1

Metodinė priemonė „SNOMED CT pagrindai“ – tai pagalbinė priemonė, siekiantiems
suprasti SNOMED CT naudojimo principą, naudingumą.
Ši metodinė priemonė ypač svarbi įvairių specialybių atstovams, kurie domisi klinikinės
informacijos rinkimu, naudojimu, gavimu ir analize. „SNOMED CT PAGRINDAI“ metodinėje
priemonėje pristatomas vaidmuo, kurį gali atlikti SNOMED CT patobulinant tokios klinikinės
informacijos gyvavimo ciklą, siekiant užtikrinti, kad pacientams ir visuomenei būtų veiksmingiau
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Tikslinė auditorija
Tikslinė auditorija – įvairių specialybių asmenys, kuriame nors etape galintys dalyvauti
SNOMED CT informacijos valdymo cikle – nuo pirminio planavimo, klinikinio turinio
apibrėžimo ir įgyvendinimo iki sukauptos klinikinės informacijos panaudojimo. Tai asmenys,
dalyvaujantys planuojant ir priimant sprendimą tęsti ir remti SNOMED CT įgyvendinimą,
asmenys, dalyvaujantys kuriant nuorodų rinkinius, valdant terminų bazes, atliekant techninį
įgyvendinimą ir dirbant ties visais diegimo ir naudojimo aspektais. Tai taip pat asmenys,
dalyvaujantys gaunant ir analizuojant klinikinę informaciją, teikiant pagalbą priimant sprendimus
ir dirbant ties kitais žinių perteikimo aspektais. Visiems tikslinės auditorijos nariams būdingos
charakteristikos yra tai, kad jie yra motyvuoti suvokti SNOMED CT ir nori gauti bendro pobūdžio
pirminę temų, apie kurias jie turėtų žinoti, apžvalgą.
Tikslai ir uždaviniai
„SNOMED CT pagrindai“ metodinės priemonės vizija tai yra tam tikras praktinis ir
naudingas pradžios taškas, nuo kurio visi, ką bendrai domina sveikatos priežiūros informacija, gali
pradėti susipažinti su SNOMED CT.
Informacijos šaltiniai
Rengiant šią metodinę priemonę, buvo remtasi SNOMED International parengtais ir
Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro verstais dokumentais:
 „SNOMED CT®“ kompozicinė gramatika v2.3.1. Specifikacija ir vadovas;
 Duomenų analitika naudojant SNOMED CT;
 SNOMED CT vadovas pradedantiesiems;
 SNOMED CT tarptautinės laidos įvadas tiekėjams;
 SNOMED CT redakcinės rekomendacijos.
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SĄVOKOS
ESĮ – (ang. electronic health record, EHR) elektroninis sveikatos įrašas.
Farmakologinis budrumas – tai nepageidaujamo farmacijos produktų poveikio duomenų rinkimas,
nustatymas, vertinimas, stebėsena ir prevencija.
IAP – (angl. Fully specified name, FSN) išsamiai apibrėžtas pavadinimas. Tai nedviprasmiška
formalios struktūros frazė, kuria apibrėžiama sąvokos reikšmė.
IHTSDO – SNOMED International.
Išraiška – tai struktūrizuotas vienos ar daugiau sąvokų identifikatorių derinys, kuriuo perteikiama
klinikinė reikšmė.
Klinikiniai tyrimai – tai sveikatos priežiūros mokslo šaka, apibūdinanti žmonėms skirtų vaistinių
preparatų, priemonių, diagnostikos produktų ir gydymo režimų saugą ir veiksmingumą.
Nuorodų rinkiniai – tai lankstus standartinis metodas, naudojamas SNOMED CT siekiant sudaryti
galimybę įvykdyti įvairius SNOMED CT pritaikymo ir tobulinimo reikalavimus.
SAN – suprantamas, atkuriamas, naudingas.
SNOMED CT gebėjimą kurti ir palaikyti semantinę sąveiką padeda nustatyti trys pagrindiniai
veikimo kriterijai (SAN – suprantamas, atkuriamas, naudingas).
SNOMED CT sąryšiai – tai dviejų sąvokų sąsaja. Sąryšiai naudojami logiškai apibrėžiant sąvokos
reikšmę taip, kad ją galėtų apdoroti kompiuteris.
Sritis – tai hierarchija, kuriai galima pritaikyti tam tikrą atributą.
Tendencijų analizė – tai informacijos rinkimas ir bandymas joje įžvelgti modelį arba tendenciją.
Analizuojant tendencijas neretai pasitelkiami pagrindinio elgesio modelio nustatymo laiko eilutėje
metodai, kurių nepanaudojus modelis būtų iš dalies arba visiškai nematomas dėl visų kitų
duomenų.
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SNOMED CT – kas tai?
SNOMED CT pradžia fiksuojama nuo NHS Clinical Terms Version 3 ir SNOMED RT
sąjungos; tai buvo pirmasis žingsnis, kuris peraugo į siekį atspindėti šiuolaikinę klinikinę praktiką
bei medicinos technologijų pokyčius. Turinį kuria naudotojų bendruomenių reikalavimų
besilaikantys gydytojai praktikai. Kuriamas turinys yra skirtas naudoti tarptautiniu mastu ir yra
susijęs su vietos lygiu diegiamais nacionaliniais plėtiniais. Taigi, SNOMED CT yra tarptautinio
masto daugiakalbė sistema, kurią galima lokalizuoti bei atspindėti konkrečiai organizacijai ar
vietai būdingas reikšmes ir terminus.
SNOMED CT yra aukštos kokybės, išsami, tarptautinė, logika grįsta standartinė terminija,
naudojama klinikiniu požiūriu svarbiai informacijai pateikti. SNOMED CT:
 yra išsamiausia pasaulyje daugiakalbė klinikinės sveikatos priežiūros terminų bazė;
 apima diagnozes, požymius, simptomus, procedūras, kūno struktūras, organizmus ir
medžiagas;
 yra išsamaus moksliškai patvirtinto klinikinio turinio išteklius;
 užtikrina elektroninių sveikatos įrašų klinikinio turinio kokybę;
 susieta su kitais tarptautiniais standartais.
Paskirtis
SNOMED CT yra skirta naudoti sveikatos priežiūros srityje:
 Efektyviai ir išsamiai aiškinant terminus;
 Kaip terminijos išteklius;
 Pritaikant elektroninėse sveikatos duomenų programose.
SNOMED CT tikslas – patikimai ir atkuriamai pateikti klinikiniu požiūriu aktualią
informaciją elektroninėse sveikatos duomenų sistemose (dažniausiai elektroniniuose sveikatos
duomenų įrašuose ir ESĮ), siekiant:
 Asmenims ir populiacijoms užtikrinti įvairias sritis apimančias aukštos kokybės sveikatos
priežiūros paslaugas;
 Optimaliai surinkti, apdoroti ir pateikti klinikinę informaciją;
 Efektyviai, nuosekliai ir atkuriamai naudoti klinikinę informaciją;
 Klinikinę informaciją naudoti statistiniais ir ataskaitų rengimo tikslais.

Taikymo sritis
Pati SNOMED CT yra tik dalis sprendimo, kuriuo siekiama patenkinti veiksmingų
elektroninių klinikinių įrašų reikalavimus. Pati terminų bazė „nieko nedaro“. Norint išnaudoti
terminų bazės pranašumus ji turi būti įgyvendinta ir naudojama kaip taikomosios programos
dalis. Programinės įrangos taikomosios programos, kurioje ji naudojama, projektavimas ir
vartotojų tikslai ir motyvai yra pagrindiniai sėkmę lemiantys veiksniai.
SNOMED CT yra naudinga rengiant klinikinius dokumentus, nes padeda perteikti išsamią
klinikinę informaciją taip, kad ją būtų galima apdoroti automatiškai. Norint pasinaudoti SNOMED
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CT galimybe remti klinikinę informaciją ir ją gauti pagal reikšmę reikia kruopščiai įvertinti
faktines aplinkybes pagal naudojimo apimtį, įrašo struktūrą, duomenų įvedimą, duomenų gavimą
ir pateikimą.
1 Lentelė. Kaip galima panaudoti SNOMED CT?

SNOMED CT sudaro trys sritys:
Tarptautinės laidos kriterijai apima atsakymus į šiuos klausimus:
 Ar reikia, kad elektroninės sveikatos duomenų programos būtų suprantamos daugiau nei
vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje?
 Ar gali būti naudojama už paciento nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos ribų, t. y. jei
pacientas keliautų ar persikraustytų į kitą šalį?
 Ar naudinga daugiau nei vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje?
Nacionalinis plėtinys apima į tarptautinės laidos sritį nepatenkantį turinį, kurio reikia nacionalinei
atitikčiai ir sąveikai. Kiekviena valstybė narė nustato šios srities pritaikymo ir interpretavimo būdą,
o taip pat tai, ar sąvokas reikia įtraukti į savo plėtinius.
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1 Paveikslėlis. SNOMED CT nauda įvairioms grupėms.

