
 

SNOMED International kuria ir prižiūri sąsajų rinkinius savo nariams ir klinikinėms suinteresuotosioms 

šalims, kurios, be SNOMED CT, naudoja kitas kodavimo sistemas, klasifikacijas bei terminijas. 

SNOMED CT – terminija, kurią galima susieti su kitomis tarptautinėmis terminijomis, klasifikacijomis bei 

kodų sistemomis. Sąsajų rinkiniai – asociacijos tarp konkrečių sąvokų ar terminų vienoje sistemoje ir sąvokų 

ar terminų kitoje sistemoje, turinčių tą pačią (arba panašią) reikšmę. 

SNOMED International kuria sąsajų rinkinius iš SNOMED CT į kitas kodų sistemas, klasifikacijas ar terminus 

tam, kad padėtų SNOMED International nariams bei kitoms suinteresuotosioms šalims, kurios naudoja šiuos 

produktus kartu su SNOMED CT. 

 

CPT 

American Medical Association  (angl. trump. AMA) ir SNOMED International bendradarbiauja nuo 2016 m., 

stiprindami tarptautinius santykius ir kurdami atitinkamus kodavimo ir terminų sprendimus, SNOMED CT ir 

esamą procedūrų terminų (CPT) kodų rinkinį. Abi organizacijos mano, kad vis dažnesnė medicinos kalba 

padidina mokslinių tyrimų ir geresnių sveikatos rezultatų potencialą visame pasaulyje. 

SNOMED CT ir CPT sąsajų rinkiniai – yra taisyklėmis pagrįsti perėjimai tarp SNOMED CT klinikinių 

koncepcijų ir CPT kodų, kurie palaiko geresnį išteklių panaudojimą ir pacientų priežiūrą. 

Universaliai prieinami failai leidžia sistemoms parodyti, kur yra tikslios atitikties, kuri informacija paaiškins 

netikslius atitikmenis ir CPT kodo specifiškumą, palyginti su SNOMED CT klinikinėmis koncepcijomis. 

Išleidimo datos 

 Kasmet sausio 31 d 

Ištekliai: 

 Įvadas nuo SNOMED CT iki CPT taisyklėmis pagrįstų sąsajų žemėlapių; 

 Įvadas į esamą procedūrų terminų (CPT) kodų rinkinį; 

 SNOMED International ir AMA bendradarbiavimas. 



 

 

 

GMDN 

Pasaulinė medicinos prietaisų nomenklatūra (angl. trump. GMDN) yra bendrųjų pavadinimų, naudojamų 

visiems medicinos prietaisų gaminiams identifikuoti, sąrašas. Tokie produktai yra naudojami žmonių ligoms 

ar sužalojimams diagnozuoti, profilaktikai, stebėti, gydyti arba palengvinti. 

Pagrindinis GMDN tikslas – suteikti sveikatos priežiūros ir reguliavimo institucijoms, sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjams, gamintojams ir kitiems asmenims pavadinimų sistemą, kuria būtų galima keistis 

informacija apie medicinos prietaisus ir palaikyti pacientų saugą. 

Ištekliai: 

 SNOMED CT naudotojai, kurie ketina naudoti pasaulinės medicinos prietaisų nomenklatūros 

(GMDN) kodus ir nori gauti SNOMED CT į GMDN paprastąjį sąsajų rinkinį, turėtų užpildyti 

standartinės sąsajos lentelės licencijos formą ir išsiųsti GMDN adresu orders@gmdnagency.org. 

 Kai GMDN agentūra patvirtins, kad licencija buvo išduota, SNOMED International leis sąsajų rinkinį 

atsisiųsti adresu pateikus užklausą info@snomed.org. Sąsajų rinkinys visuomenei prieinamas nuo 

2015 m. liepos 31 d. 

Norėdami gauti papildomos informacijos iš GMDN agentūros, apsilankykite: 

https://www.gmdnagency.org/About/Contact 

 

TLK-10 

Tarptautinė ligų klasifikacija (trump. TLK-10, angl. trump. ICD-10) yra Pasaulio sveikatos organizacijos 

(trump. PSO, angl. trump. WHO) paskelbtas sveikatos tendencijų ir statistikos visame pasaulyje nustatymo 

pagrindas bei tarptautinis pranešimų apie ligas ir sveikatos būklę standartas. TLK-10 yra dešimtoji TLK 

versija. 

SNOMED CT TLK-10 sąsajų rinkiniui: 

 Pateikiamas pusiau automatinis TLK-10 statistinės klasifikacijos duomenų kodavimas iš klinikinio 

įrašo, kuris kliniškai užkoduotas SNOMED CT. 

