërbimit të kujdesit shëndetësor, është
parësore ndërveprimi i sistemeve të sektorëve të ndryshëm. Integrimi i të dhënave të
këtyre sistemeve do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e cilësisë së kujdesit
shëndetësor ndaj qytetarëve, si dhe në unifikimin dhe standardizimin e proceseve dhe
procedurave që lidhen, ndër të tjera, me diagnostikimin, raportimin, si dhe monitorimin e
pacientëve. Një ndër objektivat e këtij punimi është dizenjimi dhe zhvillimi i Ontologjive
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për të mundësuar ndërveprimin dhe integrimin e të dhënave të pacientit. Ndërtimi i
Ontologjisë do të bëjë të mundur ruajtjen dhe aksesimin e të dhënave shëndetësore të
pacientit, sipas vizitave që ka kryer, në sektorë të ndryshëm shëndetësorë dhe gjithashtu
do të modelojë njohuri mbi sëmundjet në të cilat pacienti mund potecialisht të jetë i
riskuar. Për më tepër, kjo Ontologji është dizenjuar për të ofruar ndërveprimin e të
dhënave të pacientit nëpërmjet përdorimit të standardit SNOMED CT. Gjithashtu, në këtë
disertacion janë integruar të dhënat e ekzaminimit neurologjik me diagnostikimin
radiologjik dhe atë neurologjik sipas standardit ICD-10.
Ontologjitë e krijuara përmes përdorimit të standardeve, si: SNOMED CT, ICD-10 dhe
HL7 FHIR, synojnë që të lehtësojnë ndërveprimin semantik dhe të mundësojnë
shkëmbimin e të dhënave midis ofruesve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor.
Punimi ka si qëllim përftimin e njohurive të reja përmes integrimit të të dhënave
mjekësore, me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Gjithashtu,
integrimi i të dhënave mjekësore sjell një kontribut me rëndësi në ofrimin e kujdesit
shëndetësor, lidhur me:








Përftimin e njohurive të reja;
Shkëmbimin e të dhënave midis komponentëve ose sistemeve të ndryshme;
Aftësinë për të përdorur të dhënat e gjeneruara nga sisteme të ndryshme;
Dhënien e një panorame më të qartë të të dhënave dhe të historikut të pacientit;
Përmirësimin e procesit të vendimmarrjes;
Unifikimin dhe standardizimin e procedurave dhe proceseve të ofrimit të
shërbimeve të kujdesit shëndetësor;
Rritjen e eficiencës së sistemit të kujdesit shëndetësor.

1.3 Struktura e punimit
Ky punim është i strukturuar në shtatë kapituj.
Kapitulli i parë, “Vështrim i përgjithshëm”, paraqet rëndësinë dhe sfidat e integrimit të
të dhënave, si dhe përdorimin e standardeve në shëndetësi për të arritur ndërveprimin e të
dhënave shëndetësore. Në vijim, në këtë kapitull, janë detajuar objektivat kryesorë dhe
struktura e punimit.
Kapitulli i dytë, “Shëndetësia digjitale dhe e-health”, i dedikohet analizës së
Shëndetësisë digjitale, duke sjellë praktikat që gjejnë zbatim në vendet e Bashkimit
Europian, së bashku me analizën e sfidave dhe qasjen e këtyre vendeve ndaj identifikimit
të zgjidhjeve që ofron Shëndetësia digjitale. Përdorimi i Shëndetësisë digjitale ka një
rëndësi parësore për vendin tonë dhe është një element thelbësor për garantimin e një
progresi të qëndrueshëm në sistemin shëndetësor. Një vend të rëndësishëm në këtë
kapitull zë hulumtimi i kryer mbi situatën aktuale në vendin tonë. Më tej, punimi vijon
me dhënien e një analize të detajuar mbi sfidat e sistemit shëndetësor, Shëndetësisë
digjitale dhe Sistemeve informatike. Po ashtu, në këtë kapitull do të paraqiten
komponentët e Shëndetësisë digjitale dhe e-health.
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Kapitulli i tretë, “Ndërveprimi i të dhënave mjekësore”, do t’i dedikohet tërësisht
analizimit të konceptit të ndërveprimit të të dhënave shëndetësore. Në këtë kuadër, ky
kapitull analizon në mënyrë të detajuar mënyrat përmes së cilave konkretizohet procesi i
ndërveprimit, si: ndërveprimi semantik, klinik, teknik dhe ai i proceseve. Për këtë
kapitull, rëndësi të veçantë merr studimi dhe argumentimi lidhur me rëndësinë e
përdorimit të standardeve në sektorin shëndetësor, si: SNOMED CT, DICOM, ICD-10,
LONIC dhe HL7 FHIR. Ky kapitull përmbyllet me implementimin e standardit FHIR, si
standardi bazë i shkëmbimit të të dhënave shëndetësore, me qëllim ruajtjen e të dhënave
demografike të pacientit.
Kapitulli i katërt, “Aplikacionet web në e-health”, konsiston në kryerjen e një analize
krahasimore midis aplikacioneve tradicionale dhe aplikacioneve SPA, duke u fokusuar në
evidentimin e përparësive që këto të fundit kanë ndaj aplikacioneve tradicionale. Ajo që
paraqet rëndësi të veçantë në këtë kapitull është implementimi i një aplikacioni web, i cili
synon të ruajë të dhënat e pacientëve, historikun, diagnostikimin e tyre dhe shfaqjen e
imazheve DICOM. Nëpërmjet këtij aplikacioni synohet të përmirësohet kujdesi ndaj
pacientit, jo vetëm duke ruajtur të dhëna të tilla si faktorët e riskut, por gjithashtu duke
ofruar një ndërfaqe përdoruesi dinamike, të thjeshtë dhe me performancë të lartë për
përdoruesin. Ky aplikacion përdor teknologji për të ofruar ripërdorim të komponentëve
dhe sinkronizim të të dhënave të pacientëve, në kohë reale. Gjithashtu, në këtë kapitull
janë reflektuar përfundimet e eksperimenteve të kryera mbi klasifikimin e raporteve
mjekësore radiologjike, në gjuhën shqipe, të 1313 pacientëve, sipas klasifikuesve Naïve
Bayes dhe n-grams.
Kapitulli i pestë, “Semantika web dhe përdorimi i Ontologjisë në shëndetësi”,
paraqet hulumtimin e kryer mbi semantikën web dhe Ontologjitë, si pjesë integrale dhe
thelbësore të saj. Gjithashtu, në këtë kapitull trajtohen Ontologjitë në ndërveprimin
semantik, duke u ndaluar veçanërisht në komponentët kryesorë që ndërtojnë Ontologjinë,
standardet dhe mjetet e përdorura në to. Kjo pjesë e punimit mbyllet me evidentimin e
rasteve praktike të implementimit të Ontologjive në shëndetësi.
Kapitulli i gjashtë, “Ontologjia APHRO për menaxhimin e të dhënave mjekësore të
pacientëve”, trajton në mënyrë të detajuar modelimin e Ontologjisë APHRO (Albanian
Patient Healthcare Records Ontology), e cila synon të ofrojë ndërveprimin e të dhënave
të pacientit nëpërmjet përdorimit të standardit SNOMED CT. Kjo Ontologji do të
modelojë të dhënat e pacientit, shenjat jetësore të tij, vizitat që ai kryen dhe shërbimet
mjekësore që ofrohen në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, sipas sektorëve
përkatës. Për më tepër, në Ontologji janë modeluar sëmundjet jongjitëse dhe faktorët risk
të tyre, në mënyrë që të evidentohen sëmundjet, të cilat potencialisht mund t’i shfaqen
pacientit në të ardhmen.
Kapitulli i shtatë, “Ontologjia Neuro-Radio për integrimin e të dhënave të
ekzaminimit neurologjik me diagnostikimin radiologjik”, i dedikohet dizenjimit dhe
ndërtimit të Ontologjisë Neuro-Radio, Ontologji kjo që integron njohuritë e marra nga
Ontologjia e Ekzaminimit Neurologjik (NEO), Ontologjia e Radiologjisë Gamuts
(GAMUTS) dhe diagnozat neurologjike sipas standardit ICD-10. Ontologjia ofron
integrimin dhe ndërveprimin e të dhënave mjekësore nëpërmjet përdorimit të standardit
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SNOMED CT. Gjithashtu, në këtë pjesë të punimit studiohet metodologjia e integrimit të
Ontologjive dhe sfidat kryesore të lidhura me to.
Ky punim mbyllet me evidentimin e përfundimeve të arritura në përmbyllje të studimit
dhe hulumtimit shkencor të kryer. Gjithashtu, në fund të punimit, janë pasqyruar
sugjerime mbi punët që, potencialisht, mund të kryhen dhe të zhvillohen në të ardhmen.
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Kapitulli II: Shëndetësia digjitale dhe e-health
2.1 Shëndetësia digjitale
Zhvillimet teknologjike dhe sidomos përballja me pandeminë globale COVID-19 ka
rritur ndjeshëm nevojën e implementimit të Shëndetësisë digjitale. Për më tepër, aplikimi
i teknologjisë dhe përdorimi i mjeteve që ofron Shëndetësia digjitale potencialisht
ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të kujdesit shëndetësor ndaj pacientëve dhe në
ofrimin e një sërë shërbimesh të ndryshme nga ana e ofruesve të kujdesit shëndetësor.
Shëndeti digjital (Digital Health) ose, sikurse njihet ndryshe, edhe si përdorimi i
teknologjive digjitale në shëndetësi, është një formë inovative e Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikimit (TIK), për të adresuar nevojat shëndetësore. Shëndeti
digjital po trajtohet gjithmonë e më shumë si një koncept që përfshin eHealth, si dhe
fusha të tjera, si përdorimi i avancuar i shkencave kompjuterike, big data apo inteligjenca
artificiale [4]. Gjithashtu, në fushën e Shëndetësisë digjitale përfshihen edhe fusha të
tjera, si: Telemedicina, Blockchain, sensorë të ndryshëm, pajisjet wearable etj. Në figurën
e mëposhtme paraqiten fushat kryesore pjesë përbërëse të Shëndetësisë digjitale.

Figura 1: Fushat e Shëndetësisë digjitale dhe eHealth [5] [6] [7]

Përdorimi i mjeteve dhe i teknologjisë së Shëndetësisë digjitale ofron lehtësi dhe
performancë të lartë në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mjekësore [8]. Sipas [9]
shëndeti digjital përfshin:
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1. mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave, informacioneve dhe njohurive në çdo vend;
2. objektivin për ta bërë shëndetësinë dhe mjekësinë më të personalizuar dhe më të
saktë;
3. arritjen e objektivave që lidhen ngushtësisht me promovimin e shëndetësisë,
mirëqenies dhe vetëmenaxhimin në mënyrë eficiente;
4. dimensionet e ndryshme ekonomike të shërbimeve.
Bazuar në [10], Teknologjitë e Shëndetësisë digjitale, përsa i përket funksioneve,
mund të klasifikohen në kategoritë e mëposhtme:


Kategoria A: Impakti i sistemit
o shërbime të sistemit: teknologji të Shëndetësisë digjitale, të cilat,
pavarësisht se nuk kanë rezultate të matshme për pacientin, ofrojnë
shërbime për sistemet shëndetësore dhe kujdesin social.



Kategoria B: Komunikimi dhe mirëkuptimi
o Informimi: ofron informacione, burime ose aktivitete për publikun,
pacientët ose për mjekun, i cili ka kontakt në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe
është përgjegjës për pacientin;
o regjistrat e shëndetit: përfshijnë monitorimin e përgjithshëm të shëndetit
nëpërmjet pajisjeve të vendosura në veshjet e fitnesit dhe ruajnë të dhëna
mbi simptoma të thjeshta;
o komunikimi: lejon komunikimin e dyanshëm midis qytetarëve, pacientëve
ose profesionistëve të kujdesit shëndetësor.



Kategoria C: Ndërhyrjet
o parandalim i ndryshimit të sjelljes: çështje të shëndetit publik, si:
konsumimi i alkoolit, duhanit etj.;
o vetëmenaxhimi: vetëmenaxhim nga pacienti për kushte të caktuara;
o trajtimi: siguron dhe udhëzon trajtime;
o monitorimi aktiv: gjurmim i vendndodhjes së pacientit, regjistrim ose
transmetim të dhënash etj.;
o llogaritje: aftësi llogaritëse për të ndikuar në trajtimin, diagnostikimin ose
kujdesin shëndetësor;
o diagnostikimi: diagnostikimi i një kushti të caktuar apo udhëzimi mbi
diagnozat.

Kriza në shëndetin publik, për shkak të COVID-19, ka nxitur nevojën e
përshpejtimit të kujdesit shëndetësor digjital [11]. Duke e lidhur me situatën shëndetësore
globale, mund të theksohet se shëndeti digjital përmirëson mënyrën e detektimit dhe të
menaxhimit të sëmundjeve infektive si COVID-19 [12].
Me situatën paspandemike në botë është rritur ndjeshëm nevoja e përcaktimit të
rolit të Shëndetësisë digjitale për t’i ardhur në ndihmë sistemeve shëndetësore, si një
reagim i shpejtë në përgjigje të pandemisë COVID-19. Kështu, qasja ndaj shëndetit
digjital nuk lidhet me implementimin e një pajisje të vetme, platforme apo teknologjie,
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por me aftësinë e të mësuarit të përdorimit të pajisjeve digjitale dhe përmirësimin e
rrjedhës së punës për të komunikuar më mirë me pacientët [13]. Mjetet e shëndetit
digjital, si: Internet of Things (IoT), biosensorët dhe inteligjenca artificiale janë përdorur
gjerësisht për shkak të distancimit social dhe ofrimit të kujdesit shëndetësor në distancë.
Këto procese drejtojnë ofruesit e kujdesit shëndetësor drejt integrimit të përhershëm të
teknologjive digjitale në çdo aspekt të jetës postpandemike, si në kujdesin shëndetësor,
monitorimin e sëmundjeve, edukim e më gjerë [14].
Zgjidhjet që ofron shëndetësia digjitale po integrohen si pjesë e rëndësishme e
shërbimeve që ofrohen në Bashkimin Europian, në të cilin shumë vende anëtare po
përdorin monitorimin e pacientëve në mënyrë remote dhe mHealth, për të ofruar një
kujdes më të mirë ndaj pacientëve kronikë. Për më tepër, me pandeminë COVID-19 është
vënë re rritje e përdorimit të aplikacioneve me qëllime raportimi ndaj simptomave apo
ndaj pajisjeve që monitorojnë pacientët kronikë [15].
Me qëllim ofrimin e një kujdesi shëndetësor me cilësi të lartë dhe eliminimin e
pabarazive është krijuar Hapësira e të Dhënave Shëndetësore Europiane (European
Health Data Space). Nëpërmjet saj synohet të promovohet aksesi në të dhënat
shëndetësore me qëllimin e parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit, kërkimit dhe
inovacionit, dhe për hartimin e politikave e legjislacionit. Ndër qëllimet kryesore të tij
është promovimi i shkëmbimit të të dhënave mjekësore të pacientëve dhe aftësia që ka
çdo qytetar për të kontrolluar të dhënat e tij shëndetësore [16] [17].
Sipas Raportit të Simpoziumit të OBSH, në vitin 2019, mbi të ardhmen e
sistemeve të Shëndetësisë digjitale në rajonin europian, sfidat kryesore të shëndetit
digjital përfshijnë:
 çështjet teknike që ndikojnë në procesin e digjitalizimit të sistemeve shëndetësore,
si: standardizimi i proceseve, infrastruktura kombëtare, ndërveprimi, siguria e të
dhënave dhe ripërdorimi i tyre, integrimi i ekosistemit dhe integrimi i shërbimeve
dhe i teknologjive të reja;
 burimet joadekuate, si: numri i personelit, koha, kosto etj. [5].
Nuk është i mjaftueshëm vetëm implementimi i mjeteve dhe i teknologjive për
ofrimin dhe implementimin e Shëndetësisë digjitale, pasi Shëndetësia digjitale dhe
sigurimi i mirëqenies duhet të përfshijnë mekanizma inteligjentë automatikë për të
përpunuar të dhënat, ku në qendër është personi dhe për të aksesuar informacion të
interpretueshëm për të siguruar mbështetje të personalizuar shëndetësore [18].

2.2 Situata aktuale mbi Shëndetësinë digjitale në Shqipëri
Sistemi shëndetësor në Shqipëri përbëhet nga 413 qendra të kujdesit shëndetësor
primar, 5 spitale universitare, 11 spitale rajonale, 25 spitale të rretheve dhe 39 poliklinika
[19] [20].
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Vendi ynë po përballet me një sërë sfidash lidhur me implementimin e shëndetësisë
digjitale. Megjithatë, Shqipëria ka treguar një angazhim të vazhdueshëm në rritjen e
kujdesit shëndetësor parësor dhe në rritjen e cilësisë së ofrimit të kujdesit shëndetësor
[21]. Për më tepër, në Shqipëri janë arritur implementime të rëndësishme në përdorimin e
mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në sektorin shëndetësor.
Implementimi i Sistemit Kombëtar të Regjistrit të të dhënave elektronike mjekësore, e
programeve pilot në e-health, si dhe e shërbimeve online për përdoruesit e kujdesit
parësor përfaqësojnë disa nga hapat kryesorë të ndërmarrë në fushën e mjekësisë në
Shqipëri [22].
Kështu, për sa i përket përmirësimit të shërbimit mjekësor në Shqipëri mund të
përmendim [23]:











Kartën shëndetësore dhe identifikimin e pacientëve të siguruar në sistem,
nëpërmjet platformës qeveritare e-Albania;
Regjistrin kombëtar të të dhënave elektronike shëndetësore;
Sistemin e informacionit kombëtar të checkup-it, në lidhje me vizitat e
pacientëve të moshës 40 vjeç deri më 65 vjeç;
Sistemin e informacionit të menaxhimit spitalor;
Nënshkrimin elektronik, i cili u mundëson mjekëve dhe farmacistëve të
nënshkruajnë në mënyrë digjitale dokumentet mjekësore;
E-Ekzaminimin, në të cilin qytetarët shqiptarë mund të rezervojnë online
nëpërmjet portalit e-Albania, për një ekzaminim të avancuar me pajisjet
mjekësore;
Sistemin e informacionit për regjistrimin e barnave;
Sistemin e administrimit efikas të burimeve njerëzore dhe financiare [24];
Recetën elektronike, e cila do të ruajë të dhëna mbi përshkrimin e barnave,
përshkrimin e terapisë, historikun e pacientit etj. [25];
Procesin e digjitalizimit të të dhënave shëndetësore [23].