Angliškai
Our extension includes content that is specific for
system we develope
MEMBER COUNTRY
We have extension with content that is used within
our country
Our extension includes content that is relevant for our
hospital
National extension
SNOMED CT International edition
Local extension
VENDOR
HOSPITAL

Lietuviškai
Mūsų plėtinio turinys yra skirtas tik mūsų kuriamai
sistemai
VALSTYBĖ NARĖ
Mūsų plėtinio turinys naudojamas mūsų šalies ribose
Mūsų plėtinio turinys yra aktualus mūsų ligoninei
Nacionalinis plėtinys
SNOMED CT tarptautinė laida
Vietinis plėtinys
TIEKĖJAS
LIGONINĖ

Nacionalinio plėtinio kriterijai apima atsakymus į šiuos klausimus:
 Ar turinys, kurio reikia nacionalinei atitikčiai ir sąveikai, patenka į tarptautinės laidos sritį?
 Ar jis naudingas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje?
 Ar jis turi būti suprantamas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje?
 Ar turinį atkūrus, juo reikia dalintis nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje?
Jei taip, vadinasi sąvoka patenka į nacionalinį plėtinį.
SNOMED CT nėra skirta įtraukti visas medicinines žinias. Grynai su žmogumi nesusijęs
turinys į SNOMED CT neįtraukiamas.
Ne su žmogumi susijusio turinio pavyzdžiai:
 Su kiaušiniu susijęs kolomitas (liga) (angl. coelomitis);
 Ragų pašalinimas (procedūra);
 Sparno kaulų struktūra (kūno struktūra).
SNOMED CT taip pat nekaupiamos tikimybinio pobūdžio arba netikslios žinios.
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SNOMED CT komponentai
SNOMED CT – tai pagrindinė klinikinių sveikatos priežiūros terminų bazė, kurioje
kaupiamos unikalios reikšmės sąvokos ir oficialiosios logika grindžiamos apibrėžtys, organizuotos
remiantis hierarchijos principais.

SNOMED CT komponentai:
 Sąvokos, kuriomis perteikiamos klinikinės mintys ir frazės, organizuotos kaip hierarchijos;
 Aprašymai, kuriais tinkami žmonėms suprantami terminai susiejami su sąvokomis;
 Sąryšiai, kuriais kiekviena sąvoka susiejama su kitomis susijusiomis sąvokomis;
 Nuorodų rinkiniai – naudojami sąvokoms ar aprašams sugrupuoti į rinkinius, įskaitant
nuorodų rinkinius ir sąsajas su kitomis klasifikacijomis bei standartais.
Sąvokos
SNOMED CT sąvokomis perteikiamos klinikinės mintys nuo absceso iki zigotos.
Kiekvienai sąvokai priskiriamas unikalus skaitinis sąvokos identifikatorius, kurį sudaro iki 18
skaitmenų. Kiekvienoje hierarchijoje sąvokos organizuojamos nuo bendrųjų iki konkretesnių. Taip
galima užrašyti išsamius klinikinius duomenis, kuriuos vėliau galima peržiūrėti arba apibendrinti
bendresniu lygmeniu.
Kiekviena sąvoka perteikia unikalią klinikinę reikšmę, kuriai priskiriamas unikalus skaitinis
kompiuterio skaitomas SNOMED CT identifikatorius. Identifikatorius – tai nedviprasmiška
unikali nuoroda į kiekvieną sąvoką, neturinti priskirtos žmonėms suprantamos reikšmės. Kitų tipų
komponentams taip pat priskiriami unikalūs identifikatoriai, bet sąvokos identifikatorius atlieka
ypatingą vaidmenį, nes tai kodas, naudojamas siekiant perteikti reikšmę klinikiniuose įrašuose,
dokumentuose, pranešimuose ir duomenyse.
Aprašymai
SNOMED CT aprašymais atitinkami žmonėms suprantami terminai susiejami su sąvokomis.
Yra keli aprašymų tipai; du svarbiausi yra „išsamiai apibrėžtas pavadinimas“ (IAP) ir „sinonimas“.
IAP – tai nedviprasmiška formalios struktūros frazė, kuria apibrėžiama sąvokos reikšmė.
Sinonimai – tai kiti terminai, naudojami perteikti tą pačią reikšmę.
FSN nėra skirtas įtraukti į klinikinius įrašus ir naudojamas tam, kad būtų galima
nedviprasmiškai atskirti kiekvienos sąvokos reikšmę. Tai ypač naudinga, kai skirtingos sąvokos
vadinamos tuo pačiu paplitusiu žodžiu arba fraze. Kiekviena sąvoka gali turėti tik vieną FSN
kiekviena kalba ar dialektu.
Sinonimu perteikiamas terminas, kurį galima naudoti sąvokai atvaizduoti arba pasirinkti.
Sąvoka gali turėti kelis sinonimus. Taip SNOMED CT vartotojai gali naudoti norimus terminus
konkrečiai klinikinei reikšmei perteikti. Sąvokos gali turėti daug sinonimų ir susiję terminai
nebūtinai yra unikalūs, tad dvi sąvokos gali turėti tą patį sinoniminį terminą. Sinoniminis terminas
aiškinamas remiantis sąvokos identifikatoriumi.
Kiekviena sąvoka turi vieną sinonimą, kuris yra žymimas kaip |teiktinas| tam tikra kalba ar
dialektu arba tam tikrame vartojimo kontekste. Tai vadinama „teiktinu terminu“; tai žodis arba
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frazė, kurią gydytojai paprastai vartoja tai sąvokai perteikti. Kiekviena kalba ar dialektu arba
kiekviename vartojimo kontekste tik vienas sinonimas gali būti įvardytas kaip |teiktinas|.
|Priimtinais| gali būti laikoma bet kiek kitų sinonimų, vartojamų tam tikra kalba ar dialektu arba
tam tikrame vartojimo kontekste.
2 Paveikslėlis. Vienos sąvokos aprašymų pavyzdys (JAV anglų k.).

Angliškai
Concept ID
Description
Description type
Acceptability (US English Language Ref
Set)
myocardial infarction (disorder)
myocardial infarction
Infarction of heart
cardiac infarction
heart attack
myocardial infarct
MI – Myocardial infarction
Fully Specified Name (FSN)
Preferred
Acceptable
Synonym

Lietuviškai
Sąvokos kodas
Aprašymas
Aprašymo tipas
Priimtinumas (JAV anglų k. nuorodų
rinkinys)
miokardo infarktas (sutrikimas)
miokardo infarktas
širdies infarktas
širdies infarktas
širdies smūgis
miokardo infarktas
MI – miokardo infarktas
Išsamiai apibrėžtas pavadinimas (IAP)
Teiktina
Priimtina
Sinonimas
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Logiškai grįsti apibrėžimai atspindi terminologines žinias arba tai, kas apie sąvokų reikšmę visada
yra tiesa. Jį sudaro polihierarchiniu būdu išdėstyti sąvokas atitinkantys kodai, o taip pat reikšmę
dar labiau patikslinantys sąryšiai tarp sąvokų.
Sąryšiai
SNOMED CT sąryšiai – tai dviejų sąvokų sąsaja. Sąryšiai naudojami logiškai apibrėžiant
sąvokos reikšmę taip, kad ją galėtų apdoroti kompiuteris. Trečioji sąvoka, vadinama sąryšių tipu,
vartojama norint perteikti asociacijos tarp pirminės ir tikslinės sąvokų reikšmę. SNOMED CT yra
įvairių sąryšių tipų.
3 Paveikslėlis. Sąryšių atributų pavyzdys.

Angliškai
Concept (source)
Relationship type
Concept (destination)
diabetes mellitus type 2 (disorder)
Is a (attribute)
diabetes mellitus (disorder)
diabetes mellitus type 2 (disorder)
Finding site (attribute)
structure of endocrine system (body
structure)

Lietuviškai
Sąvoka (šaltinis)
Sąryšio tipas
Sąvoka (tikslinė)
2 tipo cukrinis diabetas (sutrikimas)
Yra (atributas)
cukrinis diabetas (sutrikimas)
2 tipo cukrinis diabetas (sutrikimas)
Radinio vieta (atributas)
endokrininės sistemos struktūra (kūno
struktūra)

Potipių sąryšiai, kuriuose naudojamas sąryšio tipas |yra| (angl. is-a), yra dažniausiai
naudojamas sąryšio tipas. SNOMED CT sąvokų hierarchiją sudaro sąryšiai |yra|. Pavyzdžiui,
sąvoka 128276007 |pėdos celiulitas| turi sąryšį |yra| ir su sąvoka 118932009 |pėdos sutrikimas|, ir
su sąvoka 128045006 |celiulitas|. Potipių sąryšiai naudojami daugelyje analitikos scenarijų,
siekiant sujungti sąvokų grupes arba pateikti užklausas naudojant abstraktesnes (ne tokias
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išsamias) sąvokas, atitinkančias konkretesnes (arba išsamesnes) sveikatos įrašuose saugomas
sąvokas.