 Pagalba kuriant TLK-10 klasifikacijos kodus iš SNOMED CT koduotų įrašų, skirtų naudoti registruose 

ir diagnostikos grupavimo įrenginiuose. 

 Naudojamas kaip SNOMED CT TLK-10 sąsajų rinkinys, patvirtintas PSO ir SNOMED International, 

kaip šaltinis kuriant TLK-10 plėtinių rinkinius, kuriuos sukūrė ir prižiūri šalis narė. 

 SNOMED CT susieta su TLK-10 2016 m. versija. 

SNOMED CT ir TLK-10 sąsajų rinkiniai išleidžiami sausio 31 d. ir liepos 31 d. kaip SNOMED CT 

tarptautinio leidinio darinys. SNOMED CT sąsajų rinkinio šaltinio domenai apsiriboja 404684003 |klinikinės 

išvados|, 272379006 |įvykio| potipiais. ir 243796009 |situacija su aiškiu kontekstu|. 

Suinteresuotosios šalys gali peržiūrėti šį sąsajų rinkinį kaip svečias, naudodamos SNOMED tarptautinį sąsajų 

rinkinio įrankį. Atminkite, kad ICD-9CM ir ICPC žemėlapiai nebenaudojami. 

TLK-10 sąsajų rinkinį galima pasiekti atsisiuntus tarptautinio leidimo paketą iš SNOMED International 

Member Licensing and Distribvution Service (angl. trump. MLDS), adresu: 

https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing. 
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TLK-O 

Tarptautinė onkologijos ligų klasifikacija (TLK-O) yra Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos 

problemų klasifikacijos, skirtos navikinėms ligoms, plėtinys. Šią klasifikaciją plačiai naudoja vėžio registrai. 

SNOMED CT ir TLK-O sąsajų rinkiniai: 

 SNOMED CT ir ICD-O sąsajų rinkiniai išleidžiami kaip paprasta nuoroda, nustatyta SNOMED CT 

tarptautiniame leidime. SNOMED CT sąsajų rinkinių šaltinio domenai yra apriboti 

400177003|Neoplazma ir (arba) hamartoma (morfologinė anomalija)| ir 91723000|Anatominė sandara 

(kūno sandara)| TLK-O morfologiniams kodams ir topografiniams kodams. 

 Paskelbti TLK-O-3.1 sąsajų rinkiniai atnaujinami tik priežiūros tikslais. TLK-O-3.2 sąsajų rinkinius 

planuojama išleisti ateityje, kai bus paskelbta TLK-O-3.2 klasifikacija, atsižvelgiant į tai, ar galima 

įkelti sąsajų rinkinius. 

Suinteresuotosios šalys gali peržiūrėti šį sąsajų rinkinį kaip svečias, naudodamos SNOMED tarptautinį sąsajų 

rinkinio įrankį.  

TLK-O sąsajų rinkinį galima pasiekti atsisiuntus tarptautinio leidimo paketą iš SNOMED International 

Member Licensing and Distribvution Service (angl. trump. MLDS), adresu: 

https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing. 

 

MedDRA 

MedDRA, medicinos reguliavimo veiklos žodynas, priklausantis ICH, yra turtinga ir labai specifinė 

standartizuota medicinos terminija, kurią sukūrė ICH, siekiant palengvinti tarptautinį žmonių naudojamų 

medicinos produktų reglamentavimo informacijos dalijimąsi, ir naudojama registruojant, dokumentuojant ir 

stebint medicininę priežiūrą. 

Daugiau apie MedDRA: https://www.meddra.org/about-meddra/vision 

SNOMED CT į MedDRA ir MedDRA į SNOMED CT sąsajų rinkiniai yra skirti palengvinti keitimąsi 

duomenimis tarp duomenų bazių,kuriose naudojama MedDRA, ir sveikatos priežiūros duomenų 

bazių/elektroninių sveikatos įrašų (kuriose naudojama SNOMED CT). 

 

ORPHANET 

SNOMED CT į Orphanet sąsajų gamybinė versija išleista 2021 metais.  

Orphanet yra unikalus šaltinis, kaupiantis ir tobulinantis žinias apie retąsias ligas, siekiant pagerinti retomis 

ligomis sergančių pacientų diagnostiką, priežiūrą ir gydymą. Orphanet retų ligų ontologija yra struktūrinis 

retųjų ligų žodynas, gautas iš Orphanet duomenų bazės, fiksuojantis ryšius tarp ligų, genų ir kitų svarbių 

ypatybių. Orphanet buvo įkurta Prancūzijoje INSERM (Prancūzijos nacionalinio sveikatos ir medicinos 

tyrimų instituto) 1997 m. 

 

 

https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing