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me mbështetjen e Qeverisë austriake
ka implementuar në mënyrë të suksesshme projektin kombëtar të të dhënave elektronike
mjekësore (EHR), në vitin 2016, i cili është implementuar në 4 qendra spitalore
universitare, 11 spitale rajonale, 25 spitale të rrethit dhe në 39 klinika të specializuara.
Nëpërmjet integrimit të tij me platformën e e-Qeverisjes ofrohen lehtësisht të dhënat
demografike të pacientëve. Për më tepër, seksioni e-health i portalit të qytetarëve
shqiptarë lejon qytetarët shqiptarë të aksesojnë dokumentet mjekësore të ruajtura në
Sistemin EHR [26]. Në figurën e mëposhtme paraqitet arkitektura e implementuar për
Regjistrin kombëtar të të dhënave elektronike mjekësore në Shqipëri.
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Figura 2: Arkitektura e të dhënave elektronike shëndetësore (EHR) në Shqipëri [20] [24]

Në Regjistrin kombëtar të të dhënave elektronike janë përdorur XDS dhe XCA, për të
shpërndarë të dhënat, të cilat ndodhen në qendrën e të dhënave të centralizuara, sikundër
paraqitet në figurën e mësipërme. XDS (Cross Enterprise Document Sharing), përfshin
një sërë rregullash implementimi dhe standarde për ruajtjen dhe shpërndarjen e të
dhënave të pacientëve midis institucioneve shëndetësore [27].
Në fakt ekzistojnë barriera për shkak të shpërndarjes së informacionit digjital nga
institucionet shëndetësore te pacienti, si pika kryesore që qëndron në themel të sistemit
shëndetësor, fuqizimi i rolit të të cilit vazhdon të mbetet një ndër objektivat e strategjisë
kombëtare të shëndetësisë [28].
Shqipëria, por edhe shtete tjera që kanë një sistem të avancuar shëndetësor, si
Kanadaja, [29], ende vazhdojnë me menaxhimin e të dhënave në mënyrën tradicionale
dhe jo plotësisht digjitale. Pavarësisht zhvillimeve dhe progresit të kryer, në Shqipëri
jemi ende në implementimet e para të Shëndetësisë digjitale.
Implementimi i “Digital Health” ka një rëndësi madhore për të gjithë aktorët e
përfshirë dhe të angazhuar në sistemin e kujdesit shëndetësor. Gjithashtu, kjo do të kishte
ndikim edhe në rritjen e cilësisë dhe të performancës në ofrimin e shërbimeve të kujdesit
shëndetësor, si dhe në garantimin e një progresi të qëndrueshëm në sistemin shëndetësor.
Nga ana tjetër, në mënyrë të tillë që i gjithë ky proces të mirëfunksionojë, është me
rëndësi të veçantë pjesëmarrja aktive e pacientit, përmes plotësimit dhe përditësimit të të
dhënave lidhur me diagnostikimet dhe ekzaminimet e tij të hershme. Në mënyrë që
pacienti të përfitojë nga të gjitha avantazhet dhe shërbimet që ofrohen në sajë të
implementimit dhe përdorimit të Shëndetësisë digjitale, është e domosdoshme që pacienti
të jetë një aktor kryesor i të gjithë ekosistemit të Shëndetësisë digjitale. Për më tepër,
pacienti jo vetëm që duhet të akses në qasjet që ofrohen nëpërmjet përdorimit të mjeteve
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dhe shërbimeve të Shëndetësisë digjitale, por duhet të jetë në gjendje të kontribuojë në të
dhëna mjekësore, nëpërmjet përdorimit të teknikave, teknologjive apo pajisjeve të
shëndetit digjital. Kështu, mund të vihet re mungesa e platformave në të cilat pacienti
mund të japë dhe përditësojë informacione të ndryshme në kohë reale, duke ndikuar
kështu potencialisht në procesin e vendimmarrjes së mjekut dhe paraqitjen e një
panoramë më të qartë të situatës shëndetësore të pacientit. Bazuar në sa më sipër, është
me rëndësi parësore implementimi i “Shëndetësisë digjitale” në sistemin e kujdesit
shëndetësor në vendin tonë.

2.3 Ndërveprimi midis sfidave të sistemit shëndetësor, Shëndetësisë
digjitale dhe sistemeve informatike
Sipas përkufizimit të dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, “eHealth”
është një koncept i gjerë, që nënkupton përdorimin e teknologjive të informacionit dhe të
komunikimit në shëndetësi. Këto teknologji aplikohen në sektorin shëndetësor, me qëllim
që të përmirësojnë shërbimet ndaj pacientit, të mundësojnë dhe lehtësojnë shkëmbimin e
të dhënave midis institucioneve të ndryshme shëndetësore, si dhe të përmirësojnë
procesin e vendimmarrjes dhe të komunikimit midis ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe
pacientëve.
Në figurën e mëposhtme tregohet lidhja midis sfidave të sistemit shëndetësor,
ndërveprimit të Shëndetësisë digjitale dhe kategorive e sistemeve, sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë [30].
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Figura 3: Ndërveprimi midis Shëndetësisë digjitale, sfidave të sistemit shëndetësor dhe kategorive të
sistemeve përkatëse [30]

Ndërhyrjet digjitale shëndetësore aplikohen brenda sistemit shëndetësor dhe kontekstit të
vendit përkatës, dhe implementimi i tyre realizohet nga elementët e mëposhtëm:





fusha përkatëse e shëndetësisë;
vetëndërhyrja digjitale;
pjesa hardware, software dhe kanalet e komunikimit për kryerjen e ndërhyrjes
digjitale në shëndetësi;
TIK-u dhe mjedisi i karakterizuar nga infrastruktura e shtetit, qeverisja, strategjia
dhe investimet, legjislacioni dhe politikat, forca e punës, standardet, ndërveprimi,
shërbimet e zakoshme dhe aplikime të tjera [5].

Bazuar në gjetjet e OBSH [5] janë paraqitur në figurën e mëposhtme sfidat e sistemit
shëndetësor.

12

Figura 4: Sfidat e Sistemit Shëndetësor

Bazuar në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është e nevojshme
krijimi i një platforme të Shëndetësisë digjitale, e cila do të suportojë ndërveprimin dhe
integrimin e një sistemi shëndetësor digjital në nivel kombëtar. Sipas OBSH, një
shembull i arkitekturës së platformës së Shëndetësisë digjitale do të përfshinte
komponentët e mëposhtëm:
1. Shtresën e ndërfaqes së përdoruesit (pajisje/sensorë, mbledhja e të dhënave,
raportim etj.);
2. Analizimin (datawarehouse analitike, motorët analitikë etj.);
3. Të dhënat (të dhëna mbi sëmundjet, të dhëna klinike, mjekësore, laboratorike,
spitalore, imazhe etj.);
4. Shërbimet e sigurisë së informacionit (shërbime autentifikimi, kriptografia dhe
nënshkrimet digjitale etj.);
5. Algoritmet, rrjedha e punës dhe pajisje të tjera të përbashkëta (shërbime procesimi
biznesi, vendimmarrje, shërbimet e pagesave etj.);
6. Dokumentimin (dokumente të sistemeve të kodimit, të trajnimeve, të politikave
etj.);
7. Shërbimet e integrimit me procesim të brendshëm (loge, balancues ngarkese etj.);
8. Shërbimet e integrimit me aplikime të jashtme (shërbime të pagesave, aplikacione
mobile);
9. Terminologjinë (shërbime terminologjike, klasifikime, standarde të të dhënave,
sisteme të kodimit);
10. Komunikimet interaktive (njoftime, mesazhe në celular etj.);
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11. Regjistrat për identifikimin dhe rregullat (regjistrat e lindjes dhe të vdekjes, etj.);
12. Infrastrukturën (pajisje fizike, protokolle të shkëmbimit të të dhënave,
teknologjitë web, etj.);
13. Parimet bazë (ndërveprimet (standardet, API), cilësia e të dhënave,
disponueshmëria e të dhënave etj.).
Nga ana tjetër, komunikimi në mënyrë të vazhdueshme me pacientin, aftësia që
pacienti të kontribuojë me të dhënat shëndetësore dhe jo vetëm, vënia në kohë reale e
informacionit në dispozicion të tij, ndikon ndjeshëm në rritjen e cilësisë së kujdesit
shëndetësor të ofruar, në ndjekjen në mënyrë të vazhduar sidomos të pacientëve kronikë,
në monitorimin e trajtimeve etj.
Në përgjithësi, pacienti ballafaqohet me teknika, terminologji, diagnoza, të cilat për të
janë të panjohura. Kështu, ndër problematikat e përgjithshme që konstatohen mund të
përmendim rastet kur raportet mjekësore, diagnozat, trajtimet apo medikamentet e
ndryshme nuk shoqërohen me një shpjegim në mënyrë të shkruar për pacientin apo rastet
kur këta të fundit hasin vështirësi në leximin e raporteve dhe interpretimin e
informacionit mbi analiza të ndryshme. Megjithëse informacioni mund të aksesohet
lehtësisht në web, ai mund të mos jetë informacioni i duhur dhe i saktë, dhe po ashtu
mund të mos përfshijë terminologjinë mjekësore që kërkohet.

2.4 E-Health
E-health është relativisht një praktikë e kohëve të fundit, që zbatohet në fushën e
kujdesit shëndetësor dhe mbështetet mbi teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit,
për përmirësimin e menaxhimit të informacionit mjekësor. Shërbimet dhe aplikacionet ehealth mundësojnë aksesimin, procesimin dhe shpërndarjen e të dhënave të pacientit
midis profesionistëve të kujdesit shëndetësor, në mënyrë që të përmirësohet identifikimi i
diagnozës së pacientit në bazë të standardeve të përcaktuara, trajtimi i sëmundjeve të
konstatuara dhe monitorimi i pacientit [31].
Në vitet e fundit, e-health po konsiderohet më së shumti si një burim inovativ, që po gjen
përdorim të gjerë në një sërë fushash. Në të njëjtën kohë, implementimi i e-health
mundëson shmangien e pengesave të shumta që lidhen me lista të gjata pritjeje në
institucione shëndetësore apo kufizime të ndryshme për sa i përket kohës dhe lëvizjeve
[32].

2.4.1 Arkitektura E-Health
Monitorimi i pacientit në kohë reale është shumë i rëndësishëm, duke mbajtur në
konsideratë që pacienti nuk duhet të monitorohet për gjendjen e tij shëndetësore vetëm
kur paraqitet tek mjeku, por sipas situatës së tij shëndetësore mund të jetë e nevojshme të
monitorohet gjatë gjithë kohës. Monitorimi në kohë reale ka rëndësi jo vetëm për
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pacientin, por gjithashtu edhe për mjekun, pasi mund monitorojë dhe të analizojë të
dhënat, të identifikojë diagnozën dhe trajtimin e duhur, dhe të ndërhyjë në varësi të
përgjigjes së pacientit ndaj një mjekimi ose trajtimi të caktuar. Kjo është e rëndësishme
veçanërisht për monitorimin e pacientëve me sëmundje kronike, ku krahas monitorimit të
pacientit, mund të ruhen dhe të dhëna të tjera mbi simptomat që mund të ketë pasur apo
mund të ketë shfaqur, medikamentet që ka marrë apo trajtimit që i është nënshtruar etj.
Autorët në [33] ofrojnë një arkitekturë e-health të bazuar në komponentët e mëposhtëm:
Pacientët

Pacientët mund të përdorin sensorët për të monitoruar shenjat
jetësore.
Sensorët IOT
Sensorët që do të mbledhin të dhëna si rrahjet e zemrës etj., dhe
më pas i dërgojnë të dhënat tek mikrokontrollët.
Mikrokontrollët Shtresa e integrimit të të dhënave për unifikimin e të dhënave të
pacientëve.
FOG Devices
Marrin të dhënat e pacientëve dhe kryejnë përpunimin paraprak të
të dhënave.
Cloud
Shërben për ruajtjen dhe procesimin e të dhënave.
Tabela 1: Komponentët e arkitekturës e-health [33]

Ndër teknologjitë që ofrojnë mundësinë e monitorimit të pacientëve dhe të lehtësimit të
shërbimeve administrative, mund të përmendim aplikacionet shëndetësore të instaluara në
pajisje të ndryshme, chatbot-et që lejojnë një komunikim të sigurt dhe të personalizuar
me pacientin dhe po ashtu realiteti virtual i cili ndihmon në rehabilitimin fizik të pacientit
[34].

2.4.2 Konceptet bazë në kujdesin shëndetësor smart
Kujdesi shëndetësor smart do të përdorë teknologji të avancuara si IoMT (Internet
of Medical Things), pajisjet wearable, inteligjencën artificiale, 5G, platformat cloud,
blockchain, në mënyrë që sistemi i kujdesit shëndetësor të jetë më eficient dhe të
zvogëlojë në mënyrë efektive kostot dhe riskun nga proceset mjekësore. Konceptet bazë
të tij përfshijnë aktorët (mjekët, pacientët, institucionet shëndetësore, institutet e
kërkimit), teknologjinë dhe menaxhimin (menaxhimi nëpërmjet bazës së të dhënave,
menaxhimi remote, menaxhimi i rrjetit, menaxhimi i sigurisë). Në lidhje me teknologjinë,
do të kemi klasifikimin në pajisje (sensorë, wearable devices, smartphone, IoT),
teknologji të lidhjes (si interneti, wifi etj.) dhe të tjera koncepte (si Cloud Computing, Big
Data dhe Inteligjenca Artificiale) [35].
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2.4.2.1 Sensorët
Procesi i kujdesit ndaj pacientit po orientohet gjithnjë e më shumë drejt
monitorimit në mënyrë të vazhdueshme dhe në kohë reale të pacientit. Sensorët janë
shumë të rëndësishëm në procesin e monitorimit, sepse përmes tyre mund të monitorohet
pacienti në kohë reale dhe më tej të dërgohen të dhënat ose sinjalizohen sektorë të
ndryshëm të kujdesit shëndetësor. Sensorët gjejnë një përdorim të gjerë në monitorimin e
sëmundjeve kronike dhe mund të vendosen si te pacientët që ndodhen në institucione
shëndetësore, ashtu edhe tek ato jashtë tij. Ekziston një shumëllojshmëri sensorësh, të
cilët mund të vendosen te pacienti dhe përdoren për të monitoruar periodikisht shëndetin
e tij sipas llojit të sëmundjes respektive. Monitorimi në mënyrë të vazhdueshme ofron
mundësi në ofrimin e një kujdesi më të mirë ndaj pacientit, sidomos për të monitoruar
sëmundjet kronike [36]. Kështu, shërbimet e ndryshme që ofrohen në shëndetësi, duke
monitoruar pacientët në kohë reale, luajnë një rol shumë të rëndësishëm tek ata, pasi i
japin mundësi pacientit të kryejë aktivitetet e përditshme, ndërkohë që monitorohet në
mënyrë të vazhdueshme. Monitorimi në mënyrë remote i pacientëve ndikon drejtpërdrejtë
në përmirësimin e kujdesit ndaj pacientit, por gjithashtu dhe në rritjen e cilësisë së jetës
së tij.

2.4.3 Siguria në E-health
Qasja ndaj mjeteve të avancuara të Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit, si: pajisjet wearable, Internet of Things etj., lidhet me një sërë sfidash për
sa i përket aspektit të sigurisë dhe privatësisë së të dhënave në e-health. Shkëmbimi i të
dhënave të pacientëve midis komponentëve dhe sistemeve të ndryshëm apo edhe marrja e
të dhënave në kohë reale të pacientit, nëpërmjet sensorëve të ndryshëm, kërkon që të
sigurohet dhe të ruhet privatësia e të dhënave mjekësore dhe të përcaktohen teknika,
teknologji apo mjete për shkëmbimin e sigurt të të dhënave mjekësore.
Sistemi i Informacionit e-health duhet të ofrojë siguri dhe privatësi të të dhënave
mjekësore. Për më tepër, duke mbajtur në konsideratë situatën e krijuar prej pandemisë
COVID-19, si rezultat i së cilës është gjeneruar një numër relativisht i lartë i të dhënave
të pacientëve, mund të konkludojmë se janë pikërisht këto të dhëna, që mund të jenë
objekt potencial i sulmeve të ndryshme. Kështu, përveç ofrimit të kujdesit ndaj pacientit,
duhet, në të njëjtën kohë, të sigurohen edhe të dhënat e tij. Në fakt, ruajtja e privatësisë së
të dhënave duhet të koordinojë me rrjedhën që ndjekin të dhënat dhe, gjithashtu, me tipin
e të dhënave. Në figurën e mëposhtme ilustrohen disa nga teknikat për ofrimin e sigurisë
së të dhënave në sektorin shëndetësor [35].
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Figura 5: Shembuj të teknikave për ofrimin e sigurisë së të dhënave [35]

Por, përveç të dhënave tekst, pjesë e rëndësishme e informacionit shëndetësor
janë dhe imazhet digjitale. Nga hulumtimi shkencor i kryer kanë rezultuar një sërë
kërkimesh shkencore që ofrojnë sigurinë e imazheve digjitale. Për shembull, për rritjen e
nivelit të sigurisë në Sistemet e Informacionit të Imazheve në Shëndetësi është propozuar
nga [37] implementimi i skemës së përmirësuar së nënshkrimit Rabin.