4 Paveikslėlis. Pėdos celiulito apibrėžiamieji sąryšiai

Naudojant sąryšius |yra| formuojamos SNOMED CT hierarchijos. Jie taip pat vadinami
hierarchiniais sąryšiais. Sąryšio |yra| pirminė sąvoka turi konkretesnę klinikinę reikšmę nei tikslinė
sąvoka. Tai reiškia, kad klinikinio sąvokų išsamumo lygis didėja priklausomai nuo padėties
hierarchijose gylio. Jeigu dvi sąvokos yra tiesiogiai susijusios sąryšiu |yra|, pirminė sąvoka
laikoma tikslinės sąvokos „potipio vaiku“. Tikslinė sąvoka vadinama „supertipo tėvu“. Bet kokia
sąvoka, kuri yra vieno ar daugiau sąryšių |yra| sekos šaltinis, pagal kurį nustatoma tam tikra tikslinė
sąvoka, yra tos sąvokos „potipio palikuonis“. Kita vertus, bet kokia sąvoka, kuri yra vieno ar
daugiau sąryšių |yra| sekos rezultatas, pagal kurį nustatoma tam tikra pirminė sąvoka, yra tos
sąvokos „supertipo pirmtakas“. Taip pat sakoma, kad sąryšio |yra| pirminė sąvoka
„subsumuojama“ tikslinės sąvokos ir kad sąryšio |yra| tikslinė sąvoka „subsumuoja“ pirminę
sąvoką.
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5 Paveikslėlis. SNOMED CT potipių hierarchijos ir jai aprašyti vartojamų terminų
pavyzdys.

Kiekviena sąvoka gali turėti sąryšius |yra| su keliomis kitomis sąvokomis (t. y. sąvoka gali
turėti daug supertipo tėvų sąvokų). Tad SNOMED CT hierarchija nėra paprastas medis ir jos
struktūra vadinama „polihierarchija“.
Atributų sąryšiai naudojami apibrėžiant pirminę sąvoką ją susiejant su apibrėžiamosios
charakteristikos verte. Pavyzdžiui, sąvoka |virusinė pneumonija| turi |sukėlėjo| sąryšį su sąvoka
|virusas| ir |radinio vietos| sąryšį su sąvoka |plautis|. Atributų sąryšiai naudojami analitikos
scenarijuose, kuriuose sąvokos reikšmė reikalinga nustatyti, ar įrašas atitinka užklausos kriterijus.
Pavyzdyje toliau pavaizduojami sąvokos |širdies abscesas| apibrėžiamieji sąryšiai. Atributų
sąryšiai |susijusi morfologija| ir |radinio vieta| naudojami siekiant susieti pirminę sąvoką |širdies
abscesas| su atitinkamomis tikslinėmis sąvokomis |abscesas| ir |širdies struktūra|.
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6 Paveikslėlis. Apibrėžiamųjų sąryšių pavyzdys.

Angliškai
abscess of mediastinum (disorder)
inflammatory disorder of the
cardiovascular system (disorder)
structural disorder of heart (disorder)
| is a |
abscess (morphological abnormality)
| associated morphology |
abscess of heart (disorder)
| finding site |
heart structure (body structure)
Group

Lietuviškai
Tarpuplaučio abscesas (sutrikimas)
širdies ir kraujagyslių sistemos
uždegiminis sutrikimas (sutrikimas)
struktūrinis širdies sutrikimas
(sutrikimas)
| yra |
abscesas (morfologinis pakitimas)
| susijusi morfologija |
širdies abscesas (sutrikimas)
| radinio vieta |
širdies struktūra (kūno struktūra)
Grupė

Sąvokas, jų aprašymus ir sąryšius galima peržiūrėti naudojant SNOMED International
naršyklę https://browser.ihtsdotools.org (lietuviška naršyklė: https://www.snomed.lt/snomed-ct/).
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Nuorodų rinkiniai
Nuorodų rinkiniai – tai lankstus standartinis metodas, naudojamas SNOMED CT siekiant
sudaryti galimybę įvykdyti įvairius SNOMED CT pritaikymo ir tobulinimo reikalavimus. Tai, be
kita ko, poaibių perteikimas, kalbų nustatymai dėl tam tikrų terminų vartojimo ir abipusis
susiejimas su kitomis kodavimo sistemomis. Kiekvienam nuorodų rinkiniui priskiriamas unikalus
skaitinis sąvokos identifikatorius. Nuorodų rinkiniai yra svarbūs, nes juos galima naudoti
SNOMED CT pagrindu veikiančiose taikomosiose programose siekiant apriboti, sukonfigūruoti ir
patobulinti funkcijas, kad jos atitiktų įvairius naudojimo reikalavimus. Keli pavyzdžiai, kaip
įvairiomis aplinkybėmis galima naudoti nuorodų rinkinius siekiant perteikti:
 Kalbų ir dialektų nustatymus, naudojamus parenkant tam tikrus terminus sąvokai
aprašyti. Naudojant kalbų nuorodų rinkinius galima konfigūruoti teiktinus ir priimtinus
aprašymus, susijusius su kalba, dialektu arba vartojimo kontekstu;
 Komponentų poaibius, kurie yra įtraukiami arba neįtraukiami į tam tikroje šalyje,
organizacijoje, specialybės srityje arba kontekste naudotinų verčių rinkinį;
 Sąvokų verčių rinkinius, kuriais apribojamas leistinas lauko turinys laikantis standartinio
pranešimo arba komunikacijos sąsajos reikalavimų;
 Dažnai naudojamus aprašymus arba sąvokas, kurioms galima suteikti pirmenybę
atliekant paiešką tam tikroje šalyje, organizacijoje, specialybės srityje arba kontekste;
 Sąrašų ir hierarchijų struktūrizavimą ir surikiavimą siekiant atvaizduoti sąvokas
sudarant patogius struktūrizuotus sąrašus arba medžio pavidalo kontrolės priemones,
skirtas padėti įvesti tam tikrus duomenų straipsnius;
 Abipusio susiejimo su kitomis kodavimo sistemomis schemas; nuorodų rinkiniais
grindžiamos susiejimo schemos gali būti paprastos schemos, kuriose viena sąvoka
susiejama su kita viena sąvoka, ir sudėtingesnės susiejimo schemos, kurioms gali prireikti
parengti žmonėms suprantamas rekomendacijas arba kompiuterio skaitomas taisykles, kad
nekiltų neaiškumų.
Srities aprėpties struktūra
SNOMED CT sudaro 19 sričių, išdėstytų polihierarchiniu būdu. Kiekviena hierarchija yra
nustatyta sąvokų, susietų IIS_AI sąryšiais, organizacija. IS_A sąryšiais (dar vadinamais anttipiopotipio arba pirminiais-antriniais sąryšiais) SNOMED CT kuriamos hierarchijos. Kiekviena sąvoka
turi bent vieną IS_A sąryšį su anttipiu arba pirmine sąvoka.

Kiekviena sąvoka gali turėti vieną arba kelias pirmines sąvokas. Kiekviena sąvoka
SNOMED CT loginiu būdu apibrėžiama per sąryšius su kitomis sąvokomis. Sąryšis apibrėžiamas
kaip sietis tarp pirminės sąvokos ir paskirties sąvokos. Sąsajos tipą parodo atributo sąvoka. Šie
sąryšiai nustato apibūdinamąsias sąvokų savybes. Apibūdinamoji savybė yra sąryšis su paskirties
sąvoka, kuri visais pirminės sąvokos atvejais yra teisinga.
Pavyzdžiui, apibūdinamieji sąvokos sąryšiai 53442002 | Gastrektomija (procedūra) | apima:
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116680003 |yra (atributas)| = 65801008 |Ekscizija (procedūra)|
260686004 |Metodas (atributas)| = 129304002 |Ekscizija
(patikslinančioji reikšmė)|
•
•

–

veiksmas

Hierarchinis išdėstymas praverčia ieškant sąvokų, grupuojant panašias sąvokas bei
perduodant reikšmę. Pavyzdžiui, sąvoką cell (ląstelė / kamera / elementas) matydami po sąvoka
anatomic entity (anatominis vienetas), suprasime, kad reikšmė yra kitokia, nei tą pačią sąvoką
matant po sąvoka room (patalpa) arba powersource (maitinimo šaltinis; „Desiderata Controlled
Medical Vocabularies in the Twenty-First Century“, autorius J.J. Cimino, publikuota „Methods of
Information in Medicine“ 1998:37:394–403).
Sąvokos yra susietos su bendresnių pirminių sąvokų, hierarchinėje struktūroje esančių tiesiai
virš jų, kodais. Bendresnės reikšmės sąvokos įprastai pateikiamos hierarchijos viršuje, o toliau
kiekviename hierarchijos lygmenyje reikšmės tampa vis konkretesnės arba specializuotos.
Sritis sudaro visos sąvokos (klinikinės, administracinės, duomenų bazės struktūros bei kitų
komponentų, nurodančių kaip sritys viena su kita siejasi), kurių reikia SNOMED CT sąvokoms
kurti bei duomenų bazės struktūrai palaikyti.
2 Lentelė. Srities aprėpties struktūros pavyzdys.