2.4.3.1 Aplikimi i blockchain në e-health

Shembujt e aplikimeve të teknologjisë blockchain në e-health bazohen më së
shumti në të dhënat elektronike mjekësore [38]. Në sistemet shëndetësore të bazuara në
blockchain, Kontratat smart i japin mundësi pacientëve të kontrollojnë të dhënat e tyre.
Nëpërmjet Kontratave smart mundësohet transferimi i sigurt i të dhënave mjekësore,
duke patur kështu një ndikim të drejtpërdrejtë edhe në ndërveprimin e sistemit
shëndetësor. Ato përcaktojnë rolin, zotëruesin e të dhënave, politikat e shkëmbimit të të
dhënave, si dhe mekanizmat e aksesit. Figura e mëposhtme paraqet lidhjen midis
komponentëve të ndryshëm në kujdesin shëndetësor dhe Kontratave smart [39].

Figura 6: Kontrata Smart [39]
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Blockchain arrin të menaxhojë në mënyrë optimale informacionin e shkëmbyer
midis përdoruesve, pajisjeve IoT, pajisjeve edge dhe serverave. Në arkitekturën e
propozuar nga Rupasinghe, Burstein dhe Rudolph pacienti merr të dhëna nga ofrues të
ndryshëm të kujdesit shëndetësor dhe ato, gjithashtu, kërkojnë akses për të dhëna
mjekësore nga njëri-tjetri. Arkitektura përbëhet nga tri Kontrata Smart: regjistri, politikat
e kërkesës dhe politikat e përgjigjes. Në këtë arkitekturë garantohet vlefshmëria e të
dhënave ndërmjet Kontratave Smart dhe, po ashtu, ndërveprimi nëpërmjet standardit
FHIR [40].
Gjithashtu, autorët në [41], sugjerojnë një kombinim të blockchain me semantikën web,
pasi blockchain-i, duke përdorur edhe teknologjitë e semantikës web, mund të përfitojë në
ruajtjen dhe paraqitjen e të dhënave, ndërsa semantika web mund të përfitojë nga
implementimi i blockchain-it në integritetin, sigurinë dhe decentralizimin e të dhënave.

2.5 Big Data
Në ditët e sotme, mbledhja e të dhënave nga burime të ndryshme, nuk
identifikohet më si sfida kryesore e Big Data, por analizimi, menaxhimi dhe interpretimi i
tyre. Teknikat dhe teknologjitë e përdorura në dizenjimin dhe implementimin e
zgjidhjeve të ofruara nga Big Data sipas [42] mund të përmblidhen si më poshtë:
1. Cikli i jetës së Big Data - i cili përfshin njohuri nga fusha të ndryshme, si: njohuria
makinë, programim dhe bazë të dhënash, teknika të tilla si analiza të serisë kohore,
optimizim, vizualizim etj.
2. Kërkesa të infrastrukturës - modelet që ofrohen në cloud, konkretisht, Infrastruktura si
Shërbim (IaaS).
3. Framework dhe libraritë e Big Data - përdorimi i MapReduce, si një algoritëm
procesimi në mënyrë paralele i të dhënave të mëdha, etj.
4. Vizualizimi - pas analizimit të të dhënave, rezultatet mund të vizualizohen nëpërmjet
mjeteve të ndryshme, statistikore apo atyre të inteligjencës.
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Kapitulli III: Ndërveprimi i të dhënave mjekësore
3.1 Hyrje
Bazuar në interpretimin e bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë,
ndërveprimi është aftësia e aplikacioneve dhe sistemeve ICT për të komunikuar me njëritjetrin, për të shkëmbyer të dhëna dhe për të përdorur informacionin që është shkëmbyer.
Ndërveprimi i të dhënave shëndetësore i jep më tepër vlerë të dhënave mjekësore, pasi
ato jo vetëm që mund të shkëmbehen midis sistemeve apo komponentëve të ndryshëm,
por edhe mund të përdoren prej tyre. Gjithashtu, ky ndërveprim konsiston në një
kontribut me vlerë në procesin e vendimmarrjes, jo vetëm të mjekut, por për të gjitha
sistemet e tjera vendimmarrëse.
Për më tepër, në mënyrë që të implementohet Shëndetësia digjitale është tepër e
rëndësishme që të ofrohet integrimi dhe ndërveprimi i të dhënave shëndetësore. Ky
proces duhet të përfshijë të dhëna të gjeneruara nga aktorë të ndryshëm në shëndetësi,
duke përfshirë që nga të dhënat e gjeneruara nga pacientët deri tek të dhënat e gjeneruara
nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. Në këtë kapitull synohet që të evidentohen sfidat e
integrimit dhe të ndërveprimit të të dhënave. Më tej janë studiuar e hulumtuar llojet e
ndërveprimit dhe standardet kryesore, si: SNOMED CT, HL7 FHIR, ICD-10, LONIC
dhe DICOM, të cilat janë përdorur në këtë punim, për t’u ndalur më konkretisht në këtë
kapitull në implementimin e standardit të shkëmbimit të të dhënave shëndetësore HL7
FHIR, për të dhënat bazë të pacientit.

3.2 Sfidat e ndërveprimit të të dhënave mjekësore
Ndërveprimi i të dhënave mjekësore në sistemin shëndetësor përbën një nga sfidat
më të mëdha të sistemit të kujdesit shëndetësor në vendin tonë dhe jo vetëm. Shkëmbimi i
të dhënave të pacientëve apo i informacionit mjekësor midis ofruesve të ndryshëm të
kujdesit shëndetësor, si: qendrave shëndetësore, qendrave ambulatore, poliklinikave,
laboratorëve, qendrave spitalore, farmaceutike etj., do të sillte një vlerë të shtuar, jo
vetëm për rritjen e cilësisë së kujdesit ndaj pacientit, por edhe në raport me asistimin e
mjekut në procesin e vendimmarrjes.
Sipas [31] burimet kryesore të të dhënave klasifikohen në:
1. Të dhënat personale të pacientëve, që përfshijnë të dhëna administrative (të dhëna
personale të pacientëve, informacion në lidhje me shërbimet klinike, caktimi i
vizitave apo dhe faturimi i pacientëve);
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2. Të dhënat elektronike që i referohen të dhënave mjekësore të lidhura me
pacientët, duke përfshirë diagnoza apo terapi;
3. Ekzaminimet që përfshijnë rezultatet e diagnozave apo testeve laboratorike.
Kështu, integrimi i të dhënave të ndryshme nga ofrues të ndryshëm të kujdesit
shëndetësor do të garantonte ofrimin e një panorame më të qartë të të dhënave
shëndetësore mbi pacientin dhe do të përfshinte informacione të ndryshme mbi trajtimet,
diagnozat, simptomat, raportet mjekësore, të dhënat laboratorike etj., sepse nga
institucione apo departamente të ndryshme do të mund të gjenerohen të dhëna të
ndryshme mbi pacientin. Për shembull, për një pacient me sëmundje kronike do të ishte
shumë i rëndësishëm monitorimi i situatës së tij shëndetësore në kohë reale dhe marrja e
të dhënave shëndetësore nga të gjithë ofruesit e kujdesit shëndetësor për këtë pacient. Për
këtë qëllim është parësore aksesimi i të dhënave mjekësore dhe ndërveprimi midis
komponentëve apo sistemeve të ndryshme shëndetësore.
Sipas hulumtimeve të kryera, në ekosistemin shëndetësor mbetet ende sfidë
shkëmbimi i të dhënave të pacientëve apo i informacioneve shëndetësore midis sistemeve
të ndryshme. Shkak për këtë nuk është përdorimi i platformave të ndryshme nga ana e
ofruesve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor apo zbatimi i politikave të ndryshme nga
ana e tyre, por mungesa e strategjive në implementimin e standardeve që do të çojnë në
ndërveprimin e të dhënave mjekësore.
Gjithashtu, një tjetër sfidë e sistemit të kujdesit shëndetësor është identifikimi i
pacientit në sisteme të ndryshme, përdorimi i standardeve të ndryshme për të shprehur
koncepte apo terma të lidhur me shëndetësinë, të tilla si: diagnoza, procedura, raportime,
gjetjet në imazhe të ndryshme etj.
Arritja e ndërveprimit të të dhënave do të kërkonte implementimin e arkitekturës së
duhur, e cila do të jepte mundësinë që sistemet shëndetësore të arrinin të komunikonin
me njëri-tjetrin në kohë reale. Për më tepër, ndërveprimi midis sistemeve duhet të ofrojë
siguri dhe privatësi të të dhënave shëndetësore.

3.3 Ndërveprimi në shëndetësi
Ndërveprimi midis sistemeve të ndryshme është i domosdoshëm duke marrë në
konsideratë rëndësinë që ka shkëmbimi i të dhënave midis tyre. Përdorimi i të dhënave
shëndetësore elektronike përbën një nga politikat strategjike kryesore për të përmirësuar
kujdesin shëndetësor, jo vetëm në Europë, por edhe në vende të tjera jashtë saj [43].
Megjithatë, pavarësisht se disa shtete në Europë kanë përparuar shumë për sa i përket
avantazheve që ofron përdorimi i shëndetit digjital dhe të dhënave me cilësi të lartë, në
pjesën më të madhe të këtyre vendeve, ende nuk ofrohet implementimi i plotë i mjeteve
dhe teknologjive të shëndetësisë digjitale. Sistemet shëndetësore ofrojnë implementim të
dobët të teknologjive, ndërveprim të ulët midis institucioneve shëndetësore etj. [44].
Ndërveprimi midis sistemeve has në një sërë pengesash për shkak të mospërdorimit të
standardeve. Këto standarde duhet të përkrahen dhe të përdoren nga sistemet e kujdesit
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shëndetësor. Gjithashtu, të dhënat në mjekësi janë heterogjene, gjë që e bën më të
vështirë analizimin, shpërndarjen dhe përdorimin e tyre.
Ndërveprimi i të dhënave shëndetësore të pacientit në kujdesin shëndetësor
parësor me QSU “Nënë Tereza”, por gjithashtu dhe ndërmjet departamenteve të
ndryshme, brenda të njëjtit institucioni shëndetësor, do t`i jepte vlerë të shtuar të dhënave
të pacientit. Sisteme të ndryshme ofrojnë mënyra të ndryshme të ruajtjes së të dhënave
dhe të ofrimit të shërbimit te pacienti. Këto sisteme ofrojnë mundësi që të shprehin në
mënyra të ndryshme të njëjtën sëmundje, diagnozë apo trajtim. Duke qenë se të dhënat
mjekësore shprehen në mënyra të ndryshme, integrimi i të dhënave nga dy ose më shumë
sisteme së bashku do të kishte sfida të mëdha për sa i përket eliminimit të informacioneve
të dublikuara, por edhe unifikimit të termave apo koncepteve. Për këtë arsye, vlen të
theksohet se është shumë e rëndësishme përdorimi i termave, koncepteve të unifikuara
apo i standardeve në shëndetësi.
Sipas Komisionit Europian, në mënyrë që të shfrytëzohet plotësisht shkëmbimi i të
dhënave mjekësore, është me rëndësi sigurimi i të dhënave mjekësore me cilësi dhe që
burime të ndryshme të të dhënave mjekësore të mund të komunikojnë me njëri-tjetrin.
Burimet e ndryshme të të dhënave, si: të dhënat elektronike mjekësore, regjistra të
ndryshëm apo dhe mjete të ndryshme të ofrimit të shëndetësisë digjitale, duhet të
komunikojnë midis tyre. Kjo nënkupton ndërveprimin teknik dhe semantik midis
sistemeve IT dhe infrastrukturave të ndryshme [16].
Ndërveprimi i jep mundësi sistemeve shëndetësore apo edhe komponentëve të tjerë të tij
për të ndërvepruar me njëri-tjetrin, me qëllimin e shkëmbimit, ruajtjes, aksesimit dhe
shpërndarjes së të dhënave shëndetësore. Ndërveprimi midis sistemeve është i mundur
nëpërmjet standardeve, si: HL7 FHIR, DICOM etj.

3.4 Llojet e ndërveprimit
Sipas [45], klasifikimi i ndërveprimit teknik, ndërveprimit semantik, ndërveprimit
të proceseve dhe ndërveprimit klinik ilustrohen në figurën e mëposhtme:
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Figura 7: Shtresat e Ndërveprimit [45]

3.4.1 Ndërveprimi teknik
Ndërveprimi teknik është i bazuar në aftësinë e sistemeve për të shkëmbyer
informacion midis tyre. Gjithashtu, ky ndërveprim lidhet me protokollet e komunikimit
dhe infrastrukturën e nevojshme për këto protokolle [46]. Ndërveprimi teknik shërben për
lëvizjen e të dhënave nga një sistem në një tjetër. Ndërkohë, ndërveprimi teknik nuk
analizon të dhënat apo kuptimin e të dhënave që shkëmbehen.

3.4.2 Ndërveprimi semantik
Ndërveprimi semantik i jep mundësinë kompjuterave të ndajnë, kuptojnë,
interpretojnë dhe përdorin të dhënat pa pasur dykuptimësi midis tyre [45]. Ky ndërveprim
është niveli më i lartë i ndërveprimit, pasi jo vetëm ofron shkëmbimin e të dhënave
mjekësore, por gjithashtu ofron mundësinë e përdorimit, interpretimit dhe strukturimit të
të dhënave që do të shkëmbehen. Në këtë ndërveprim mund të shkëmbehen të dhëna,
kuptimi i të cilave në mënyrë direkte nuk është i qartë. Ndërtimi i ontologjive është
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shumë i rëndësishëm në arritjen e ndërveprimit semantik në shëndetësi. Për këtë arsye,
për ofrimin e ndërveprimit semantik, në kapitullin e gjashtë dhe të shtatë të këtij punimi,
janë ndërtuar ontologjitë me qëllimin e ofrimit të ndërveprimit të të dhënave shëndetësore
dhe të pacientëve.
3.4.3 Ndërveprimi i proceseve
Ndërveprimi i proceseve i ofron mundësi individëve të ndryshëm të ndajnë midis
tyre një kuptim të përbashkët në një rrjet të përbashkët. Në punën e tyre të përditshme
mund të përdorin informacione që vijnë nga një tjetër burim. Aspektet kryesore të
ndërveprimit të proceseve janë siguria dhe privatësia [45]. Ndërveprimi i proceseve ofron
shpërndarjen dhe mundëson koordinimin e proceseve të punës.
3.4.4 Ndërveprimi klinik
Në kujdesin shëndetësor ndërveprimi klinik, ka një rëndësi parësore. Ndërveprimi
klinik do të konsistojë në aftësinë e dy ose më shumë mjekëve që kanë kontakt dhe
përgjegjësi direkte me pacientin, apo e grupeve të ndryshme, që të arrijnë të komunikojnë
me njëri-tjetrin me qëllimin e shpërndarjes së informacionit dhe të dhënave shëndetësore.

3.5 Standardet
Standardet mbeten përparësi e rëndësishme në shëndetësi. Nga ana tjetër,
përdorimi i standardeve mbetet një ndër sfidat aktuale të sistemit shëndetësor. Në figurën
e mëposhtme ilustrohet ndërveprimi si pjesë e standardeve.
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Figura 8: Aspektet kryesore të standardeve [45]

Disa shembuj të standardeve në shëndetësi do të përfshijnë:







Standarde të të dhënave: klasifikimi i sëmundjeve, klasifikimi i barnave, i
procedurave klinike etj.
Standarde të përmbajtjes së informacionit: fjalorë, lloje të dhënash, struktura
dokumentesh etj.
Standarde të shkëmbimit të informacionit: pranime, transferime apo largime të
pacientëve, rezultate laboratorike etj.
Standarde të identifikuesve personalë dhe entiteteve: identifikues pacienti,
identifikues të ofruesit të shërbimit, numri i identifikimit të punëdhënësit,
identifikues i shtetit, identifikues i ofruesit të sigurimit shëndetësor etj.
Standarde të privatësisë dhe sigurisë: standarde të sigurisë, standarde të
konfidencialitetit, standarde të anonimitetit etj.
Standardet funksionale etj. [47].

Në figurën e mëposhtme ilustrohet avantazhi i përdorimit të standardeve në shëndetësi.
Në figurën në të majtë tregohen 15 lidhje të ndryshme, të cilat shërbejnë për të lidhur 6
domain-e, ndërkohë që këto lidhje mund të eliminohen duke specifikuar një standard të
vetëm [45].
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Figura 9: Kalimi në një standard të vetëm [45]

3.5.1 SNOMED CT
SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms ) është
terminologjia klinike gjithëpërfshirëse, e përdorur në të gjithë botën në sistemin
shëndetësor. SNOMED CT mirëmbahet nga Organizata e Zhvillimit të Standardeve të
Terminologjisë Mjekësore (IHTSDO). SNOMED CT përfaqëson një terminologji, e cila
është e vlerësuar, e kontrolluar dhe tepër e pasur nga ana semantike. Përdorimi i
SNOMED CT i shton vlerë dhe kuptim të dhënave shëndetësore. Ky standard është mjaft
i rëndësishëm në ofrimin e një cilësie të lartë të kujdesit ndaj pacientit. Kjo terminologji
përdoret për të lidhur njohuritë klinike, në mënyrë që të kontribuojnë në një kujdes
shëndetësor cilësor, të qëndrueshëm dhe të sigurt. Paraqitja e të dhënave semantike ofron
mundësi të përdorimit të gjerë në procesin e vendimmarrjes, raportimit etj. [48].