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos sritys, apibrėžimai ir pavyzdžiai. Sąvokos modelio
neturintys atvejai pažymėti žvaigždute.

3 Lentelė. Kitas srities aprėpties struktūros pavyzdys.
Sritys
Sritis / aukščiausio lygmens hierarchija (pagal abėcėlę)
1 Kūno struktūra
• Anatominė arba įgyta kūno struktūra
• Morfologinis pakitimas (kūno
struktūros potipis)

Pavyzdžiai
• 450807008 |Visa nugara

(kūno struktūra)|
• 52988006 |Pažeidimas

(morfologinis pakitimas)
|
2 Klinikinis radinys

• Klinikinis radinys: nepakitusių vietų /

• 39579001 |Anafilaksija

pakitimų pastebėjimai, sprendimai arba
pacientų vertinimai
• Sutrikimas: visada ir būtinai anomali

• 167222005 |Anomali

(sutrikimas)|
urinalizė (radinys)|
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klinikinė būsena

3 Aplinka ir geografinė
vieta*

• Aplinka: aplinkų tipai
• Geografinė vieta: nurodytos vietos,

• 405607001

pavyzdžiui, šalys, valstijos ar regionai
•

4 Įvykis

• Atsitikimai, turintys įtakos sveikatai arba

•

sveikatos priežiūrai; ne procedūros ar
intervencijos
•

5 Stebimas dalykas

• Informacija apie ypatybę / savybę, kurią

•

reikia stebėti ir kaip bus stebima
•

6 Organizmas

• Žmonių ir gyvūnų medicinoje svarbą

turintys organizmai; naudojami
modeliuojant ligos priežastį

7 Farmacinis / biologinis
produktas

• Vaistai (ne medžiagos)

• 3265006 |Balkšvagrybiai

(organizmas)|
• 710877000

•

•

8 Fizinė jėga*

• Kūną veikiančios jėgos, kurios gali

•

sužaloti
•

9 Fizinis objektas*

• Su sveikatos priežiūra arba sužalojimais /

nelaimingais atsitikimais susiję fiziniai
prietaisai

|Ambulatorinis
chirurgijos centras
(aplinka)|
223581004 |Kinija
(geografinė vieta)|
242039002
|Smurtavimas prieš
partnerį (įvykis)|
2641000119104
|Užsikrėtimas
chlamidijomis (įvykis)|
423493009 |Amžius
diagnozuojant (stebinys)|
416125006 |Hemoglobino
koncentracija eritrocituose
(stebinys)|

|Betalaktaminiams
antibiotikams atsparios
bakterijos (organizmas)|
400687000 |Infliksimabo
100 mg/buteliukas su
milteliais injekcijai
(produktas)|
317222006 |Produktas,
kurio sudėtyje yra tik
cimetidino 200 mg/1
kiekvienoje per burną
vartojamoje tabletėje
(klinikinis vaistas)|
57955009 |Aukšta
temperatūra (fizinė jėga)|
285719001 |Mechaninis
trynimas (fizinė jėga)|

• 15237007 |Sėdimosios

vonios kėdė, prietaisas
(fizinis objektas)|
• 69861004 |Šaunamasis
ginklas, prietaisas (fizinis
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objektas)|

10 Procedūra

• Procedūra: veiklos, atliekamos sveikatos

priežiūros įstaigoje (įskaitant medicinos
istorijos vedimą, fizinius tyrimus,
diagnostiką ir terapines intervencijas,
mokymus ir švietimą bei konsultavimą)
• Režimas / terapija (procedūros potipis): į
konkretų tikslą sutelktos vienam pacientui
skirtos procedūros (pvz., pakartotinis vaisto
vartojimas nedidelėmis dozėmis
neapibrėžtam laikotarpiui)
11 Patikslinančioji
reikšmė*

• Viena iš kelių galimų atributo, naudojamo

sąvokoms apibrėžti, reikšmių

• 54321008 |Tėkmės širdyje

vaizdinimas (procedūra)|
|Anestezija
(režimas / terapija)|

• 386513007

• 90734009 |Lėtinis

(patikslinančioji reikšmė)|
• 255412001 |Išvaizda

(patikslinančioji reikšmė)|
12 Įrašų artefaktas*

• Klinikiniai dokumentai arba jų dalys

13 Kontekstu apibrėžta
situacija

• Kontekstinės informacijos turinčios

14 SNOMED CT
modelio
komponentas*

• Sąvokos ir atributai, reikalingi tvarkyti ir

sąvokos; situacijos, kuriai ji taikoma, potipis
su atributu, sąvoką susiejančiu su atitinkamu
klinikiniu radiniu arba procedūra
• Gali būti naudojamos pateikti jau įvykusias
ar dar neįvykusias sąlygas / procedūras
arba nurodyti kitas (ne pacientų)

struktūrinti SNOMED CT terminiją bei jos
darinius

• 445673000 |Originali

ataskaita (įrašų
artefaktas)|
• 41000179103 |
Imunizacijos įrašas (įrašų
artefaktas)|
• 169589005 |Nėštumo
priežiūra: nevaisingumo
istorija (situacija)|
• 407565004
|Angiotenzinas II
receptorių antagonistas
netoleruojamas
(situacija)|
• 900000000000442005

|Esminių
metaduomenų sąvoka
(esminių metaduomenų
sąvoka)|
• 900000000000454005 |
Pamatinių
metaduomenų
sąvoka (pamatinių
metaduomenų
sąvoka)|
• 106237007 |Sąryšio
sąvoka (sąryšio sąvoka)|
• 370136006 |Vardų
srities sąvoka (vardų
srities sąvoka)|
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15 Socialinis kontekstas*

• Su sveikatos priežiūra susijusios socialinės

sąlygos ir aplinkybės
• Potipiai yra etninė grupė, gyvenimo
būdas, profesija, asmuo, rasinė grupė,
religija / filosofija, socialinė sąvoka

• 116060000 |Mitybos

•
•

•

16 Specialioji sąvoka*

• Neaktyviosios ir navigacinės

•

(hierarchijose padeda rasti sąvokas)
sąvokų kodai
•

17 Mėginys*

• Tyrimui ar analizei paimti vienetai

• 373193000 |Limfmazgis

(dažniausiai iš pacientų)
•

18 Stadijos ir skalės*

• Vertinimo ir navikų stadijų skalės

•

•

19 Medžiaga

• Aktyvios sudedamosios alergenų,

sukėlėjų, substancijų, chemikalų, vaistų
ir medžiagų dalys (ne farmaciniai /
biologiniai produktai)

įpročiai (gyvenimo
būdas)|
58626002 |Teisėtas
atstovas (asmuo)|
415794004 |Nežinoma
rasinė grupė (rasinė
grupė)|
35359004 |Šeima
(socialinė sąvoka)|
363664003 |Klaidinga
sąvoka (neaktyvioji
sąvoka)|
394899003 |Vaisto
davimas per burną
(navigacinė sąvoka)|

•
•

iš sarginio limfmazgio
pjūvio (mėginys)|
258441009
|Mėginio
eksudacija
(mėginys)|
273472005 |Funkcinės
būsenos rodiklis
(vertinimo skalė)|
254294008 |Navikomazgo-metastazės
(TNM) galvos ir kaklo
naviko stadija (naviko
stadija)|
116272000 |Maistinis
pluoštas (medžiaga)|
64856004 |Virškinimo
sistemos skystis
(medžiaga)|

Detalumas
Terminijoje skalė arba išsamumo lygis yra vadinamas detalumu. Sąvokos ir reikšmės gali
būti labai bendros ar plačios arba labai konkrečios ar detalios. SNOMED CT detalumo lygių yra
įvairių ir tai labai svarbus universalių terminijų komponentas. Platesnė reikšmė praverčia renkant
informaciją (pvz., apie klinikinį radinį, procedūrą ir kt.), tačiau netinka įrašant atskirų pacientų
duomenis.
Klinikinių duomenų reikalavimams tenkinti naudojami progresiniai tikslumo lygiai. Vis
dėlto, tam tikrus sudėtingų teiginių tipus iš anksto koordinuoti galima tik iki tam tikro lygio.
Apskritai sąvokos SNOMED CT turėtų įvardyti realiame pasaulyje egzistuojančius dalykus.
Sąvokos įprastai yra pavadinimai arba trumpos daiktavardinės frazės, o ne ištisi sakiniai ar
19

paragrafai.
SNOMED CT yra skirta naudoti su elektroninėmis sveikatos duomenų programomis,
palaikančiomis išsamius klinikinius teiginius bei jų savybes, datas, laikus ir teiginių tarpusavio
sąryšius. Gali būti sunku surasti SNOMED CT turinio ir naudojamų elektroninių sveikatos
duomenų programų poreikių pusiausvyrą. Pavyzdžiui, kai kurioms senesnėms programoms gali
reikėti SNOMED CT nesančių sąvokų. SNOMED CT mėginama kuo geriau išnaudoti jos
privalumus bei tuo pat metu sumažinti išankstinio koordinavimo būtinybę.

SNOMED CT hierarchijos
SNOMED CT sąvokos suskirstomos į hierarchijas. Kiekvienoje hierarchijoje sąvokos
surikiuojamos nuo bendrųjų iki konkretesnių. Susijusios sąvokos hierarchijoje susiejamos
naudojant sąryšį |yra|.
• Kai kurių hierarchijų pavyzdžiai – |klinikinis radinys|, |procedūra|, |stebimasis dalykas|,
|kūno struktūra| ir |organizmas|.
SNOMED CT sąvokų modelis
SNOMED CT sąvokų modeliu nurodomas būdas apibrėžti SNOMED CT sąvokas naudojant
formalių loginių ir laidos taisyklių rinkinį. Sąvokų modelio taisyklėmis apibūdinamos aukščiausio
lygio sąvokos, prie kurių sąvokos yra išdėstomos potipių hierarchijoje, ir sąryšių tipai, kurie yra
leistini tarp sąvokų tam tikrose hierarchijos šakose.
Sąvokų modelis – aukščiausio lygio hierarchijos
SNOMED CT hierarchijos viršuje – šakninė sąvoka (|SNOMED CT sąvoka|). Visos sąvokos
yra tos šakninės sąvokos palikuoniai, susieti su ja bent viena sąryšių |yra| seka. Tai reiškia, kad
šakninė sąvoka yra visų kitų sąvokų supertipas ir kad visos kitos sąvokos yra šakninės sąvokos
potipiai.
Tiesioginiai šakninės sąvokos potipiai vadinami „aukščiausio lygio sąvokomis“. Šios
sąvokos vartojamos pagrindinėms hierarchijos šakoms įvardyti. Kiekviena iš tų aukščiausio lygio
sąvokų kartu su daugeliu potipių palikuonių sudaro pagrindinę SNOMED CT hierarchijos šaką ir
apima panašių tipų sąvokas. Kuo žemiau leidžiamasi hierarchijoje (tai yra kuo daugiau sąryšių
|yra| pridedama po aukščiausio lygio sąvokomis), tuo konkretesnės tampa sąvokos.
Toliau pateikiamas aukščiausio lygio sąvokų sąrašas kartu pateikiant glaustą jų hierarchijos šakos
turinio aprašymą.
 |Klinikinis radinys| – tai klinikinio stebinio, vertinimo arba sprendimo rezultatas; apima
normalias ir pakitusias klinikines būkles (pvz., |astma|, |galvos skausmas|, |normalaus
kvėpavimo garsai|). Į hierarchiją |klinikinis radinys| įtraukiamos sąvokos, kuriomis
perteikiamos diagnozės.
 |Procedūra| – tai veiksmai, vykdomi teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Tai apima ne
tik invazines procedūras, bet ir vaistų paskyrimą, vaizdavimą, švietimą, terapiją ir
administracines procedūras (pvz., |apendektomija|, |fizioterapija|, |injekcija po oda|).
 |Kontekstu apibrėžta situacija| – tai sąvokos, kurių apibrėžties dalis yra klinikinis
kontekstas. Tai būklės buvimas ar nebuvimas, neatsižvelgiant į tai, ar klinikinis radinys
nustatytas dabar, anksčiau arba susijęs su kitu asmeniu, kuris nėra įrašo subjektas (pvz.,
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|susitarta dėl endoskopijos|, |anamnezėje – miokardo infarktas|, |glaukoma šeimoje|).
|Stebimasis dalykas| – tai klausimas arba vertinimas, iš kurio galima gauti atsakymą arba
rezultatą (pvz., |sistolinis kraujospūdis|, |rainelės spalva|, |lytis|).
|Kūno struktūra| – tai normalios ir pakitusios anatominės struktūros (pvz., |dviburio
vožtuvo struktūra|, | adenosarkoma|).
|Organizmas| – tai medicinoje ir veterinarijoje svarbūs organizmai (pvz., |streptococcus
pyogenes|, |biglis|, |Texon galvijų veislė|).
|Medžiaga| – tai bendrosios medžiagos, farmacinių arba biologinių produktų cheminės
sudedamosios dalys, kūno medžiagos, maistinės medžiagos ir diagnostinės medžiagos
(pvz., |metanas|, |insulinas|, | albuminas|).
|Farmacinis arba biologinis produktas| – tai vaistiniai preparatai (pvz., |amoksicilinas
250 mg kapsulė|, |paracetamolis + kodeinas tabletė|).
|Mėginys| – tai dalykai, kurie yra gaunami (paprastai iš paciento) tyrimo arba analizės
tikslais (pvz., |šlapimo mėginys|, |prostatos adatinės biopsijos mėginys|).
|Specialioji sąvoka| – tai sąvokos, kurios neatlieka jokio vaidmens formaliojoje terminų
bazės sąvokų modelio logikoje, bet gali būti naudingos konkrečiais vartojimo atvejais
(pvz., |navigacinė sąvoka|, |apsinuodijimas alternatyviais vaistais|).
|Fizinis objektas| – tai natūralūs ir žmogaus sukurti fiziniai objektai (pvz., |tuščiosios
venos filtras|, |implantas, įtaisas|, |automobilis|).
|Fizinė jėga| – tai fizinės jėgos, kurios gali atlikti sužalojimo mechanizmo vaidmenį (pvz.,
|trintis|, |spinduliuotė|, |kintamoji srovė|).
|Įvykis| – tai įvykiai, išskyrus procedūras ir intervencijas (pvz., |potvynis|, |žemės
drebėjimas|).
|Aplinka arba geografinė vieta| – tai aplinkos tipai ir nurodytos vietos, kaip antai šalys,
valstijos ir regionai (pvz., |intensyviosios priežiūros skyrius|, |akademinis medicinos
centras|, |Danija|).
|Socialinis kontekstas| – tai sveikatos priežiūrai svarbios socialinės sąlygos ir aplinkybės
(pvz., |profesija|, |dvasinis arba religinis tikėjimas|).
|Stadijos ir skalės| – tai įvertinimo skalės ir navikų stadijų sistemos (pvz., |Glazgo komos
skalė|, | FIGO ginekologinių piktybinių navikų stadijos nustatymo sistema|).
|Patikslinančioji reikšmė| – tai kai kurių SNOMED CT atributų vertės, kurios nėra kitų
aukščiausio lygio sąvokų potipiai (pvz., |kairė|, |pakitęs rezultatas|, |sunkus|).
|Įrašų artefaktas| – tai turinys, sukurtas siekiant suteikti kitiems asmenims informaciją
apie į įrašą įtrauktus įvykius arba būklę (pvz., |paciento turimas įrašas|, |įrašo dalis|,
|šeimos anamnezės skirsnis|).
|SNOMED CT modelio komponentas| apima techninius metaduomenis, kuriais
grindžiama SNOMED CT laida.

Sąvokų modelio atributai – jais perteikiamos sąvokos charakteristikos
SNOMED CT atributai (arba sąryšių tipai) naudojami sąvokos reikšmės charakteristikai
perteikti. Šiuo metu SNOMED CT apibrėžiant sąvokų reikšmę naudojama daugiau nei
penkiasdešimt apibrėžiamųjų atributų. Kiekvienas SNOMED CT atributas gali būti taikomas
sąvokoms vienoje arba daugiau hierarchijos šakų. Sąvokų rinkinys, kuriam galima pritaikyti
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atributą, vadinamas atributo sritimi. Kiekvieno atributo leistinas verčių rinkinys vadinamas
atributo intervalu.
Sritis – tai hierarchija, kuriai galima pritaikyti tam tikrą atributą. Pavyzdžiui:
Atributo |susijusi morfologija| sritis yra hierarchija |klinikinis radinys|. Tad |procedūra| negali turėti
|susijusios morfologijos|. Tačiau |procedūra| gali turėti |procedūros morfologiją|.
Intervalas – tai SNOMED CT sąvokų, kurios gali būti tam tikro atributo vertė, rinkinys.
Pavyzdžiui: Atributo |susijusi morfologija| intervalas yra sąvoka |morfologiškai pakitusi struktūra|
ir jos potipio palikuoniai. Atributo |radinio vieta| intervalas yra |anatominė arba įgytoji kūno
struktūra| ir jos potipio palikuoniai hierarchijoje |kūno struktūra|.

7 Paveiksliukas. Atributams |radinio vieta| ir |lateralumas| nustatytos srities ir intervalo
pavyzdžiai.

Angliškai
DOMAIN (hierarchy)
ATTRIBUTE
RANGE (concept of hierarchy)
A specific domain to which the attribute
may be applied. Typically this is a toplevel hierarchy.
A relationship type used to characterize
the semantic meaning of the source
concept.
The allowable values that can be applied
to each Attribute.