3.5.2 DICOM
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) është standardi
ndërkombëtar i imazheve mjekësore, i cili ofron një protokoll për arkivimin dhe arritjen e
komunikimit të informacionit nëpërmjet imazheve digjitale në mjekësi. Skedarët DICOM
ruajnë informacion metadata, si: të dhënat e pacientëve, të pajisjeve, karakteristikat e
imazhit, madhësinë, dimensionet etj. [49]. Gjithashtu, DICOM ofron formatin e
shkëmbimit të të dhënave mjekësore në një sërë fushash të ndryshme në mjekësi. Kështu
mund të përmendim se imazhet DICOM gjejnë një përdorim tepër të gjerë si në MRI
(Magnetic Resonance Imaging), radiografi etj.
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3.5.2.1 PACS
Carter dhe Veale e përshkruajnë PACS (Picture Archiving and Communication
Systems) si një rrjet me një grup kompjuterash, serverash dhe arkivash, të cilët përdoren
për të menaxhuar imazhet digjitale. PACS pranon imazhe në formatin DICOM nga
sektorë të ndryshëm, si: kardiologjia, radiologjia dhe patologjia. Në figurën e mëposhtme
paraqiten komponentët e rrjetit PACS. DICOM do të shërbejë si formati kryesor për
ruajtjen dhe transferimin e imazheve në PACS.

Figura 10: Rrjeti PACS [50]

PACS janë zhvilluar në mënyrë dinamike kohët e fundit. Në ditët e sotme PACS
ofron një sërë avantazhesh si: mundësia për të marrë imazhe nga departamente të
ndryshme në qendrat spitalore, vendi i arkivimit mund të jetë i aksesueshëm për disa
departamente të së njëjtës qëndër spitalore, ka aftësi të procesimit të imazhit dhe madje
mund edhe të rindërtojë një skaner CT në 3D [50].

Figura 11: Skaner CT në 3D [50]
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3.5.3 ICD-10
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ICD-10 është standardi ndërkombëtar
i diagnostikimit, i cili shërben për raportimin e sëmundjeve dhe kushteve shëndetësore.
Përdorimi i këtij standardi ofron:




mundësi në analizimin, aksesimin dhe ruajtjen më me lehtësi të informacionit
shëndetësor, i cili do të përdoret në vendimmarrje;
shpërndarjen dhe krahasimin e informacionit shëndetësor ndërmjet shteteve,
rajoneve apo spitaleve të ndryshme;
krahasimin e të dhënave në të njëjtën vendndodhje në periudha të ndryshme [51].

3.5.4 LONIC
LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) është standardi
ndërkombëtar për identifikimin e vëzhgimeve, matjeve dhe dokumenteve shëndetësore.
Ai është një standard që përdoret në mbarë botën për të identifikuar të dhënat mjekësore
dhe për të mundësuar shkëmbimin e të dhënave midis sistemeve të ndryshme. Të dhënat
që mund të shkëmbehen në mënyrë që të ofrohet ndërveprimi semantik, janë të dhëna
laboratorike, shenja vitale ose dokumente klinike [52].

3.5.5 HL7
HL7 (Health Level Seven International) është një organizatë, e cila ka elaboruar
shkëmbimin e informacionit shëndetësor që prej vitit 1987. HL7 përfaqëson standardin
më të përdorur në shëndetësi për shkëmbimin, integrimin, shpërndarjen dhe aksesimin e
të dhënave shëndetësore në mënyrë elektronike [53]. Qëllimi i HL7 është ofrimi i
ndërveprimit të të dhënave shëndetësore në nivel global. Standardet e HL7 grupohen në
disa kategori në varësi të përdorimit, si: standardet primare, domain-et klinike dhe
administrative, udhëzuesit e implementimit, rregullat dhe referencat.
HL7 është një nga standardet që përdoret për të arritur integrimin midis sistemeve për sa i
përket të dhënave klinike dhe administrative, duke qënë se ofron një mënyrë për të
strukturuar informacionin mjekësor.
Sipas HL7, standardet e saj kategorizohen në mënyrë më të detajuar si më poshtë vijon:
-

Standardet primare, në të cilat bëjnë pjesë standardet për ndërveprimin,
pajtueshmëria dhe integrimi i sistemit;
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-

Standardet themelore, në të cilat përfshihen mjetet për të ofruar zhvillimin e
standardeve dhe infrastrukturës;
Domain-et administrative dhe klinike, që përcaktojnë standardet e dokumentimit
dhe të shkëmbimit të mesazheve në aspektin klinik;
Profilet EHR, të cilat përshkruajnë modelet funksionale dhe mundësojnë
menaxhimin e EHR;
Udhëzimet e implementimit, që ofrojnë udhëzime mbi implementimin dhe
materiale të tjera suplementare;
Rregullat dhe referencat, të cilat përfshijnë specifikime teknike, struktura
programimi dhe udhëzime mbi zhvillimin e standardeve dhe programeve;
Edukimi dhe ndërgjegjësimi, të cilat ofrojnë burime dhe mjete të ndryshme për të
kuptuar dhe përshtatur standardet HL7.

3.5.5.1 FHIR
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) është standardi i shkëmbimit
të të dhënave shëndetësore, i zhvilluar nga HL7 (Health Level Seven). Pavarësisht se
krijimi i sistemeve elektronike për të dhënat shëndetësore është tejet i rëndësishëm, po
ashtu është i rëndësishëm dhe integrimi i FHIR, në mënyrë që të ofrohet një kujdes më i
mirë ndaj pacientit. Ndërveprimi nëpërmjet FHIR, gjithashtu, ndihmon në dhënien e
diagnozave për pacientët dhe në vendimmarrjen e mjekut.
Sipas HL7 International, burimet e FHIR kategorizohen në:
-

burimi bazë (për shembull: pacienti, personi, shërbimet shëndetësore etj.);
burimi klinik (për shembull: mbikëqyrja, medikamente, raporte diagnostifikimi
etj.);
burimi financiar (për shembull: fatura, statusi i pagesës, instrumentet financiare
etj.);
burimi i specializuar (për shembull: produkte mjekësore, kërkimi shkencor etj.);
burimi i krijimit (për shembull: përcaktimi i krijimit të strukturës, përcaktimi i
veprimeve etj.).

Në tabelën e mëposhtme ilustrohet një shembull i përdorimit të burimeve të FHIR, për të
përcaktuar të dhënat mjekësore të pacientit.
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Burimi
Patient
Observation
Condition
Procedure
DiagnosticReport

Përshkrimi
Informacioni bazë rreth pacientit.
Suporton diagnostikimin dhe monitoron progresin e pacientit.
Ruan të dhëna të detajuara rreth problemit, diagnozës etj.
Ruan procedurat aktuale dhe historike të kryera për një pacient.
Ruan të dhëna mbi interpretimet e testeve të kryera në pacientë,
pajisje etj.
MedicationStatement Ruan informacion mbi medikamentet e përdorura ose që do të
përdoren nga pacienti.
Tabela 2: Shembull i përdorimit të burimeve të FHIR

Të
gjitha
burimet
e
mësipërme
https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html.

mund

të

aksesohen

në

FHIR është një kombinim i produkteve HL7, standardeve më të fundit web dhe
praktikave REST, në mënyrë që të lehtësohet adaptimi i praktikave më të mira të
integrimit në shëndetësi midis ofruesve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor. FHIR ofron
një REST API për të vendosur dhe modifikuar burimet, si për shembull: create, read,
update, search etj. dhe, gjithashtu, ofron udhëzime mbi dërgimin e kërkesave dhe leximin
e përgjigjeve nga API [29].

SMART në FHIR
SMART në FHIR është një platformë, e cila suporton standardet teknologjike dhe
mundëson krijimin e aplikacioneve të cilat funksionojnë në mënyrë të sigurt, të
besueshme dhe të pandërprerë në sistemin shëndetësor. Duke përdorur EHR ose data
warehouse-et që suportojnë standardet SMART, i jepet mundësi pacientëve, mjekëve dhe
punonjësve të kujdesit shëndetësor që të përdorin aplikacionet për të përmirësuar ofrimin
e kujdesit shëndetësor, kërkimin, duke ndikuar kështu edhe në shëndetin publik në
përgjithësi [54].

3.6 Implementimi i FHIR në të dhënat e pacientit
Për të implementuar standardin FHIR, në ruajtjen e të dhënave bazë për pacientin
do të përdoret burimi Patient. FHIR bazohet në arkitekturën REST. Atributet e burimit
Patient përshkruhen në figurën e mëposhtme [55]:
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Figura 12: Burimi Pacient në FHIR [55]

Ofrimi i ndërveprimit në shëndetësi, duke përdorur HL7 FHIR, është paraqitur i
detajuar në punimin “Improving Interoperability in Healthcare using HL7 FHIR”, në
Konferencën Akademike Ndërkombëtare IISES në Pragë, Çeki. Llojet e të dhënave të
FHIR do të konvertohen në formatin XML. Kështu, në këtë punim [56] është përdorur
standardi FHIR për të arritur ndërveprimin e të dhënave në shëndetësi. Versioni STU3
është versioni i FHIR i përdorur. Libraria Hl7.Fhir.STU3 suporton standardin HL7 FHIR
në lidhje me funksionimin e serverave REST FHIR, ndërsa libraria Hl7.FhirPath suporton
mjedisin e ekzekutimit [56] .
Për qëllime testimi është përdorur Pyro FHIR Server versioni STU3, nga Millar
[57]. Implementimi është kryer në C#. Përdorimi i FHIR për të regjistruar të dhënat e
pacientëve ofron mundësi të aksesimit të informacionit në çdo kohë. Në vijim paraqiten
të dhënat e ruajtura në formatin XML, për një pacient pas ekzekutimit të programit, që
ruan të dhëna rreth pacientëve, duke përdorur FHIR [56].
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Figura 13: Të dhënat e ruajtura në formatin XML duke përdorur FHIR [56]

Në të njëjtën mënyrë mund të përdoren të gjitha rekordet e FHIR për të ruajtur të
dhënat e pacientëve, për të mundësuar shpërndarjen më të lehtë të tyre dhe për të aksesuar
të dhënat e pacientëve në çdo vend. FHIR mund të përdoret si për të ruajtur të dhënat e
pacientëve, ashtu dhe për të përcaktuar diagnozat, sëmundjet, trajtimet, ekzaminimet,
informacionin në imazhet mjekësore etj.
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Kapitulli IV: Aplikacionet web në e-health
4.1 Hyrje
Sektorë të ndryshëm të sistemit shëndetësor, në varësi të natyrës dhe fokusit të
punës së tyre, ruajnë të dhëna mbi ekzaminimin e pacientëve dhe imazhet e skanuara
DICOM. Përshkrimi i teknikave apo i rezultateve diagnostikuese në formë teksti, krijon
mundësinë e përdorimit të një terminologjie të ndryshme nga mjekë apo imazheristë të
ndryshëm. Kjo mënyrë e ruajtjes së të dhënave do të vështirësonte analizimin apo
krahasimin e diagnozave, apo të trajtimeve të ndryshme te pacientët. Në këtë kuadër, në
këtë kapitull do të paraqitet implementimi i teknologjive SPA në dizenjimin e një
aplikacioni web që do të ruajë të dhënat e pacientëve dhe shfaqë imazhet DICOM.
Teknologjitë e përdorura garantojnë një rritje të performancës së sistemit dhe sinkronizim
të të dhënave të pacientit në kohë reale. Ky model është prezantuar në Konferencën
Shkencore Ndërkombëtare “2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent
Systems (EAIS)”, në Itali me autorë S. Maxhelaku dhe A. Kika.
Raportet mjekësore përbëjnë një nga dokumentet më të rëndësishme të sektorit
shëndetësor, por, pavarësisht se ato përmbajnë informacione të rëndësishme mbi
rezultatet, diagnostikimin, teknika të aplikuara etj., informacioni në to përgjithësisht
materializohet në formë teksti dhe rezulton të jetë i pastrukturuar në një pjesë të madhe të
tyre. Gjithashtu, në këtë kapitull do të paraqitet një klasifikim i raporteve mjekësore
radiologjike, të cilat përmbajnë interpretime të imazheve të skanuara, sipas të dhënave të
ekzaminuara të 1313 pacientëve në shërbimin e Neurokirurgjisë, Neuroradiologjisë në
QSU “Nënë Tereza”, Tiranë.

4.2 SPA
Një SPA (Single Page Applications) është një aplikacion web, i cili ofron një
mënyrë dinamike ndërveprimi me përdoruesin dhe nuk kërkon gjithmonë ngarkimin e
faqes nga serveri [58]. I gjithë aplikacioni do të ngarkohet vetëm herën e parë, në
momentin kur do të ekzekutohet dhe më pas do të përditësohen vetëm komponentë të
caktuar, pavarësisht veprimeve që kryhen nga përdoruesi. Rrjedha e punës në SPA
kontrollohet në mënyrë eksplicite nga gjendja e elementeve të kontrollit (widgets) [59].
Dy mënyrat kryesore për ndërtimin e faqeve web konsistojnë në ndërtimin e
aplikacioneve tradicionale web, në të cilat logjika e aplikacionit kryhet në server, dhe
aplikacioneve SPA, në të cilat pjesa më e madhe e ndërfaqes së përdoruesit kryhet në web
browser [60].
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4.3 Arkitektura e SPA-së
Aplikacionet tradicionale i drejtojnë të gjitha kërkesat nga klienti te serveri dhe
pas procesimit të kërkesës nga ana e serverit, do t’i dërgohen klientit. Në figurën e
mëposhtme paraqitet cikli i jetës së një aplikacioni tradicional.

Figura 14: Cikli i jetës së një aplikacioni tradicional

Në aplikacionet SPA, klienti do t’i menaxhojë vetë kërkesat, nëse nuk kërkohet
gjenerimi i të dhënave nga ana e serverit. SPA përbëhet nga një dokument HTML, i cili
do të ngarkohet në browser, dhe më pas nuk do të ringarkohet më. Në rastet kur do të
kërkohen të dhëna në server, kërkesat do të kryhen në mënyrë asinkrone. Pra, i gjithë
komunikimi midis klientit dhe serverit do të kryhet në mënyrë asinkrone. Sikurse
ilustrohet dhe në figurën e mëposhtme, serveri do të kthejë vetëm të dhëna nëpërmjet
formatit JSON dhe jo të gjithë dokumentin HTML.

Figura 15: Cikli i jetës së një SPA

Një ndër avantazhet kryesore në anën e klientit është modulariteti. Kodi ndahet në
module ose komponentë më të vegjël. Komponenti ose moduli kryesor do të menaxhojë
ciklin e jetës së aplikacionit dhe do të ndërveprojë me browser-in. Gjithashtu realizohen
dhe shumë funksione të tjera, ku ndër to mund të përmendim dhe gjenerimin e HTML-së,
menaxhimin e gjendjes së aplikacionit dhe komunikimit midis moduleve [61]. Ndarja e
aplikacionit në komponentë më të vegjël ofron avantazhe për këtë arkitekturë, pasi
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ndihmon në menaxhimin më të mirë të kodit dhe ripërdorimin e tij. SPA manipulon në
mënyrë eficiente elementet DOM, nëpërmjet objekteve JavaScript.
Përparësitë kryesore që SPA ka në krahasim me aplikacionet tradicionale mund të
përmblidhen si më poshtë [60]:






SPA ofron mundësinë e përditësimit vetëm të elementeve ose të komponentëve, të
cilët kanë ndryshuar, ndërkohë që komponentët e tjerë mund të përdoren nga
përdoruesi.
SPA ofron një arkitekturë të përbërë nga komponentë, të cilët e bëjnë kodin e
ripërdorshëm.
SPA ofron ndërfaqe përdoruesi dinamike.
SPA ofron performancë më të mirë të navigimit midis ndërfaqeve, në krahasim
me ato tradicionale, duke qënë se nuk ngarkohet e gjithë faqja, por vetëm
komponentë të caktuar.
SPA ofron përformancë më të lartë, për shkak se disa kërkesa do të menaxhohen
nga klienti dhe jo nga serveri. Të dhënat mund të kërkohen vetëm një herë nga
serveri, në momentin e parë, kur ngarkohet faqja dhe më pas mund të kemi akses
ndaj të dhënave, edhe nëse shpejtësia e internetit nuk është e madhe apo kur
përdoruesi mund të jetë offline.

4.4 Aksesimi i të dhënave në kohë reale nëpërmjet Firebase
Firebase është një platformë e zhvilluar nga Google. Karakteristika e kësaj baze
të dhënash është se përfaqëson një bazë të dhënash në kohë reale [62]. Në sistemin
shëndetësor kjo do të nënkuptojë që, nëse një mjek do të bënte një ndryshim në
aplikacionin web, një përdorues tjetër do të mund shikojë të dhënat në kohë reale pa
rifreskuar faqen. Në sistemin shëndetësor aksesimi i të dhënave në kohë reale është
shumë i rëndësishëm, pasi jep mundësinë e sinkronizimit të të dhënave të pacientëve në
çdo kohë.
Firebase konsiderohet platforma si një shërbim (PaaS) në cloud. Firebase përfshin një
grup shërbimesh në cloud të ofruara nga Google, si: shkëmbim mesazhesh, autentifikim
përdoruesi, bazë të dhënash në kohë reale, ruajtje të dhënash, hostim etj. [63]. Gjithashtu,
Firebase është një bazë të dhënash NoSQL. Si një bazë të dhënash NoSQL, të dhënat nuk
do të ruhen në tabela dhe relacione, por në collections (bashkësi me dokumente) dhe
dokumente.
Sipas Firebase, ndryshimet midis bazës së të dhënave Cloud Firestore dhe
RealTime mund të përmblidhen në tabelën e mëposhtme.
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Baza e të dhënave RealTime

Sinkronizim i të dhënave
Roli i bazës së të dhënave

Veprimet e të dhënave
Modelimi i të dhënave
Disponueshmëria e të
dhënave
Query offline në të dhënat
lokale
Numri i instancave të
bazës së të dhënave

Zgjerueshmëria

Disa GB ose disa nga të
dhënat që ndryshojnë
shpesh
JSON

Cloud Firestore

Query të avancuara,
renditje të dhënash dhe
transaksione
Qindra të dhëna GB deri në
TB

99.95%

Dokumentet organizohen
në collection
99.999%

Klientë iOS/Android

Klientë web, iOS/Android

Disa baza të dhënash

Një bazë e vetme të
dhënash

Përshkallëzimi më shumë
sesa është i parashikueshëm
do të kërkonte ndarjen në
disa baza të dhënash.