Lietuviškai
SRITIS (hierarchija)
ATRIBUTAS
INTERVALAS (hierarchijos sąvoka)
Konkreti sritis, kuriai gali būti taikomas
atributas. Paprastai tai aukščiausio lygio
hierarchija.
Sąryšio tipas, naudojamas semantinei
pirminės sąvokos reikšmei apibūdinti.
Leistinos vertės, kurios gali būti taikomos
kiekvienam atributui.
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| Clinical finding |
| FINDING SITE |
Anatomical or acquired body structure
This Concept or one of its and
descendants.
| Body structure |
| LATERALITY |
Side
Descendants only. Not the concept itself.

| Klinikinis radinys |
| RADINIO VIETA |
Anatominė arba įgytoji kūno struktūra
Ši sąvoka arba vienas iš jos palikuonių.
| Kūno struktūra |
| LATERALUMAS |
Pusė
Tik palikuoniai. Ne pati sąvoka.

Kai kurie SNOMED CT atributai (arba sąryšių tipai) yra tarpusavyje susiję hierarchiniu
sąryšiu. Dėl tokių sąryšių susiformavusi hierarchija vadinama atributų hierarchija. Atributų
hierarchijoje vienas bendrasis atributas yra vieno ar daugiau konkrečių to atributo potipių tėvas.
Sąvokos, apibrėžtos naudojant bendresnį atributą, potipiai gali būti apibrėžiami naudojant
konkretesnį to atributo potipį. Pavyzdžiui, |po|, |sukėlėjas| ir |priežastis| yra atributo |susijęs su|
potipiai, nes turi konkretesnę reikšmę.
SNOMED CT sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
SNOMED CT apibrėžiamieji atributai naudojami norint perteikti šių 9 hierarchijų sąvokų
reikšmę:
 Klinikinių radinių sąvokos;
 Procedūrų sąvokos;
 Įvertinimo procedūrų sąvokos;
 Mėginių sąvokos;
 Kūno struktūros sąvokos;
 Farmacinių arba biologinių produktų sąvokos;
 Kontekstu apibrėžtų situacijų sąvokos;
 Įvykių sąvokos;
 Fizinių objektų sąvokos.
Klinikinių radinių sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 Toliau esančiame sąraše išvardijami atributai, naudojami sąvokoms |klinikinis radinys|
apibrėžti ir pateikiamas glaustas jų reikšmės aprašymas.
 |Radinio vieta| – tai kūno vieta, kurioje yra stebima tam tikra būklė.
 |Susijusi morfologija| – tai morfologiniai pakitimai, stebimi audinių arba ląstelių lygmeniu,
kurie yra ligai būdingi požymiai.
 |Susijęs su| – tai kliniškai svarbi asociacija tarp sąvokų nepatvirtinant arba neatmetant
galimybės, kad tarp dviejų sąvokų yra priežastinis arba nuoseklus sąryšis.
 |Po| – tai įvykių seka, kurioje klinikinis radinys įvyksta po kito |klinikinio radinio| arba
|procedūros|.
 |Priežastis| sieja |klinikinį radinį| tiesiogiai su priežastimi, kaip antai kitu |klinikiniu radiniu|
arba |procedūra|.
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|Sukėlėjas| – tai tiesioginis ligos sukėlėjas, kaip antai |organizmas|, |medžiaga| arba |fizinė
jėga|. (Pastaba. Šis atributas nėra naudojamas vektoriams, kaip antai uodams, kurie perneša
maliariją).
|Sunkumas| naudojamas siekiant priskirti sąvoką |klinikinis radinys| prie tam tikros
poklasės pagal jos santykinį sunkumą.
|Klinikinė eiga| apima ir ligos pradžią, ir ligos eigą.
|Epizodiškumas| – tai gydytojo arba kito priežiūros paslaugų teikėjo, kaip antai bendrosios
praktikos gydytojo, teikiamos priežiūros epizodai. Šis atributas nėra naudojamas norint
perteikti paciento patiriamus ligos epizodus.
|Interpretuoja| reiškia, kad dalykas yra vertinamas arba aiškinamas, kai sąvokos reikšmei
būdingas įvertinimas, interpretavimas arba sprendimas.
|Turi interpretaciją|, vartojamas kartu su atributu |interpretuoja|, reiškia sprendimo aspektą
atliekant sąvokos įvertinimą arba ją interpretuojant (pvz., buvimas, nebuvimas ir kt.).
|Patologinis procesas| suteikia informacijos apie pagrindinį sutrikimo patologinį procesą,
bet tik tuo atveju, jeigu to proceso rezultatai nėra struktūriniai ir jų negalima perteikti
atributu |susijusi morfologija|.
|Ryškiai pasireiškęs| – sutrikimai susiejami su juos apibrėžiančiomis išraiškomis
(stebiniais).
|Paplitimas| – tai konkretus gyvenimo laikotarpis, per kurį tam tikra būklė pasireiškia pirmą
kartą.
|Radinio metodas| – tai būdas, kuriuo buvo nustatytas klinikinis radinys. Šis atributas
dažnai naudojamas kartu su |radinio informatoriumi|.
|Radinio informatorius| – tai asmuo (pagal pareigas) arba kitas subjektas (pvz., stebėjimo
įtaisas), iš kurio buvo gauta klinikinio radinio informacija. Šis atributas dažnai naudojamas
kartu su |radinio metodu|.

Procedūrų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Procedūros vieta| – tai kūno vieta, kurioje yra atliekama arba kurią paveikia tam tikra
procedūra.
 |Procedūros morfologija| – tai morfologija arba pakitusi struktūra, dalyvaujanti
procedūroje.
 |Metodas| – tai veiksmas, atliekamas siekiant užbaigti procedūrą. Jis neapima chirurginių
metodų, įrangos arba fizinių jėgų.
 |Procedūros įtaisas| – aprašomi su procedūra susiję įtaisai.
 |Prieiga| – aprašomas būdas, naudojamas siekiant patekti į procedūros vietą.
 |Tiesioginio poveikio medžiaga| – aprašoma |medžiaga| arba |farmacinis arba biologinis
produktas|, kuriam procedūros metodas daro tiesioginį poveikį.
 |Prioritetas| – procedūrai priskirtas prioritetas.
 |Turi tikslą| – nurodomas |klinikinis radinys| arba |procedūra|, kuri yra procedūros tikslas.
 |Ketina| – nurodomas procedūros ketinimas.
 |Recipiento kategorija| – nurodomas asmens arba grupės tipas, kuriam atliekama procedūra.
 |Patikrinimo būklė| – nurodoma, ar procedūra yra pirminė arba peržiūros procedūra.
 |Vartojimo būdas| – nurodomas būdas, kuriuo atliekant procedūrą tam tikra medžiaga
įvedama į kūną.
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|Operacinis metodas| – nurodoma kryptinė, santykinė arba erdvinė prieiga prie chirurginės
procedūros vietos.
|Naudojama medžiaga| – apibūdinama medžiaga, naudojama procedūrai atlikti, bet tai
nėra medžiaga, kuri yra tiesiogiai naudojama taikant procedūros metodą.
|Naudojama energija| – apibūdinama energija, suvartojama veiksmui atlikti.