Përshkallëzimi është
automatik.

Tabela 3: Krahasimi midis bazës së të dhënave RealTime dhe Cloud Firestore [62]

4.5 Metodologjia
Ndër framework-et më të përdorshme JavaScript, me të cilat mund të ndërtohen
SPA janë: Angular JS, Vue.Js dhe React JS. Aplikacioni është zhvilluar duke përdorur
React si framework të SPA. Përdorimi i SPA i jep mundësi përdoruesve të kujdesit
shëndetësor të përdorin një ndërfaqe të thjeshtë dhe tepër interaktive. React.js është një
nga framework-et që ka pasur një përdorim shumë të madh kohët e fundit. Ajo ofron një
ndarje të anës së klientit nga ana e serverit, duke ofruar performancë të lartë.
Firebase është përdorur për ruajtjen e të dhënave dhe node.js si mjedisi i
ekzekutimit JavaScript. Firebase dhe React funksionojnë shumë mirë me njëra-tjetrën në
lidhje me aksesimin e të dhënave dhe të menaxhimit të gjendjes së aplikacionit. Gjendja e
aplikacionit SPA menaxhohet nëpërmjet librarisë Redux. Redux, përgjithësisht, përdoret
për menaxhimin e gjendjes në aplikacionet e mesme ose të mëdha. Në React çdo
komponent menaxhon gjendjen e tij lokale, por kjo bëhet akoma më e vështirë nëse duam
të ofrojmë një përshkallëzim të aplikacionit kur view të ndryshme duhet të menaxhojnë të
njëjtat të dhëna. Për menaxhimin e gjendjes mund të përdoren edhe event-et, por
menaxhimi i kodit në këtë rast do të ishte i vështirë, pasi për të ndryshuar gjendjen e
aplikacionit do të duhet të analizohet në mënyrë të detajuar përmbajtja e kodit, për të parë
se si potencialisht mund të ndryshojë kjo gjendje.
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Aplikacioni i zhvilluar i ka rimodeluar komponentët për të mos menaxhuar më
gjendjen e komponentëve nëpërmjet setState, por për të menaxhuar gjendjen e të gjithë
aplikacionit.

4.6 Aplikacioni web i propozuar
Aplikacioni web propozohet për Shërbimin e Neurokirurgjisë, Neuroradiologjisë
në QSU “Nënë Tereza”. Ky aplikacion ofron mundësi për ruajtjen e të dhënave
demografike të pacientit. Çdo pacient do të identifikohet në sistem nëpërmjet numrit të
sigurimeve shoqërore, i cili është unik për secilin prej tyre. Gjithashtu, për një pacient
janë ruajtur dhe informacione të tjera, si adresa dhe kontakti. Në figurën e mëposhtme
paraqitet ndërfaqja, e cila ofron mundësi për ruajtjen e të dhënave mbi pacientin.

Figura 16: Ruajtja e të dhënave të pacientit [64]

Aplikacioni, krahas faktit që do të ruajë të dhënat e pacientëve, do të ruajë edhe të
dhëna mbi faktorët e riskut që e shoqërojnë pacientin, të tilla si: diabeti, përdorimi i
alkoolit, mbipesha dhe obeziteti, përdorimi i duhanit, presioni i lartë i gjakut etj.
Gjithashtu, për të ofruar një përkujdesje më të mirë për pacientin, aplikacioni ofron
mundësinë e ruajtjes së të dhënave mbi historikun e familjes. Historiku i familjes do të
përfshijë të dhëna të tilla si: kancer, diabet, sëmundje në zemër ose sëmundje të tjera.
Këto të dhëna ilustrohen në figurën e mëposhtme:
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Figura 17: Faktorët e riskut dhe historiku i familjes [64]

Kërkimi për një pacient realizohet nëpërmjet numrit të sigurimeve shoqërore dhe
do të bëjë të mundur shfaqjen e emrit, mbiemrit dhe të datës së ekzaminimit të pacientit
përkatës.

Figura 18: Ekzaminimi i pacientit [64]

Përdoruesi ka mundësi të kërkojë raportet mjekësore sipas dy fushave në aplikacion:
fusha e parë, e cila do të përmbajë zonën që do të skanohet, si për shembull: koka apo
kolona, dhe fusha e dytë që do të përmbajë konceptet: tumor, MAV, AVC, sëmundje e
mielinës, neuroinfeksion, traumë, hernie diskale ose malformacion kongenital.

Figura 19: Kërkimi i raporteve [64]
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Në raportet ekzistuese, teknika e përdorur gjatë procesit të skanerit jepet nga
mjeku në formë narrative. Shkrimi në këtë mënyrë ofron mundësi që imazheristë/mjekë
të ndryshëm të shkruajnë të njëjtën teknikë, diagnozë në mënyra apo forma të ndryshme.
Aplikacioni web do t’i ofrojë mundësi mjekut/imazheristit, që do të shkruajë
raportin, të përzgjedhë një ose më shumë teknika të përdorura nëpërmjet një dropdown-i.
Ky aplikacion i ofron thjeshtësi përdoruesit në kërkimin e teknikës së përdorur.
Nëpërmjet fjalëve kyçe të përdorura nga përdoruesi, dropdown-i do të shfaqë ato teknika
që kanë në përbërje të tyre fjalët kyçe të përdoruesit. Për shembull, nëse përdoruesi do të
kërkojë tekstin ‘rmn’, atëherë do të shfaqen teknikat që kanë në përmbajtje të tyre fjalën
rmn, si: head rmn, brain rmn, column rmn apo rmn T-Lumbar. Gjithashtu, aplikacioni
ofron mundësi që përdoruesi të shtojë teknika ose rezultate të skanimit, nëse ato nuk janë
në listën ekzistuese të teknikave.

Figura 20: Përzgjedhja e teknikave [64]

Aplikacioni web, gjithashtu, ofron mundësi për të hapur imazhet DICOM të pacientëve
nëpërmjet implementimit të DICOM Web Viewer [65].

Figura 21: Afishimi i imazhit DICOM [64]

Në vijim të sa më sipër, në këtë kapitull propozohet një aplikacion web SPA, i cili
synon t’i vijë në ndihmë Shërbimit të Neurokirurgjisë, NeuroRadiologjisë në QSU “Nënë
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Tereza” për të ruajtur diagnostikimet e pacientëve. Gjithashtu, ky aplikacion përmirëson
kujdesin ndaj pacientit, duke ruajtur të dhëna, si historiku i familjes apo faktorët e riskut.
Për më tepër, klasifikimi i teknikave apo i rezultateve, potencialisht, mund të ndikojë në
procesin e vendimmarrjes së mjekut. Ky aplikacion përdor teknologji për të ofruar
përformancë të lartë, ripërdorim të komponentëve dhe sinkronizim të të dhënave të
pacientëve në kohë reale [64].

4.7 Klasifikimi i raporteve mjekësore
Kartelat mjekësore ruajnë të dhëna mbi pacientin dhe, gjithashtu, interpretime të
imazheve, ekzaminimeve, konkluzioneve të mjekut etj. Informacioni më i rëndësishëm
ruhet në formë teksti nga mjeku. Ky informacion është i një rëndësie të veçantë në raport
me diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve. Klasifikimi i tekstit ofron mundësi në
ndarjen në klasa të interesit, duke dhënë një mundësi më të mirë të analizimit të të
dhënave. Nga hulumtimi i kryer rezulton se ekzistojnë aplikime të ndryshme të
klasifikimit të raporteve mjekësore sipas kategorive të ndryshme. Për shembull, në
studimin e kryer nga [66] realizohet ekstraktimi i informacionit të rëndësishëm nga
raportet mjekësore dhe, për më tepër, realizohet klasifikimi i raporteve mjekësore në
kategori kritike ose jo kategori kritike.
Sipas kërkimit shkencor të kryer nga autorët [67] mbi raportet në Radiologji, si:
CT dhe ato MRI, për pacientët është i nevojshëm jo vetëm interpretimi i përmbajtjes së
raportit, por edhe informacioni mbi risqet që vijnë nga kryerja e një ekzaminimi
radiologjik, diagnoza dhe eksperienca mbi sëmundjen apo dhe mbi mbarëvajtjen e
procesit shëndetësor.
Në punimin “Radiological Medical Reports Classification”, i prezantuar në
Konferencën Ndërkombëtare “1 st International Conference on Computing and Machine
Intelligence”, në Turqi, nga A. Kika dhe S. Maxhelaku, është realizuar klasifikimi i
raporteve mjekësore radiologjike. Të dhënat e përdorura në këtë punim përfshijnë të
dhënat e ekzaminimit të 1313 pacientëve në Shërbimin e Neurokirurgjisë,
NeuroRadiologjisë në QSU “Nënë Tereza” në Tiranë. Informacioni në mënyrë narrative
do të përmbajë një interpretim të imazheve të skanuara të pacientit, të cilat më pas do të
përdoren për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientit.

4.7.1 Metodologjia e klasifikimit të raporteve mjekësore sipas Naïve Bayes dhe ngrams
Për klasifikimin e raporteve radiologjike është ndjekur modeli i mëposhtëm, në të
cilin çdo atribut kontribuon në mënyrë të barabartë dhe të pavarur.
Me “di” është vendosur një karakteristikë në vektorin me dokument D <i>, i= 1,2,3,n dhe
C{c1,c2,...,ck} është seti i klasave. Klasifikuesi do të caktojë një emërtim “cj” nga C në
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dokument. Vektori i atributeve të dokumentit dhe klasave, duke përdorur teoremën e
Bayes, do të ilustrohej me formulën e mëposhtme, ku “cj” nga seti C është variabël i
klasës dhe “D” është një vektor i tipit të varur me dimension n. P(D|cj) është shpërndarja
e probabilitetit e dokumentit D në klasa [68].

(1)

Sipas [68] klasifikuesi i Naïve Bayes do të caktojë dokumentin në klasën me probabilitet
më të lartë, ku argmax është funksioni, i cili gjen argumentin “j”, që jep vlerën më të
madhe nga funksioni P(cj|D).
NB(D)= argmax(j,P(cj|D)) (2)
Duke supozuar që të gjitha karakteristikat e “D” janë në mënyrë reciproke të pavarura, të
kushtëzuara në kategorinë c:
P(D|cj)=∏ni=1𝑃(𝑑𝑖|𝑐𝑗)

(3)

Ekuacioni (1) kur zëvendësohet (3) kthehet në ekuacionin e mëposhtëm:

(4)
P(D) është identik për secilën klasë cj, prandaj ekuacioni 2 do të transformohet në
ekuacionin e mëposhtëm:
NB(D)= argmax(j, 𝑃(𝑐𝑗)∏ ni=1𝑃(𝑑𝑖|𝑐𝑗) (5)
Sipas [68] sekuenca e karaktereve do të konvertohet në një sekuencë me token-a dhe sasi,
duke formuar në këtë mënyrë një paraqitje të fjalëve. Grupi i kategorive do të përcaktohet
në kohën e ndërtimit. Do të vlerësohet probabiliteti i secilës kategori në mënyrë të
pavarur nga token-at dhe gjithashtu dhe probabiliteti i secilit token në çdo kategori. Këto
vlerësime do të sigurojnë probabilitet zero për të gjitha rastet të cilat nuk janë në procesin
e trajnimit. Për këtë arsye është përdorur “additive technique”, që shton paraprakisht një
numërim për çdo numërim në të dhënat e trajnuara.
Klasifikuesi i dytë që është përdorur në [68] është bazuar në kategorizimin n-gram. Ngram është një zinxhir i n-karaktereve të njëpasnjëshme të një vargu. Klasifikuesi
krahason frekuencat e grupeve më të zakonshme të n-karaktereve që duhet të klasifikohen
në dokument.
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4.7.2 Eksperimente në lidhje me testimin e klasifikuesve
Gjuha shqipe është një gjuhë mjaft komplekse, pasi i jep emrave forma të
ndryshme në varësi nëse fjala është në formën njëjës apo shumës, si dhe trajtat e
ndryshme të emrit apo trajtat e ndryshme të foljeve në varësi të kohës së tyre.
Kompleksiteti i gjuhës shqipe sjell si domosdoshmëri analizimin e gjuhës shqipe përpara
procesit të analizimit të tekstit apo veprimeve të tjera lidhur me të.
Interpretimet e radiologëve në raportet mjekësore do të klasifikohen në gjashtë
klasa kryesore, në varësi të pjesës së trupit që është skanuar dhe ekzaminuar, të cilat
përfshijnë: kokën, kolonën kurrizore, barkun superior, barkun inferior, gjurin e majtë dhe
gjurin e djathtë.
Klasifikimi

Të dhënat

Kokë

Lezion temporal sin me shtrirje drejt insulës të kësaj ane, që përforcon
në mënyrë heterogjene pas injektimit të kiv me aspekt glioblastoma.
Fossa krani posteriore pa lezione evidente. Cisternat bazale të lira.
Ventrikujt me aspekt normal. Regjioni selar dhe paraselar me aspekt
normal. Tonsilat cerebelare me pozicion normal.

Kolonë

Medula spinale me dimensione dhe strukturë normale. Prolabim diskal
C3-4 median. Pa lezione evidente paraspinale. Në kolonën lumbare
ndryshime degjenerative diskale. Pa imazh për hernie diskale.

Tabela 4: Shembull i të dhënave [68]

Klasifikuesit Naïve Bayes dhe character level n-gram janë krahasuar midis tyre
sipas eficiencës dhe saktësisë në klasifikimin e raporteve mjekësore radiologjike.
Gjuha e programimit Java është përdorur për të shkruar kodin e trajnimit të klasifikuesve
dhe ekzekutuar eksperimentet. Në tabelën e mëposhtme janë ilustruar koha e trajtimit,
eficienca dhe saktësia e klasifikuesve në milisekonda.

KLASIFIKUESI
Koha e trajtimit (ms)

Naïve
Bayes
194

3grams
336

4grams
335

5grams
359

6grams
379

Tabela 5: Koha e trajtimit të klasifikuesve [68]

Testimi i klasifikuesve në lidhje me eficiencën e tyre është kryer në 100
dokumente, të zgjedhura në mënyrë të rastësishme nga i gjithë dataset-i. Koha e
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nevojshme që i duhej klasifikuesit për të klasifikuar dataset-in tregohet në tabelën e
mëposhtme:

KLASIFIKUESI
Eficienca (ms)

Naïve
Bayes
172

3grams
302

4grams
206

5-grams
208

6grams
236

Tabela 6: Eficienca e klasifikuesve [68]

Klasifikuesit, gjithashtu, janë krahasuar sipas saktësisë. Vlerësimi 10-fold crossvalidation është kryer duke përdorur klasifikuesit e Naïve Bayes dhe character level ngram me 3, 4, 5, 6 grams [68].

KLASIFIKUESI
Saktësia

Naïve
Bayes
0.981

3grams
0.977

4grams
0.973

5-grams
0.974

6grams
0.973

Tabela 7: Saktësia e klasifikuesve [68]

Për sa është analizuar më sipër, e po ashtu bazuar edhe në eksperimentet e kryera,
rezulton se algoritmi i Naïve Bayes ka një performancë më të mirë sesa n-gram, për sa i
përket saktësisë dhe performancës në klasifikimin e tekstit në raportet e pastrukturuara të
Radiologjisë, të shkruara në gjuhën shqipe. Për më tepër, kërkime të ndryshme si [69],
kanë treguar që klasifikuesi Naïve Bayes identifikon në mënyrë të saktë fraktura,
çrregullime apo anormalitete të tjera në raportet radiologjike.
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Kapitulli V: Semantika web dhe përdorimi i Ontologjisë në
shëndetësi
5.1 Hyrje
Teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit përdoren në sektorin e
shëndetësisë për të përmirësuar shërbimet dhe kujdesin ndaj pacientit. Në ditët e sotme,
në shëndetësi po përdoren një sërë pajisjesh, sisteme dhe sensorë të ndryshëm, që
mbledhin dhe grumbullojnë të dhëna të formateve të ndryshme mbi pacientët.
Shumëllojshmëria e tyre dhe rritja e sasisë së të dhënave nuk do të kishte rëndësinë e
duhur, nëse të dhënat nuk do të përdoreshin nga sisteme të ndryshme. Shkëmbimi i të
dhënave shëndetësore, marrja e njohurive dhe ndërveprimi midis sistemeve të ndryshme
janë disa nga sfidat kryesore në ekosistemin shëndetësor. Në shëndetësi është shumë e
rëndësishme përdorimi i standardeve jo vetëm në të dhënat e pacientëve, në raporte
mjekësore, diagnoza apo trajtime të tyre, por dhe në të dhënat mjekësore apo dokumentet
mjekësore, pasi ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë, si në shkëmbimin e informacionit,
ashtu edhe në marrjen e njohurive të reja, përdorimin e këtij informacioni, arritjen e
ndërveprimit të të dhënave dhe rritjen e performancës dhe të cilësisë në ofrimin e kujdesit
shëndetësor ndaj pacientëve.
Ontologjia ka një rol tepër të rëndësishëm në administrimin, organizimin,
integrimin dhe shpërndarjen e njohurive në shëndetësi. Kështu, midis koncepteve që
përdoren në shëndetësi mund të ndërtohen marrëdhënie të ndryshme. Këto marrëdhënie
mund të jenë midis faktorëve risk dhe sëmundjeve të ndryshme, etj.
Sipas Brujin, Recureda, Manov dhe Ehrig, duke qenë se Ontologjitë janë
specifikime eksplicite dhe formale të njohurive, ato ndihmojnë në zbërthimin e të
dhënave dhe mund të ndihmojnë në identifikimin e korrespondencave midis burimeve të
të dhënave, për shkak të specifikimit të njohurive në një Ontologji. Klasat e Ontologjive i
japin një kuptim të dhënave në web dhe, për shkak se Ontologjitë, janë specifikime të
shpërndara, të njëjtat Ontologji mund të përdoren për burime të dhënash të ndryshme, jo
vetëm duke u limituar në faqet web, por gjithashtu duke gjetur zbatim edhe në
dokumentet XML, bazat e të dhënave relacionale etj. [70].
Në këtë kapitull do të trajtohen semantika web, Ontologjia si pjesë e rëndësishme
e semantikës web, komponentët kryesorë të saj, standardet dhe mjetet për ndërtimin e
Ontologjive. Në fund të kapitullit është studiuar implementimi i Ontologjisë në
shëndetësi.
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5.2 Semantika web
Semantika web ofron një framework të përbashkët, me qëllim që të lejojë të
dhënat të shpërndahen dhe të ripërdoren midis sistemeve të ndryshme [71]. Ajo ofron
arkitekturën e duhur për shkëmbimin e modeleve të të dhënave, skemave, fjalorëve dhe
semantikën që i shoqëron ato, në mënyrë që të pasurojnë hapësirën e procesimit
automatik që mund të kryhet mbi to [72].
Semantika web është konceptuar në vitin 2001 nga Tim Berners-Lee [73].