Įvertinimo procedūrų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Turi pavyzdį| – nurodomas mėginio, kurį naudojant atliekamas matavimas arba stebėjimas,
tipas.
 |Komponentas| – nurodoma, kas stebima arba matuojama atliekant procedūrą.
 |Laiko aspektas| – nurodomi laikiniai sąryšiai, susiję su matavimo procedūra.
 |Ypatybė| – nurodoma matuojamos ypatybės rūšis.
 |Skalės tipas| – nurodoma diagnostinio tyrimo stebinio rezultato skalė.
 |Matavimo metodas| – nurodomas metodas, kuriuo atliekama procedūra.
Mėginių sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Mėginio apdorojimas| – nurodoma procedūra, kurią atliekant gaunamas mėginys.
 |Mėginio šaltinio topografija| – nurodoma kūno vieta, iš kurios gaunamas mėginys.
 |Mėginio šaltinio morfologija| – nurodoma morfologinis pakitimas, iš kurio gaunamas
mėginys.
 |Mėginio medžiaga| – nurodomas medžiagos, kuri sudaro mėginį, tipas.
 |Mėginio šaltinio tapatybė| – nurodomas asmens, grupės arba fizinės vietos, kurioje buvo
gautas mėginys, tipas.
Kūno struktūros sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Lateralumas| – suteikiama informacija apie tai, ar kūno struktūra yra kairė, dešinė, dvipusė
arba vienpusė. Taikoma tik iš abiejų pusių simetriškoms kūno struktūroms, esančioms
priešingose kūno pusėse.
Farmacinių arba biologinių produktų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Turi aktyviąją sudedamąją medžiagą| – nurodoma vaistinio preparato aktyvioji sudedamoji
medžiaga susiejant hierarchiją |farmacinis arba biologinis produktas| su hierarchija
|medžiaga|.
 |Turi dozės formą| – nurodoma produkto dozės forma.
Kontekstu apibrėžtų situacijų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai
 |Susijęs radinys| – hierarchijos |kontekstu apibrėžta situacija| sąvokos susiejamos su
atitinkamu |klinikiniu radiniu|.
SNOMED CT charakteristikos: išsami, pritaikoma ir lanksti nomenklatūra
SNOMED CT aprėpia daug įvairių su sveikata susijusių temų. Ji gali būti naudojama aprašant
paciento anamnezę, ortopedinės procedūros detales, epidemijos plitimą ir daug daugiau. Be to,
terminų bazė yra itin nuodugni, tad gydytojai gali užrašyti duomenis tinkamu išsamumo lygmeniu.
Konkrečiose taikomosiose programose dėmesys sutelkiamas į ribotą, pavyzdžiui, su
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oftalmologija susijusių sąvokų, SNOMED CT rinkinį. Tokius poaibius galima naudoti siekiant
pateikti tam tikras terminų bazės dalis priklausomai nuo klinikinio konteksto ir vietos reikalavimų.
Tai, pavyzdžiui, reiškia, kad pagal tą nustatymą galima pritaikyti išskleidžiamąjį sąrašą, iš kurio
atrenkamos psichinės sveikatos įstaigos elektroniniame sveikatos įraše nurodytos diagnozės. Taip
pat galima apibrėžti poaibius problemų sąrašams, susijusiems su gydytojų specialybėmis, arba
sudaryti atitinkamus vaistų sąrašus bendruomenės slaugytojoms.
Kai tam tikros jurisdikcijos turi poreikių, kurių neįmanoma perteikti pasaulinės terminų bazės
priemonėmis, galbūt dėl vietos teisės aktų reikalavimų, jos gali kurti vietos ar nacionalinius
plėtinius. Taigi, nors SNOMED CT yra pasaulinė nomenklatūra, ją galima pritaikyti pagal
kiekvienos šalies arba teritorijos reikalavimus. SNOMED CT susiejimo schemose pateikiamos
aiškios nuorodos į su sveikata susijusius klasifikatorius ir kodavimo sistemas, naudojamas visame
pasaulyje, pvz., statistinius klasifikatorius, kaip antai ICD-9-CM, ICD-10 ir ICD-O3. Valstybės
narės taip pat yra sukūrusios arba kuria abipusio susiejimo su keliomis nacionalinėmis kodavimo
sistemomis schemas. Specialistų grupės, su kuriomis SNOMED International yra sudariusi
bendradarbiavimo susitarimą, taip pat sudaro abipusio susiejimo su konkrečios klinikinės srities
kodavimo sistemomis schemas. Pasitelkiant susiejimo schemas galima pakartotinai naudoti
SNOMED CT klinikinius duomenis kitais tikslais, pavyzdžiui, išmokant kompensacijas arba
teikiant statistines ataskaitas.
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SNOMED CT PRIVALUMAI
SNOMED CT padeda kurti ir perteikti išsamų kokybišką klinikinį turinį sveikatos įrašuose.
Tai standartinis būdas perteikti gydytojo užrašytas klinikines frazes ir automatiškai jas aiškinti.
SNOMED CT – tai kliniškai patvirtintas semantiškai turtingas kontroliuojamasis žodynas,
skatinantis vis didėjantį išraiškingumą siekiant įgyvendinti keliamus reikalavimus. SNOMED CT
vertė padidėja dėl jos patikimo klinikinio pagrįstumo ir struktūros, kuria skatinama raida ir
augimas siekiant įvykdyti naujus reikalavimus, pavyzdžiui, duomenų analitikos srityje.
Naudojant ESĮ pagerinama komunikacija ir surenkama daugiau svarbios informacijos. Jeigu
klinikinė informacija saugoma taip, kad būtų galima ją rasti pagal reikšmę, jos nauda gerokai
padidėja. Papildoma nauda, be kita ko, susijusi su didesnėmis galimybėmis gauti tikralaikę pagalbą
priimant sprendimus ir tikslesnių ankstesnių duomenų pateikimu tyrimo ir valdymo tikslais,
geresne duomenų kokybe ir nuoseklumu duomenų rinkimo vietoje. Todėl SNOMED CT
naudojimas naudingas pavieniams pacientams, gydytojams ir tiriamosioms visumoms; taip
užtikrinama įrodymais grindžiama priežiūra.
Elektroninėse sveikatos duomenų sistemose (daugiausiai elektroniniuose sveikatos
duomenų įrašuose arba ESĮ) ši sistema palaiko semantinę sąveiką ir daugiafunkcio panaudojimo
galimybę bei yra pranašesnė nei kitos terminijos. Ji palaiko:
 Nuoseklų ir oficialų centralizuotą turinio kūrimą bei priežiūrą (tarptautinė laida);
 Lankstumą, tenkinantį daugelį terminologinių reikalavimų, grįstų nacionaliniais,
regioniniais, kalbos, pritaikymo ar kliento aspektais (plėtiniai);
 Aiškias, vienareikšmiškas sąvokų reikšmes;
 Patikimą, nuoseklią ir atkuriamą klinikinę dokumentaciją;
 Aukštos kokybės sveikatos priežiūros užtikrinimą asmenims ir populiacijoms.
8 Paveikslėlis. Trys pagrindiniai analitikos darbo tikslai naudojant SNOMED CT.
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Analitikos užduotis, kurioms atlikti gali būti naudingi SNOMED CT metodai, galima
suskirstyti į tris bendras kategorijas, kaip pavaizduota 8 pav.:
 Analitika gydymo vietoje, kuri yra naudinga pavieniams pacientams ir gydytojams. Ji
apima ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos
teikimą;
 Populiacijos analitika, naudinga tiriamosioms populiacijos grupėms. Tai, be kita ko,
tendencijų analizė, visuomenės sveikatos priežiūra, farmakologinis budrumas,
priežiūros paslaugų teikimo auditas ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimas;
 Klinikiniai tyrimai, naudojami siekiant tobulinti klinikinio vertinimo ir gydymo gaires.
Tai apima klinikinių tyrimų kandidatų nustatymą, prognozuojamąją mediciną ir
semantinę klinikinių duomenų paiešką.
Elektroniniai sveikatos įrašai
SNOMED CT pagrindu rengiama klinikinė informacija yra naudinga pavieniams pacientams
ir gydytojams, taip pat visuomenės grupėms; taip užtikrinama įrodymais grindžiama sveikatos
priežiūra.
SNOMED CT nauda (interesų grupėms):
 Individualiai pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams;
 Visuomenės grupėms (populiacijai);
 Įrodymais pagrįstai medicinai bei sveikatos priežiūros valdymui;
 Informacinių technologijų įmonėms.
SNOMED CT sveikatos įrašai naudingi pavieniams asmenims ir gydytojams
SNOMED CT klinikiniai sveikatos įrašai naudingi pavieniams asmenims, nes:
 Sudaroma galimybė konsultacijos metu užrašyti svarbią klinikinę informaciją nuosekliai ją
išreiškiant vienodais terminais;
 Sudaroma galimybė pasitelkiant gaires ir pagalbos priimant sprendimus sistemas tikrinti
įrašą ir teikti tikralaikes rekomendacijas, pavyzdžiui, panaudojant klinikinius įspėjimus;
 Užtikrinamas dalijimasis tinkama informacija su kitais asmenimis, dalyvaujančiais
prižiūrint pacientą, renkant duomenis, iš kurių visi paslaugų teikėjai gali vienodai suprasti
ir aiškinti informaciją; sudaroma galimybė atlikti tikslią ir išsamią paiešką nustatant
pacientus, kuriems reikia paskesnio arba kitokio gydymo remiantis peržiūrėtomis gairėmis;
 Pašalinami kalbos barjerai (SNOMED CT galima naudoti įvairiomis kalbomis).
SNOMED CT sveikatos įrašai naudingi visuomenės grupėms
SNOMED CT klinikiniai sveikatos įrašai naudingi visuomenės grupėms, nes:
 Padeda anksti nustatyti kylančias sveikatos problemas, stebėti visuomenės sveikatą ir
reaguoti į kintančią klinikinę praktiką;
 Sudaro galimybę tiksliai rasti svarbią tikslinę informaciją sumažinant brangiai kainuojantį
dubliavimąsi ir klaidas;
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Sudaro galimybę pateikti svarbius duomenis siekiant paremti klinikinius tyrimus ir pateikti
įrodymus siekiant ateityje pagerinti gydymą;
Padeda geriau atlikti priežiūros paslaugų auditą, nes numatoma galimybė išsamiai
analizuoti klinikinius įrašus siekiant tirti išskirtis ir išimtis.