Figura 22: Arkitektura e semantikës web [74]

Semantika web dhe teknologjitë që ajo ofron në sistemin shëndetësor kanë një
vlerë të shtuar lidhur me analizimin e të dhënave dhe integrimit të tyre. Qëllimi kryesor i
semantikës web në shëndetësi është që, jo vetëm mjekët dhe pacientët, por të gjithë
aktorët e përfshirë në këtë ekosistem, të kenë mundësi të aksesojnë dhe shpërndajnë më
lehtë informacionin dhe, për më tepër, ky informacion të jetë i kuptueshëm nga
kompjuteri, në mënyrë që të kryhet më me lehtësi aksesimi, shpërndarja dhe përdorimi i
tij.
Sipas [75], teknologjitë e semantikës web ofrojnë një mundësi mjaft të mirë për të
kuptuar të dhënat dhe marrëdhëniet logjike që ekzistojnë midis tyre. Gjithashtu,
teknologjitë web [76] ofrojnë mundësi të krijimit të pyetjeve (query), me qëllim
aksesimin e informacioneve të tjera.
Gjuhët e semantikës web do të përfshijnë OWL, RDF (Resource Description
Framework), RDFS (RDF Schema Speciﬁcation), SPARQL, SKOS etj. Implementimi i
vazhdueshëm i standardeve të semantikës web, si RDF dhe SPARQL e kanë transformuar
web-in në një platformë mjaft të mirë për të dhëna inteligjente dhe për shkëmbimin e
informacionit. Të dhënat në RDF njihen, si: subjekti, predikati dhe objekti. RDF ofron
një model të dhënash abstrakte për përshkrimin e burimeve [77]. Për shembull, në figurën
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e mëposhtme ilustrohet paraqitja grafike në formën e 3 komponentëve, të cilët përfshijnë:
subjektin, predikatin dhe objektin.

Figura 23: Paraqitja grafike në RDF

Kështu, në figurën e mësipërme, Vështirësi në frymëmarrje është Subjekti,
ështëSimptomëE është Predikati dhe COVID-19 është Objekti.
RDFS-Plus konsiderohet si një nëngrup i OWL, e cila ka aftësi më shprehëse se
RDFS, por pa kompleksitetin që ofron OWL. Aftësia e saj qëndron pikërisht në faktin se
ka fuqi shprehëse tepër të madhe për të përshkruar se si disa atribute mund të përdoren
dhe të lidhen me njëri-tjetrin. [72].

5.3 Ontologjitë në ndërveprimin semantik
Ontologjitë janë një pjesë shumë e rëndësishme e semantikës web. Sipas [78]
Ontologjitë ofrojnë një mënyrë për të përcaktuar në mënyrë të kujdesshme të dhëna të
ndryshme dhe ofrojnë ndërveprime midis të dhënave në formate të ndryshme. Ndërtimi i
Ontologjive ndikon në arritjen e ndërveprimit semantik në shëndetësi dhe gjithashtu
ofron mundësi në marrjen e njohurive të shumta nëpërmjet përdorimit të tyre [79].
Ontologjitë kanë një rol kryesor në administrimin e njohurive dhe integrimin e
njohurive në shëndetësi, nëpërmjet mjeteve të Ontologjisë, që mund të aplikohen duke
filluar që me krijimin e Ontologjisë dhe deri në integrimin apo mirëmbajtjen e saj [80].
Semantika web është përdorur në shumë fusha të shëndetësisë, duke nisur që nga
akesimi i një mjedisi heterogjen të shpërndarë, sikurse është mjedisi cloud [81].
Megjithatë, sipas [82] nuk ofrohen përfitime në të gjitha rastet, sidomos kur të dhënat
shëndetësore bëhen më shumë komplekse. Në këtë aspekt vazhdon ende të mbetet një
sfidë ndërveprimi midis sistemeve. Sidoqoftë, Ontologjitë mundësojnë përdorimin sa më
të mirë të të dhënave.
Nëpërmjet ndërtimit të Ontologjive mund të realizohet arritja e ndërveprimit
semantik të të dhënave shëndetësore, të dhënave të pacientëve, dokumenteve
shëndetësore etj.
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5.3.1 Komponentët kryesorë të Ontologjisë
Në Ontologji përshkruhen individët dhe marrëdhënia midis tyre. Grupi i
individëve do të përbëjnë një klasë, ndërsa aksioma përshkruan se si individët kanë lidhje
me njëri-tjetrin. Grupi i aksiomave do të përbëjë një reasoner. Për më tepër, Ontologjia
OWL mund të transformohet duke përdorur terminologjinë e burimeve FHIR. Një
shembull mjaft interesant gjendet në punimin e Metke-Jimenez, Lawley dhe Hansen [83].
Sipas [84] dhe [85], Ontologjitë do të përbëhen nga komponentët e mëposhtëm:
-

Koncepti

Në Ontologji, një koncept identifikohet nga emri, përshkrimi dhe marrëdhëniet midis
koncepteve të tjera. Në fushën e shëndetësisë, disa nga konceptet do të ishin: sëmundje,
simptoma, diagnoza, trajtime, mjeku, radiologu, pacienti etj.
-

Relacioni

R: C1 x C2 x ... x Cn-1 x Cn
Relacioni përcakton marrëdhënien që kanë midis tyre konceptet e një domain-i të caktuar.
Këto relacione realizojnë lidhjen midis konceptit burim dhe konceptit të targetuar. Për
shembull: Pacienti ka simptoma.
-

Funksioni

F: C1 x C2 x ... x Cn-1 --> Cn
Funksioni shpreh raste të veçanta të relacioneve. Për shembull: Emri-Simptomës = Emri
(Simptoma).
-

Aksioma

Aksioma do të përdoret për shprehje që janë gjithmonë të vërteta. Aksiomat përdoren për
të verifikuar qëndrueshmërinë e Ontologjisë. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa
nga aksiomat që janë përdorur nga [86]:

46

Koncepti
Staf

Kirurg

Infermier

Fizikant

Përshkrimi i aksiomës
Personi i cili është anëtar
i spitalit DHE ka një ID,
emër dhe titull.
Person i cili është një
doktor DHE është i
specializuar në kirurgji.
Person i cili është pjesë e
stafit DHE kujdeset për
pacientin DHE ndihmon
doktorin të ekzaminojë
një pacient DHE vesh një
uniformë të bardhë.
Person i cili është një
doktor DHE ka në
ngarkim pacientin DHE
nuk mund të kryejë
kirurgji.

Shembull
∀ X, Staf(X) => (∃ IDSpitalit.String) and
(∃ Emri.String) and (∃ Titull.String)
∀ X, Kirurg(X) => Staf(X) and Doktor(X)
and (∃ Detyra.String=Kirurgji)
∀ X, Infermier(X) => Staf(X) and (∃
Detyra.String= ‘Kujdesi ndaj pacientit’)
and (∃ Detyra.String = ‘E bardhë’)

∀ X, Fizikant(X) => Staf(X) and Doktor
(X) and (∃ Detyra.String ≠ Kirurgji) and (∃
Përgjegjësia.String = Ka në ngarkim
Pacient)

Tabela 8: Shembuj aksiomash logjike [86]

-

Instanca

Instanca do të përshijë elementet konkrete të konceptit [85], për shembull: SimptomEmri: kollë, grip, dhimbje koke.
Përveç sa më sipër, në Ontologji gjithashtu është e rëndësishme që të kontrollohet
qëndrueshmëria e Ontologjisë, duke përdorur mjete të ndryshme logjikuese, si: Racer,
Pellet and FACT++, të cilat do të bëjnë të mundur kryerjen një arsyetimi logjik të plotë
mbi Ontologjinë [86].
Klasat e Ontologjisë ofrojnë një mekanizëm abstraksioni për grupimin e burimeve
me atribute të ngjashme. Individët në një “class extension” quhen instanca të klasës. Dy
klasa mund të kenë të njëjtën “class extension”, por përsëri të jenë klasa të ndryshme.
Përshkrimi i klasave jepet nëpërmjet identifikuesit të klasës (URI), enumeracioneve të
individëve që formojnë instancat e klasës, atributeve, ndërprerjes dhe bashkimit të dy ose
më shumë përshkrimeve të klasave dhe komplementit të një klase [87].

5.4 Standardet dhe mjetet e Ontologjive
5.4.1 Standardet e ndërtimit të Ontologjive

OWL (Web Ontology Language) është një gjuhë e semantikës web W3C, për
ndërtimin e Ontologjive, e cila është dizenjuar për paraqitjen e njohurive komplekse, të
pasura dhe ndërtimin e marrëdhënieve midis tyre. Për më tepër, informacioni i shprehur
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duke përdorur OWL mund të shfrytëzohet nga një sërë programesh, për qëllime të
ndryshme, si për shembull: për të verifikuar qëndrueshmërinë nga ana logjike të
njohurive [88].
OBO (Open Biomedical Ontologies) Foundry ka si qëllim zhvillimin e
Ontologjive të ndërveprueshme, të cilat janë të mirëformuara nga ana logjike dhe të sakta
nga pikëpamja shkencore, nëpërmjet zhvillimit të disa parimeve, si: përdorim i
Ontologjive nga çdo përdorues, zhvillim i përbashkët i Ontologjive, përmbajtje e
Ontologjisë, e përcaktuar në mënyrë rigoroze pa krijuar mbivendosje të informacionit dhe
përdorimin e një sintakse të përbashkët [89].

5.4.2 Mjetet kryesore të ndërtimit të Ontologjive

Protégé është një mjet open-source për përpunimin dhe menaxhimin e
terminologjive dhe Ontologjive. Ai është një editor tepër efikas për ndërtimin e
ontologjisë dhe për ofrimin e ndërveprimit semantik. Gjithashtu, Protégé mbështet
krijimin, vizualizimin dhe modifikimin e Ontologjive në formate të ndryshme. Një
Ontologji mund të paraqitet nëpërmjet frame-ve dhe aksiomave.
WebProtégé është një mjet i bazuar në cloud, për zhvillimin e Ontologjive në
gjuhën OWL nga [90]. Vitet e fundit, ky aplikacion ka fituar një popullaritet shumë të
madh, pasi të jep mundësi të ndërtosh dhe modifikosh një Ontologji në cloud midis disa
përdoruesve nëpërmjet projekteve. Përdoruesit që janë pjesë e një projekti në WebProtégé
mund të shikojnë historikun e veprimeve në projekt dhe mund të vendosin çështje ose
komente. Për më tepër, WebProtégé ofron një ndërfaqe për ndërtimin e pyetjeve në
Ontologji, për vizualizimin e marrëdhënieve midis entiteteve dhe integrimin me
aplikacione të treta (Third Party Applications). Në figurën e mëposhtme ilustrohet
hierarkia e klasës Ischemic Stroke nga Ontologjia “Human Phenotype”, nëpërmjet
përdorimit të editorit WebProtégé.

Figura 24: Ilustrim i klasës Ischemic Stroke në Ontologjinë “Human Phenotype” nëpërmjet
WebProtégé
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5.5 Shembuj të aplikimeve të Ontologjisë në shëndetësi
NCBO
(National
Center
for
Biomedical
Ontology)
(https://bioportal.bioontology.org/) Bioportal-i, është portali web më i pasur me Ontologji
biomjekësore, me një total prej më shumë se 850 Ontologjish dhe mbi 13,000,000 klasash
[91]. Ky portal ofron mundësi të aksesimit të Ontologjive, së bashku me klasat, individët,
relacionet apo informacione të tjera mbi Ontologjinë. Për më tepër, Bioportal-i ofron
mundësinë e kërkimit të avancuar, duke mundësuar aksesimin e Ontologjisë, e cila
përmban një klasë të caktuar sipas kërkesave të përdoruesit. Gjithashtu ofron funksionin
Annotator, që bën të mundur aksesimin e klasës relevante sipas një teksti biomjekësor
dhe kërkesave të përdoruesit. Ontologjitë në portal janë kryesisht në formatin OWL. Në
vijim paraqiten implementime të Ontologjisë në fushën e biomjekësisë.
RSNA (Radiological Society of North America) ka krijuar RadLex®, që ofron një
terminologji uniforme në fushën e radiologjisë, e cila përdoret në raportet e Radiologjisë,
vendimmarrje, data mining, regjistrat e të dhënave, arsim dhe kërkim [92]. RadLex
(Radiology Lexicon) është një Ontologji, e cila fokusohet në fushën e Radiologjisë dhe
përfshin një terminologji të gjerë. Në tabelën e mëposhtme paraqiten disa nga klasat që
janë pjesë përbërëse e RadLex sipas Bioportal.

Emërtimi në RadLex
Entiteti anatomik
Gjetjet klinike
Modaliteti i imazhit
Vëzhgim i imazheve
Përmbajtja e raportit

Përshkrimi
Përshin shembuj klasash si: qeliza, zemra, koka,
mushkëritë etj.
Simptomat etj.
Formë e imazhit, që varet nga mënyra, si: imazhi është
prodhuar si MRI, tomografi etj.
Karakteristikat e para dhe të raportuara nga radiologu
gjatë interpretimit të imazhit.
Do të përfshijë pjesë të raportit që mund të përmbajë
tekst ose terma, që përshkruajnë procedura imazherike
dhe rezultate.
Tabela 9: Shembuj të klasave në Radlex

Radlex Playbook (playbook.radlex.org) kombinon termat e Radlex për të ofruar
një sistem të standardizuar për emërtimin e procedurave në Radiologji. Duke siguruar
emra dhe kode standarde në Radiologji, Playbook ka për qëllim të lehtësojë një sërë
veprimesh operacionale dhe të përmirësojë cilësinë, duke përfshirë optimizimin e
rrjedhës së punës, shkëmbimin e imazheve, etj. [93]. LOINC / RSNA Radiology Playbook
ofron një standard universal të terminologjisë në Radiologji. Procesi i unifikimit të
terminologjisë ofron ndikim tepër të madh në ndërveprimin dhe shkëmbimin e
informacionit mjekësor [94].
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Ontologjia e sëmundjeve (DO - Disease Ontology) (http://disease-ontology.org)
është zhvilluar si një Ontologji e standardizuar, e cila ofron koncepte të sëmundjeve,
karakteristika të fenotipeve dhe konceptet mjekësore që lidhen me to. DO integron në
mënyrë semantike konceptet e sëmundjeve dhe ato mjekësore me MeSH, ICD, fjalorin
NCI, SNOMED CT and OMIM1 [95].
Ontologjia e fenotipeve njerëzore (Human Phenotype Ontology (HPO),
https://hpo.jax.org)) në vitin 2008 është krijuar për të ofruar një standard logjik, në
mënyrë që të ofrojë përshkrimin dhe analizimin në mënyrë kompjuterike të anomalive
fenotipeve, të cilat gjenden në sëmundjet njerëzore. Megjithatë, tani HPO përfaqëson një
standard botëror për shkëmbimin e fenotipeve [96].

1

OMIM përqendrohet kryesisht në sëmundjet e rralla, që kanë një bazë të konsiderueshme gjenetike [109]
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Kapitulli VI: Ontologjia APHRO për menaxhimin e të dhënave
mjekësore të pacientëve
6.1 Hyrje
Ndërveprimi dhe shkëmbimi i informacionit shëndetësor midis komponentëve dhe
sistemeve të ndryshme mjekësore mbetet ende një sfidë, jo vetëm për vendin tonë. Për
këtë arsye lipset nevoja e propozimit të Ontologjisë APHRO (Albanian Patient
Healthcare Records Ontology), e cila modelon shërbimet kryesore që ofrohen në
Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe ruan një sërë informacionesh për
pacientin, të tilla si: të dhënat demografike të tij, shenjat jetësore, vizitat e pacientëve dhe
lloje të ndryshme të sëmundjeve [97]. Kjo Ontologji synon jo vetëm të mundësojë
ruajtjen e informacioneve të ndryshme për pacientët, por gjithashtu të ofrojë dhe një
mënyrë për të integruar të dhënat e pacientëve në sektorë të ndryshëm të kujdesit
shëndetësor, nëpërmjet përdorimit të standardit SNOMED CT (Systematized
Nomenclature of Medicine Clinical Terms). Kjo Ontologji është prezantuar në
Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Recent trends and application in Computer
Sciences and Information Technology”, në punimin “APHRO Ontology for managing
patient health records”, me autorë S. Maxhelaku, J. Shehu dhe E. Xhina.

6.2 Metodologjia
Për ndërtimin e Ontologjisë janë ndjekur hapat mëposhtëm sipas [98]:
1. Specifikimi i domain-it për Ontologjinë;
2. Identifikimi i koncepteve, i termave kryesorë dhe i marrëdhënieve të tyre në
Ontologji;
3. Përcaktimi i rregullave dhe aksiomave që përshkruajnë karakteristikat strukturore
të domain-it në Ontologji;
4. Paraqitja e Ontologjisë;
5. Kombinimi i Ontologjisë me Ontologjitë ekzistuese;
6. Vlerësimi i Ontologjisë së ndërtuar.
Në mënyrë që të ofrohet ndërveprimi semantik do të përdoret standardi SNOMED CT.
Për rrjedhojë, të dhënat e pacientit do të modelohen në Ontologji, duke përdorur
konceptet e preferuara, alternative dhe kodet përkatëse sipas SNOMED CT. Nëpërmjet
dizenjimit të Ontologjisë do të bëhet i mundur realizimi i procesit mapping midis
koncepteve të përdorura dhe standardit SNOMED CT. Në Ontologji është përdorur
aksioma sameAs, për të cilën ka shërbyer si bazë standardi SNOMED CT, e po ashtu janë
dizenjuar dhe konceptet përkatëse sipas këtij standardi.
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Figura 25: Ilustrim i përdorimit të koncepteve sipas SNOMED CT [97]

6.3 Dizenjimi i Ontologjisë APHRO
Ontologjia APHRO është ndërtuar duke përdorur Protégé. Klasat kryesore të
Ontologjisë APHRO [97] konsistojnë në:







Person;
Shenjat jetësore të pacientit;
Shërbimet mjekësore të ofruara në QSU “Nënë Tereza”;
Tipi i vizitës;
Vizitat që kryen pacienti;
Faktorët e riskut.

Në mënyrë që të garantohet ndërveprimi semantik midis sistemeve të kujdesit
shëndetësor, të dhënat demografike të pacientit do të kenë gjithashtu termin e preferuar
alternativ dhe kodin referues sipas SNOMED CT. Konceptet, për aq sa është e mundur,
janë lidhura nëpërmjet relacionit “sameAs” me konceptin përkatës në SNOMED CT.
Në klasën Person do të përfshihen profesionistët shëndetësorë, si mjeku pranues,
mjeku referues etj. dhe pacienti. Për çdo pacient do të ruhen të dhënat demografike të tij,
të modeluara si atribute të të dhënave (Data Property), së bashku me konceptet referuese
në SNOMED CT. Në figurën e mëposhtme konkretizohet ndërtimi i atributit të të
dhënave Emër.
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Figura 26: Atributi i të dhënave Emër

Për secilin atribut është përcaktuar fusha (domain) dhe shtrirja e atributit (range).
Për shembull, atributet e të dhënave: Emër, Mbiemër, Qyteti, Shteti kanë si fushë klasën
Pacienti, ndërsa shtrirja e tyre është: xsd:string, i cili është një tip të dhënash i bazuar në
W3C XML Schema Definition Language (XSD) [99]. Në figurën e mëposhtme paraqiten
të dhënat demografike të pacientit të modeluara në Ontologji.

Figura 27: Të dhënat bazë të pacientit [97]

Në Ontologji janë dizenjuar gjithashtu shenjat jetësore të pacientit sipas FHIR [100].
Klasat BMI, frekuenca respiratore, temperatura, pesha, gjatësia, presioni i gjakut,
saturimi i oksigjenit dhe rrahjet e zemrës do të jenë pjesë e klasës Shenja Jetësore. Për të
modeluar shenjat jetësore që ka Pacienti është ndërtuar atributi has_Sign me fushë
Pacientin dhe shtrirje Shenjat Jetësore.
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Figura 28: Shembuj të shenjave jetësore të pacientit

Secili prej koncepteve lidhet respektivisht me termat e preferuar, alternativë dhe kodin
identifikues, sipas standardit SNOMED CT.

Figura 29: Ilustrim i termave të preferuar, alternativë dhe kodit në SNOMED CT

Në Ontologjinë e prezantuar në [97] janë modeluar gjithashtu shërbimet mjekësore që
ofrohen në QSU “Nënë Tereza” sipas sektorëve të mëposhtëm:
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Sektori i aktivitetit mjekësor (13 shërbime);
Sektori i aktivitetit kirurgjikal (6 shërbime);
Sektori i aktivitetit pediatrik (4 shërbime);
Sektori i aktivitetit neuro-psikiatrik (8 shërbime);
Sektori i aktivitetit diagnostik (11 shërbime).

Të gjithë sektorët dhe shërbimet përkatëse janë modeluar si klasa në Ontologjinë
APHRO. Në figurën e mëposhtme tregohen shërbimet mjekësore që ofrohen në Sektorin
e aktivitetit pediatrik.

Figura 30: Shembuj të shërbimeve mjekësore të Sektorit të aktivitetit pediatrik [97]

Në Ontologjinë APHRO janë modeluar si klasa, sëmundjet jo ngjitëse, si për shembull:
diabeti, kanceri, sëmundje kardiovaskulare dhe sëmundje kronike respiratore. Secila prej
tyre do të ketë faktorët risk relevant. Vlen të theksohet se kjo mënyrë e modelimit të
Ontologjisë mund të ndihmojë në vendimmarrje për të evidentuar pacientët që janë të
riskuar nga një sëmundje e caktuar. Për këtë qëllim është krijuar atributi objekt has_Risk
me domain klasën SëmundjeJoNgjitëse dhe range klasën FaktorëtRisk.

Figura 31: Lidhja midis sëmundjeve dhe faktorëve risk
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Llojet e sëmundjeve përkatëse janë modeluar si instanca. Për shembull, për klasën
“sëmundje kardiovaskulare” janë modeluar instancat, si: atak kardiak, insulti cerebral,
sëmundje cerebrovaskulare etj. Secila nga sëmundjet është dizenjuar në Ontologjinë
APHRO me faktorët risk përkatës. Në figurën e mëposhtme është paraqitur marrëdhënia
e Atak në zemër dhe faktorët risk të tij.

Figura 32: Faktorët risk të Atak në zemër [97]

Në Ontologjinë APHRO është modeluar gjithashtu klasa VizitaPacientit, e cila do
të ruajë të dhëna mbi vizitat e pacientit në sektorë të ndryshëm të QSU “Nënë Tereza”,
për të marrë shërbimin e duhur, si dhe të dhëna mbi vendndodhjen e saktë të pacientit në
QSUT. Përmes instancave ruhen të dhëna mbi llojin e vizitës së kryer nga ana e pacientit,
si: vizitë në urgjencë, shtrim në spital dhe ambulator. Gjithashtu, për pacientët e shtruar
në spital është ndërtuar atributi i të dhënave vendndodhje, i cili së bashku me nënatributet
e tij identifikon vendndodhjen e pacientit në spital. Po ashtu, në këtë punim paraqiten
disa prej atributeve të objekteve dhe të dhënave, klasave dhe individëve, të cilat
reflektohen në Aneksin 1.
Për ekzekutimin e query SPARQL është instaluar lokalisht Apache Jena Fuseki. Në
figurën më poshtë pasqyrohen faktorët e riskut për atak në zemër.
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Figura 33: Ilustrim i ekzekutimit në SPARQL

Pas ekzekutimit të query shfaqen rezultatet si më poshtë:

Figura 34: Shfaqja e rezultateve

57

Metrika e përgjithshme e Ontologjisë APHRO ilustrohet në figurën e mëposhtme.

Metrika
Aksioma
Numri i aksiomave logjike
Numri i aksiomave të deklaratave
Numri i klasave
Atribute të objekteve
Atribute të të dhënave
Numri i individëve

Nr.
539
234
154
72
12
26
43

Tabela 10: Metrika e Ontologjisë APHRO
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Kapitulli VII: Ontologjia Neuro-Radio për integrimin e të
dhënave të ekzaminimit neurologjik me diagnostikimin
radiologjik
7.1 Hyrje
Në këtë kapitull është punuar për dizenjimin e Ontologjisë Neuro-Radio, e cila
synon integrimin e njohurive të ekzaminimit neurologjik me njohuritë e përfituara nga
diagnostikimi radiologjik. Për të realizuar këtë ndërveprim është përdorur Ontologjia e
Radiologjisë Gamuts (GAMUTS) dhe Ontologjia e Ekzaminimit Neurologjik (NEO). Pas
paraqitjes së një analize të detajuar për të dy Ontologjitë dhe argumentimit të rëndësisë që
ka integrimi i të dhënave mjekësore, në këtë pjesë të punimit paraqiten sfidat, teknikat
dhe mjetet e integrimit të Ontologjive. Pjesa e fundit e këtij kapitulli përshkruan
Ontologjinë e ndërtuar Neuro-Radio dhe karakteristikat e saj. Ontologjia Neuro-Radio,
përveç se integron njohuritë e ekzaminimit neurologjik me diagnostikimin radiologjik,
siguron një terminologji të pasur të koncepteve të përdorura, ku krahas këtyre të fundit,
evidentohen edhe sinonimet përkatëse.
Në këtë Ontologji janë integruar diagnozat neurologjike dhe kodet përkatëse ICD10, në mënyrë që mjeku të ketë mundësi të përcaktojë diagnozën sipas standardit
ndërkombëtar të diagnostikimit ICD-10. Ontologjia Neuro-Radio lehtëson shkëmbimin e
njohurive dhe ndihmon në procesin e vendimmarrjes. Kjo ontologji është dizenjuar në
mënyrë të tillë që, me shtimin e njohurive të reja, të mund të përdoret edhe për
përcaktimin e paqëndrueshmërive në raportet mjekësore, identifikimin e diagnozës së
duhur etj. Integrimi midis Ontologjive NEO dhe GAMUTS është publikuar gjithashtu në
artikullin: “Integrating Neurological Examination with Radiology Diagnosis through
Ontology”, në revistën International Journal of Computer Science and Information
Security, me autorë S. Maxhelaku, A. Kika dhe R. Alihmehmeti.

7.2 Rëndësia e integrimit të njohurive
Procesi i integrimit të të dhënave dhe njohurive mund të realizohet përmes
Ontologjive, kësisoj vlen të ravijëzohet se integrimi i Ontologjive është një proces që ka
në fokus integrimin e të dhënave nga Ontologji të ndryshme. Për më tepër, përmes
Ontologjive bëhet i mundur zgjerimi i semantikës në sistemet e vendimmarrjes në
shëndetësi. Në këtë punim, Ontologjitë do të shërbejnë si burim për arritjen e
ndërveprimit semantik midis sistemeve të ndryshme shëndetësore.
Pikërisht për këtë arsye merr rëndësi të veçantë studimi i Ontologjive dhe
integrimi i tyre, në mënyrë që të sigurohet ndërveprimi dhe integrimi i njohurive midis
sistemeve shëndetësore.
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Neurologjia bën të mundur kryerjen e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve
neurologjike, përmes ekzaminimit neurologjik të pacientit. Një ekzaminim neurologjik
akseson aftësitë motorike dhe shqisore, dëgjimin, të folurën, vizionin, koordinimin dhe
ekuilibrin, por gjithashtu mund të testojë edhe statusin mendor, humorin dhe sjelljen e
njeriut [101].
Nga ana tjetër, Neuroradiologjia, si pjesë e Radiologjisë, është e fokusuar në
diagnostikimin e anomalive në sistemin nervor, kokë, qafë dhe shtyllë kurrizore, duke
përdorur teknikat e neuroimazherisë, ku ndër dy më kryesoret mund të përmendim
skanerat CT (computed tomography) dhe MRI (magnetic resonance imaging).
Neuroradiologët, në mënyrë sistematike, duhet të komunikojnë me pacientin dhe me
fizikanin (neurologu, neurokirurgu etj.), duke qënë se sistemi nervor i njeriut është tejet
kompleks. Pas interpretimit të imazhit, neurologu merr të dhëna të tjera për
diagnostikimin më të mirë të pacientit. Interpretimet e radiologëve përbëjnë të dhëna me
rëndësi thelbësore për fizikanin dhe neurologun, sepse përmes këtyre të dhënave mund të
konkludojnë vendimmarrjen e tyre lidhur me diagnozën përfundimtare për pacientin.
Bazuar në hulumtimet dhe analizën e mësipërme, arrihet në përfundimin se lidhja e
vazhdueshme midis ekzaminimit neurologjik dhe Radiologjisë, mund të arrihet nëpërmjet
integrimit të të dhënave të dy Ontologjive, respektivisht Ontologjisë së Ekzaminimit
Neurologjik dhe Ontologjisë së Radiologjisë Gamuts.

7.3 Ontologjia e Radiologjisë Gamuts
Ontologjia e Radiologjisë Gamuts (Radiology Gamuts Ontology) përfaqëson një
Ontologji, e cila krijon lidhje midis sëmundjeve dhe diagnostikimit radiologjik sipas
imazheve të marra në të gjithë trupin e njeriut. Ajo përbëhet nga 18.001 klasa (versioni
0.91, 2018) dhe lidh më shumë se 16.000 sëmundje me gjetjet përkatëse në imazhe. Në
fushën e Rradiologjisë, gamuts i referohet disa kushteve që mund të shkaktojnë gjetjet në
imazhe [91] [102]. Kjo Ontologji është e ndërtuar mbi konceptet bazë të standardit
SNOMED CT (mbi 360.000 terma klinikë) dhe termave të UML Metathesaurus.
Informacioni që mund të marrim nga kjo Ontologji për një klasë të caktuar është shumë i
rëndësishëm për fushën e mjekësisë. Më konkretisht, nëpërmjet kësaj Ontologjie mund të
merret informacion për hierarkinë e koncepteve, sinonimet e tyre, marrëdhëniet me
SNOMED CT, lidhjet me sëmundje të tjera të ndryshme etj. Po ashtu, të dhëna tepër me
vlerë që mund të marrim nga kjo Ontologji, konsistojnë në marrëdhëniet “mund të
shkaktojë” dhe “mund të shkaktohet nga”. Për shembull, për klasën “Stroke” (goditje në
tru) mund të marrim informacionin e mëposhtëm:
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Mund të shkaktojë

Mund të shkaktohet nga

Hereditary
endotheliopathy

Achalasia
Esophageal dysmotility
Lung abscess
Neurogenic bladder

Figura 35: Marrëdhëniet “mund të shkaktojë” dhe “mund të shkaktohet nga”

7.4 Ontologjia NEO
Hier dhe Brint kanë studiuar 419 raste neurologjike dhe më pas kanë krijuar 2386
shprehje në bazë të gjetjeve neurologjike, të cilat më tej i kanë lidhur me 601 koncepte.
Për ndërtimin e Ontologjisë NEO (Neurologic Examination Ontology) janë identifikuar
1100 koncepte nga sistemi i unifikuar i gjuhës mjekësore “UMLS Metathesaurus”.
Konceptet, përsa është e mundur, janë identifikuar gjithashtu nëpërmjet standardit
SNOMED CT [103].
Ontologjia NEO përfaqësohet nga 13 klasa kryesore, ndër të cilat mund të përmendim
gjetje në nervin kranial, në kokë, në statusin mendor, motorik, në qafë, reflekse të
ndijimit, të lëkurës dhe simptoma të ndryshme. Në shembullin e mëposhtëm paraqiten
klasat përbërëse të Ontologjisë NEO.

Figura 36: Ilustrim i klasave të Ontologjisë NEO
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7.5 Sfidat në integrimin e ontologjive
Procesi Mapping për integrimin e Ontologjive është një proces, i cili për vetë impaktin që
ka duhet të marrë rëndësinë e duhur. Madje, edhe duke përdorur shërbime si Annotator,
që ofrohet nga Bioportal, mund të vëmë re që klasa Muscle atrophy në Ontologjinë NEO
lidhet me klasën atrophy, në Ontologjinë GAMUTS, por në fakt në Ontologjinë
GAMUTS ekziston klasa e njëjtë me të, Muscular atrophy.
Në fakt, në integrimin e Ontologjive janë konstatuar problematika të heterogjenitetit të
termave, ku i njëjti koncept shprehet në mënyra të ndryshme në klasa të Ontologjive të
ndryshme. Për integrimin e të dhënave nga Ontologji të ndryshme, është e nevojshme
integrimi semantik midis klasave apo përcaktimi i marrëdhënieve midis tyre.
Për integrimin e Ontologjive, mund të përdoren edhe mjete të tilla, sikurse është
funksioni Merge në Protégé. Në figurat e mëposhtme paraqiten metrikat e Ontologjisë
NEO dhe GAMUTS.

Figura 37: Metrika e Ontologjisë NEO
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Figura 38: Metrika e Ontologjisë GAMUTS

Në fakt mund të thuhet se është pak e vështirë që të zgjidhet integrimi i dy ose më shumë
Ontologjive vetëm në mënyrë automatike. Funksioni Merge i Protégé mund të aplikohet
në një Ontologji ekzistuese, por mund të aplikohet edhe në Ontologji të re. Nëse do të
aplikonim funksionin Merge për Ontologjinë NEO dhe GAMUTS në një Ontologji të re,
mund të vëmë re që, në fakt, ky funksion i bashkon këto Ontologji. Në figurën e
mëposhtme evidentohet fakti që numri i klasave të Ontologjisë së re është i njëjtë me
totalin e klasave në Ontologjitë NEO dhe GAMUTS. Kjo ndodh për shkak se emrat e
klasave dhe IRI (Internationalized Resource Identifier) përkatëse janë të ndryshme [104].

Figura 39: Metrika e Ontologjisë NEO dhe GAMUTS [104]
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Një nga algoritmet që gjen zbatim lidhur me transpozimin e karaktereve është algoritmi i
Winkler-Jaro, i cili është shumë i përdorur për krahasimin e stringjeve [105]. Ky
algoritëm, në terma matematikorë, mund të shprehet si më poshtë [106]:
Jaro(S1,S2)=1/3{[Ncommon/L(S1)]+[Ncommon/L(S2)]+1/2[Ntransposition/Ncommon]}
Ku:
-

Jaro (S1, S2) është ngjashmëria midis dy stringjeve S1 dhe S2;
Ncommon është numri i karaktereve që përputhen;
L është gjatësia e stringjeve, ku L(S1) do të përkojë me gjatësinë e stringut S1 dhe
L(S2) do të përkojë me gjatësinë e stringut të dytë;
Ntransposition është numri i transpozimeve.

7.6 Metodologjia e integrimit të Ontologjive
Për të realizuar procesin e integrimit të të dhënave të dy Ontologjive, fillimisht, janë
përcaktuar marrëdhëniet e këtyre Ontologjive me Ontologji ose standarde të tjera. Në
figurën e mëposhtme janë ilustruar marrëdhëniet e Ontologjisë NEO dhe GAMUTS me
Ontologji apo standarde të tjera.

Figura 40: Marrëdhëniet e Ontologjisë NEO dhe Gamuts me Ontologjitë e tjera [104]

A) Procesi Mapping nëpërmjet SNOMED CT
Duke qenë se SNOMED CT përdoret në të dy Ontologjitë, përsa është e mundur, atëherë
ky standard mund të përdoret për të përcaktuar lidhjet midis koncepteve. Në ontologjinë
NEO ndodhet kodi përkatës sipas standardit SNOMED CT, ndërsa në Ontologjinë
GAMUTS ndodhet URI. Pas krahasimit të koncepteve përkatëse nëpërmjet SNOMED
CT është bërë i mundur identifikimi i tyre. Nga procesi i krahasimit të termave mund të
identifikohen konceptet e shprehura në të njëjtën mënyrë ose në mënyra të ndryshme
midis dy Ontologjive.
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Ontologjia GAMUTS
Myoclonus
Nystagmus
Papilledema
Paraplegia
Parinaud syndrome
Proptosis

Ontologjia NEO
Myoclonus
Nystagmus
Papilledema
Paraplegia
Parinaud syndrome
Proptosis

Tabela 11: Identifikimi i koncepteve të njëjta nëpërmjet SNOMED CT [104]

Ontologjia GAMUTS
Alopecia
blepharospasm_oromandibular_dystonia
Pyrexia
Facial nerve paralysis
Miosis

Ontologjia NEO
Baldness
Meige syndrome
Fever
Facial paralysis
Small Pupil

Microphthalmos

Nanophthalmos

Tabela 12. Identifikimi i koncepteve të ndryshme nëpërmjet SNOMED CT [104]

B) Procesi Mapping nëpërmjet krahasimit leksikor
Sipas [107] është kryer krahasimi leksikor i koncepteve të dy Ontologjive. Konceptet
janë pasuruar me sinonime, për rastet kur ato mungonin ose me sinonime të tjera dhe, më
tej, është kryer procesi i krahasimit të tyre midis dy Ontologjive. Për shembull, në
Ontologjinë NEO, termit Meningism i është shtuar si sinonim termi Nuchal rigidity. Pasi
konceptet janë pasuruar me sinonime, janë evidentuar konceptet e njëjta midis dy
Ontologjive, ku një pjesë prej tyre ilustrohet në figurën e mëposhtme.

GAMUTS Ontology
Intellectual deficit

NEO Ontology
Mental retardation

Deafness

Hearing loss

Diabetes mellitus

Diabetes

Dysmorphic facies

Dysmorphic face
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Tabela 13: Identifikimi i koncepteve midis klasave nëpërmjet sinonimeve [104]

Në tabelën e mëposhtme janë ilustruar disa terma, të cilët janë evidentuar si rezultat i
heqjes së fjalëve left, right, ndërrimit të vendit të koncepteve, ndërrimit të formës në
shumës që merr një koncept etj.
Gamuts Ontology
Saccadic intrusion
Horner syndrome
cervical spine injury
Eyelid ptosis
Eyelid ptosis
Proptosis
Optic ataxia
Oromandibular dystonia
Essential tremor
Ptosis bilateral
Weakness generalized
Pain neck

NEO Ontology
Saccadic intrusions
Horner's syndrome
injury of cervical spine
Ptosis left eyelid
Ptosis right eyelid
Right proptosis
Ataxia optic
Dystonia oromandibular
Tremor essential
Bilateral ptosis
Generalized weakness
Neck pain

Tabela 14: Identifikimi i koncepteve midis dy ontologjive [104]

Për harmonizimin më të mirë të koncepteve të tjera është e domosdoshme ndihma e
mjekëve, me qëllim integrimin e të dhënave të tjera. Gjithashtu mund të përdoret edhe
Ontologjia Human Phenotype, për të pasuruar konceptet kryesore të Ontologjive.
Konceptet midis dy Ontologjive mund të lidhen nëpërmjet aksiomës owl:sameAs.
<Declaration>
<AnnotationProperty IRI="sameAs"/>
</Declaration>
Figura 41: Ndërtimi i aksiomës owl:sameAs [104]

owl:equivalentClass përdoret për të lidhur përshkrimin e një klase me përshkrimin e një
klase tjetër. Qëllimi i kësaj aksiome është që të dy përshkrimet e klasës të përmbajnë të
njëjtët individë. Aksioma equivalentClass nënkupton ekuivalencën midis dy klasave dhe
jo barazinë midis tyre. Barazia midis klasave do të nënkuptojë që klasat kanë të njëjtin
kuptim ose shprehin të njëjtin koncept. Barazia e vërtetë midis klasave shprehet vetëm
nëpërmjet aksiomës owl:sameAs. Aksioma owl:sameAs nënkupton që dy URI të
ndryshme i referohen të njëjtit kuptim [87].
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7.7 Dizenjimi i Ontologjisë Neuro-Radio
Në Ontologjinë Neuro-Radio janë ripërdorur Ontologjitë NEO dhe GAMUTS. Në
mënyrë që të ruhet informacioni mbi Ontologjitë janë krijuar prefikset përkatëse. Për
Ontologjinë GAMUTS është ndërtuar prefiksi gamuts për http://www.gamuts.net/entity
dhe
për
Ontologjinë
NEO
është
ndërtuar
prefiksi
neo
për
URI
http://www.semanticweb.org/danielhier/ontologies/2019/3/untitled-ontology-57# .
Konceptet e dy Ontologjive NEO dhe GAMUTS konstituojnë metrikën e mëposhtme
duke përfshirë dhe relacionet may_cause dhe may_caused_by të ontologjisë GAMUTS:

Figura 42: Metrika pas importimit të Ontologjisë NEO dhe GAMUTS [104]

Në shembullin vijues paraqitet marrëdhënia midis dy koncepteve të Ontologjive
përkatëse, të shprehura në Ontologjinë Neuro-Radio, duke përdorur aksiomën sameAs.

<AnnotationAssertion>
<AnnotationProperty IRI="sameAs"/>
<AbbreviatedIRI>neo:injury_of_cervical_spine</AbbreviatedIRI>
<AbbreviatedIRI>gamuts:cervical_spine_injury</AbbreviatedIRI>
</AnnotationAssertion>

Figura 43: Lidhja midis koncepteve të Ontologjisë NEO dhe GAMUTS

Në këtë mënyrë, pasi evidentohen rezultatet e marra nga ekzaminimi neurologjik i
pacientit, përmes njohurive të gjeneruara nga Ontologjia GAMUTS, mund të merret një
panoramë më e qartë e të gjitha shkaqeve që mund të shkaktojnë ose mund të shkaktohet
një sëmundje/simptomë e caktuar sipas diagnostikimit radiologjik.
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Nga ontologjia GAMUTS marrim njohuritë “mund të shkaktojë” dhe “mund të
shkaktohet nga”. Në figurën e mëposhtme ilustrohen marrëdhëniet “mund të shkaktojë”
dhe “mund të shkaktohet nga” për hipertensionin. Marrëdhëniet “mund të shkakohet nga”
janë paraqitur me ngjyrë të verdhë dhe “mund të shkaktohet nga” janë paraqitur me
ngjyrë kafe. Marrëdhëniet me ngjyrë blu paraqesin nënklasat ndërsa ato me ngjyrë lejla
paraqesin individët.

Figura 44: Marrëdhëniet mund_të_shkaktojë dhe mund_të_shkaktohet_nga për hipertensionin

Gjithashtu, në Ontologjinë Neuro-Radio janë dizenjuar rreth 100 diagnoza neurologjike
sipas ICD-10. ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision) është standardi ndërkombëtar në lidhje me
epidemiologjinë ose menaxhimin shëndetësor, përmes të cilit mund të përftohet një
analizë krahasuese dhe statistikore e të dhënave shëndetësore. Ky standard lejon
përcaktimin e diagnozës, si dhe të kodeve të procedurave në raportin mjekësor [108]. Në
figurën e mëposhtme është treguar lidhja e të dhënave të pacientit me ekzaminimet dhe
me diagnozën neurologjike.

Figura 45: Klasat kryesore të Ontologjisë Neuro-Radio
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Secila diagnozë do të ketë kodin e saj përkatës ICD-10, në mënyrë që diagnoza të
identifikohet saktë nga mjeku. Po ashtu, është krijuar atributi i të dhënave ICD10Code, i
cili do të ketë domain klasën “Diagnoza”. Në figurën e mëposhtme është paraqitur
përcaktimi i diagnozave neurologjike ICD-10 së bashku me kodet përkatëse.

Figura 46: Shembull i diagnozave neurologjike dhe kodeve përkatëse ICD-10

69

Përfundime dhe punë në të ardhmen
Ndërveprimi mbart një rëndësi të veçantë në sektorin shëndetësor, sepse i jep
mundësi sistemeve shëndetësore për të ndërvepruar me njëri-tjetrin, me qëllim
shkëmbimin, aksesimin dhe shpërndarjen e të dhënave shëndetësore. Ndërveprimi midis
sistemeve bëhet i mundur nëpërmjet standardeve të tilla si: HL7 FHIR, SNOMED CT
dhe DICOM.
Në këtë punim propozohet një aplikacion web, i cili mundëson ruajtjen e të
dhënave të pacientëve, diagnostikimeve dhe shfaqjen e imazheve DICOM. Teknologjitë e
përdorura do të ofrojnë ndërfaqe përdoruesi të thjeshtë dhe dinamike, përformancë të
lartë, ripërdorim të komponentëve dhe sinkronizim të të dhënave të pacientëve në kohë
reale. Gjithashtu, janë klasifikuar raportet mjekësore radiologjike, në shërbimin e
Neurokirurgjisë, Neuroradiologjisë në QSU “Nënë Tereza”, të cilat përmbajnë
interpretime të imazheve të skanuara të shkruara në gjuhën shqipe, në bazë të të dhënave
të ekzaminuara të 1313 pacientëve. Nga eksperimentet e kryera rezulton se algoritmi i
Naïve Bayes ka një performancë më të mirë sesa n-gram, për sa i përket saktësisë dhe
performancës në klasifikimin e raporteve mjekësore radiologjike.
Ndërveprimi semantik është niveli më i lartë i ndërveprimit dhe krijon mundësinë
e përdorimit, interpretimit dhe strukturimit të të dhënave mjekësore që do të shkëmbehen.
Ontologjitë e modeluara në këtë punim synojnë paraqitjen e njohurive, ruajtjen dhe
ndërveprimin e të dhënave mjekësore. Në përfundim të kërkimit shkencor dhe studimeve
të kryera, është arritur të ndërtohet Ontologjia APHRO. Kjo Ontologji modelon të dhënat
e pacientit të tilla si: të dhënat demografike të tij, shenjat jetësore, vizitat e pacientëve dhe
shërbimet kryesore shëndetësore që ofrohen në QSU “Nënë Tereza”, lloje të ndryshme të
sëmundjeve jongjitëse dhe faktorëve risk të tyre. Kjo Ontologji synon jo vetëm të
mundësojë ruajtjen e informacioneve të ndryshme për pacientët, por gjithashtu të ofrojë
dhe një mënyrë për të integruar të dhënat e pacientëve në sektorë të ndryshëm të kujdesit
shëndetësor, nëpërmjet përdorimit të standardit SNOMED CT.
Në vijim është propozuar Ontologjia Neuro-Radio, e cila integron njohuritë e
ekzaminimit neurologjik të pacientit, diagnostikimit radiologjik dhe diagnozave
neurologjike sipas ICD-10. Konceptet e përdorura në Ontologji ofrojnë ndërveprimin e të
dhënave mjekësore nëpërmjet përdorimit të standardeve SNOMED CT dhe ICD-10, të
cilat përmirësojnë procesin e vendimmarrjes, trajtimit dhe diagnostikimit të pacientit, si
dhe mund të përdoren në shkrimin e raporteve mjekësore. Gjithashtu, konkludohet se
Ontologjia Neuro-Radio, krahas avantazheve të tjera, është modeluar në mënyrë që të
mund t’i vijë në ndihmë mjekëve në shkrimin e raporteve mjekësore, duke përcaktuar
diagnozën sipas ICD-10, përmes ofrimit të terminologjisë së sugjeruar dhe alternative
sipas SNOMED CT dhe, po ashtu, identifikimit të shkaqeve të mundshme të një
ekzaminimi neurologjik të pacientit sipas diagnostikimit radiologjik.
Në këtë disertacion, përmes inxhinierimit të ontologjive, është arritur integrimi
dhe ndërveprimi i të dhënave mjekësore në E-Health të cilat ofrojnë përmirësimin e
shërbimeve shëndetësore duke sjellë shkëmbimin e informacionit, përftimin e njohurive
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të reja, shkëmbimin e të dhënave midis komponentëve ose sistemeve të ndryshme
nëpërmjet përdorimit të standardeve, si dhe një panorame më të qartë të të dhënave dhe të
historikut të pacientit në sektorë të ndryshëm shëndetësor, duke ndikuar kështu ndjeshëm
edhe në përmirësimin e procesit të vendimmarrjes.
Në të ardhmen synojmë të përdorim standarde si Open mHealth, në mënyrë që të
mbledhim të dhëna në kohë reale të pacientëve, përmes pajisjeve mobile, por gjithashtu
dhe përmes pajisjeve wearable. Monitorimi i pacientëve duke përdorur mjete të tilla
ofron lehtësi në ruajtjen, standardizimin, integrimin, shpërndarjen dhe vizualizimin e të
dhënave.
Gjithashtu, në të ardhmen synojmë shtimin e njohurive në Ontologji. Nëpërmjet
shtimit të njohurive në Ontologjinë Neuro-Radio, kjo e fundit mund të përdoret për
përcaktimin e pasaktësive në raportet mjekësore, përcaktimin e diagnozës së duhur apo
parashikimeve të cilat ndihmojnë procesin e vendimmarrjes.
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Aneks 1: Inxhinierimi i Ontologjisë
Modelimi i atribute të objekteve
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBMI -->
<owl:ObjectProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBMI">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#BMI"/>
</owl:ObjectProperty>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBloodPressure -->
<owl:ObjectProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBloodPressure">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#PresioniGjakut"/>
</owl:ObjectProperty>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBodyHeight -->
<owl:ObjectProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBodyHeight">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Gjatësia"/>
</owl:ObjectProperty>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBodyWeight -->
<owl:ObjectProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasBodyWeight">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pesha"/>
</owl:ObjectProperty>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasHeartRate -->
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<owl:ObjectProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#hasHeartRate">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Rrahjet_e_zemrës"/>
</owl:ObjectProperty>

Modelimi i atributeve të të dhënave
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Datëlindja -->
<owl:DatatypeProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Datëlindja">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<sameAs rdf:resource="http://purl.bioontology.org/ontology/SNOMEDCT/184099003"/>
<skos:altLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Date of
birth (observable entity)</skos:altLabel>
<skos:prefLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Date of
birth</skos:prefLabel>
</owl:DatatypeProperty>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Emër -->
<owl:DatatypeProperty
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Emër">
<rdfs:domain
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Pacienti"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<sameAs rdf:resource="http://purl.bioontology.org/ontology/SNOMEDCT/184095009"/>
<skos:altLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Patient first
name</skos:altLabel>
<skos:altLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Patient
forename (observable entity)</skos:altLabel>
<skos:prefLabel rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Patient
forename</skos:prefLabel>
</owl:DatatypeProperty>
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Modelimi i klasave
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#BMI -->
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#BMI">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#ShenjaJetësore"/>
</owl:Class>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Diabeti -->
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Diabeti">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#SëmundjeJoNgjitëse"/>
</owl:Class>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#FaktorëRrisku -->
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#FaktorëRrisku"/>
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Temperatura -->
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Temperatura">
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#ShenjaJetësore"/>
<sameAs rdf:resource="http://purl.bioontology.org/ontology/SNOMEDCT/386725007"/>
<skos:altLabel>BT - Body temperature</skos:altLabel>
<skos:altLabel>Body temperature (observable entity)</skos:altLabel>
<skos:altLabel>Body temperature - observation</skos:altLabel>
<skos:prefLabel>Body Temperature</skos:prefLabel>
</owl:Class>
Modelimi i Individëve
<!-- http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Kancer -->
<owl:NamedIndividual
rdf:about="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Kancer">
<rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Kancer"/>
<has_Risk
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Faktore_Dietike"/>
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<has_Risk
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Inaktiviteti_fizik"/>
<has_Risk rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Mbipesha"/>
<has_Risk rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#Obesiteti"/>
<has_Risk
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#PërdorimiAlkolit"/>
<has_Risk
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/PatientDataOntology#PërdorimiDuhanit"/>
</owl:NamedIndividual>
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