SNOMED CT nauda įrodymais pagrįstai medicinai
 Leidžia susieti klinikinius įrašus ir klinikines gydymo gaires bei protokolus;
 Leidžia pagerinti priežiūros kokybę individualiai;
 Leidžia sumažinti kaštus dėl tyrimų ar gydymo dubliavimo;
 Leidžia pagerinti sveikatos priežiūros efektyvumą populiacijai.
SNOMED CT nauda informacinių technologijų įmonėms
Strateginė nauda:
 Konkurencingumas ir svarbumas savoje rinkoje;
 Galimybė parduoti produktus ir paslaugas tarptautinėje rinkoje;
 Sveikatos priežiūros specialistų poreikių tenkinimas;
 Standartų palaikymas;
 Esamų klientų paprastesnis išlaikymas.
Praktinė nauda:
 Bendra terminologija;
 Pažangesnė vartotojo aplinka;
 Pažangesnės analizės galimybės;
 Klinikinių duomenų naudojimas ataskaitų siuntimui išoriniams vartotojams;
 Lengvesnė trečiųjų šalių produktų integracija;
 Paprastesnis klientų poreikių patenkinimas.
Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT, užtikrinama įrodymais
grindžiama sveikatos priežiūra, galima priimti įrodymais grindžiamus sveikatos priežiūros
sprendimus, nes:
 Klinikinius įrašus galima susieti su patobulintomis klinikinėmis gairėmis ir protokolais;
 Užtikrinama geresnė pacientų priežiūros kokybė;
 Sumažėja išlaidos, susijusios su netinkamais ir besidubliuojančiais tyrimais ir gydymu;
 Rečiau pasitaiko neigiami su sveikatos priežiūra susiję įvykiai ir juntamas mažesnis jų
poveikis;
 Padidėja išlaidų efektyvumas ir pagerėja visuomenei teikiamų priežiūros paslaugų kokybė.
SNOMED CT naudojimo analitikos reikmėms pranašumai
Be šiame skirsnyje jau aprašytų priemonių, SNOMED CT taip pat pasižymi keliais papildomais
pranašumais teikiant analitikos paslaugas, pavyzdžiui:
 SNOMED CT galima užregistruoti tinkamo išsamumo klinikinius duomenis, dėl kurių po
to galima teikti tokio pat arba mažesnio išsamumo užklausą;
 Esant didelei SNOMED CT aprėpčiai galima teikti užklausas dėl duomenų, užregistruotų
įvairių dalykų, specialybių ir sričių skiltyse; SNOMED CT veikia patikimas versijų
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sukūrimo mechanizmas, padedantis valdyti užklausas dėl išilginių sveikatos įrašų;
SNOMED CT yra tarptautinė nomenklatūra, kurioje šalys gali dalytis užklausomis,
pagalbos priimant sprendimus taisyklėmis ir kodavimo sistemų susiejimo schemomis bei
jas pakartotinai naudoti;
SNOMED CT yra lokalizacijos mechanizmų, kuriuos naudojant tą pačią užklausą galima
teikti dėl duomenų iš įvairių šalių, dialektų, regionų ir taikymo sričių;
SNOMED International pateikia SNOMED CT ir kitų tarptautinių kodavimo sistemų ir
klasifikatorių, įskaitant LOINC (Loginių stebinių identifikatorių pavadinimų ir kodų
sistema) ir ICD (Tarptautinė ligų klasifikacija, ir ICD-10, ir ICD-9-CM), susiejimo
schemas. Taip galima pasinaudoti papildomais tokių kitų specializuotų standartų
pranašumais naudojant juos kartu su SNOMED CT.

SNOMED CT gali būti naudojama siekiant padėti atlikti analitikos darbą, kuriuo
užtikrinama:
 Geresnė pavienių pacientų priežiūra sudarant padedant:
o rasti tinkamą klinikinės priežiūros informaciją, pavyzdžiui, klinikinei suvestinei
o Integruoti gaires ir pagalbą priimant sprendimus;
o Retrospektyviai ieškoti modelių, dėl kurių reikia imtis tolimesnių veiksmų.
 Geresnė tiriamosios visumos priežiūra padedant:
o Vykdyti epidemiologinę stebėseną ir teikti informaciją;
o Tirti ligų priežastis ir valdymą;
o Nustatyti pacientų grupes klinikiniams tyrimams arba specializuotoms sveikatos
priežiūros programoms;
 Ekonomiškai efektyvus priežiūros užtikrinimas padedant:
o Parengti gaires, kaip kuo labiau sumažinti brangių klaidų riziką;
o Sumažinti tyrimų ir intervencijos dubliavimąsi;
o Atlikti klinikinių paslaugų teikimo auditą;
o Planuoti paslaugų teikimą atsižvelgiant į naujas sveikatos tendencijas.
Semantinė sąveika
Bendroji semantinė elektroninių sveikatos duomenų programų sąveika gaunama per bendrą
programos informacijos architektūros bei ją sudarančios terminijos funkcionavimą. Pagrindinis
SNOMED CT principas yra sukurti bei palaikyti semantinę klinikinės informacijos sąveiką.
Semantinė sąveika yra dviejų arba daugiau sistemų gebėjimas komunikuoti bei keistis informacija.
Kiekviena sistema turi gebėti interpretuoti gautą informaciją bei veiksmingai ją panaudoti. Norint
to pasiekti, reikia susitarti dėl informacijos reikšmės, ji turi būti nuosekli ir aiškiai išreikšta.
SNOMED CT gebėjimą kurti ir palaikyti semantinę sąveiką padeda nustatyti trys
pagrindiniai veikimo kriterijai (SAN – suprantamas, atkuriamas, naudingas). Turinys turi būti:
 Suprantamas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi suprasti sąvokų reikšmes, todėl
jos negali būti daugiareikšmės ir negali būti nesuprantamų, paslėptų ar privačių reikšmių.
Sąvokos turi būti suprantamos visų.
 Atkuriamas. Nepakanka, kad reikšmę suprastų vienas asmuo. Reikia, kad daugelis žmonių
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suprastų reikšmę ir ją pritaikytų tokiu pat būdu.
Naudingas. Reikšmė turi turėti aiškią naudą arba pritaikymą sveikatos apsaugos arba
priežiūros srityje.
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SNOMED CT NAUDOJIMAS KLINIKINĖS INFORMACIJOS SRITYJE

SNOMED International ir visų SNOMED CT vartotojų tikslas – padėti tiksliai užrašyti
klinikinę ir su ja susijusią sveikatos informaciją ir ja dalytis bei užtikrinti sveikatos įrašų semantinį
sąveikumą.
Kaip naudojant SNOMED CT skatinamas pakartotinis klinikinės informacijos
naudojimas
SNOMED CT – tai pasaulinio masto klinikinių terminų bazė, apimanti daug klinikinių
specialybių, dalykų ir reikalavimų. Dėl tokios plačios taikymo srities vienas iš SNOMED CT
privalumų – išblukusios specialybių ribos, susijusios su tuo, kad skirtingi gydytojai arba
departamentai vartoja skirtingą terminiją arba naudoja skirtingas kodavimo sistemas. Taip galima
daugiau keistis struktūrizuota klinikine informacija ir pakartotinai ją naudoti. Dar vienas
SNOMED CT pranašumas – tai, kad tuos pačius duomenis galima apdoroti ir pateikti taip, kad
juos būtų galima panaudoti skirtingais tikslais. Pavyzdžiui, naudojant SNOMED CT parengtus
klinikinius įrašus galima tvarkyti ir pateikti skirtingai siekiant patenkinti tiesioginės pacientų
priežiūros, klinikinio audito, mokslinių tyrimų, epidemiologijos, valdymo ir paslaugų planavimo
poreikius. Be to, dėl pasaulinio SNOMED CT masto sumažėja geografinės ribos, susijusios su tuo,
kad skirtingose organizacijose ir šalyse vartojama skirtinga terminija arba naudojamos skirtingos
kodavimo sistemos.
SNOMED CT klinikinė informacija užrašoma naudojant identifikatorius, susijusius su
sąvokomis, kurios yra formaliai apibrėžtos ir sudaro terminų bazės dalį. SNOMED CT padeda
užrašyti klinikinę informaciją tinkamais išsamumo lygiais naudojant atitinkamas klinikines
sąvokas. Pasitelkiant SNOMED CT struktūras galima įvesti informaciją naudojant sinonimus,
atitinkančius vietos nustatymus, ir nuosekliai užrašyti informaciją taip, kad ji būtų palyginama. Be
to, dėl hierarchinio SNOMED CT pobūdžio informaciją galima užrašyti skirtingais išsamumo
lygiais siekiant patenkinti konkrečius poreikius (pvz., |pneumonija|, |bakterinė pneumonija| arba
|pneumokokinė pneumonija|). Naudojant SNOMED CT galima įtraukti papildomą informaciją
sujungiant sąvokas, jeigu esamos sąvokos nėra pakankamai tikslios (pvz., |pneumokokinė
pneumonija| su |radinio vieta| |dešinioji viršutinė plaučio skiltis|). SNOMED CT galima naudotis
įvairiomis galimybėmis nedelsiant gauti ir vėliau pakartotinai naudoti informaciją siekiant
nedelsiant ir vėliau įgyvendinti klinikinius ir kitų vartotojų reikalavimus. Dėl SNOMED CT
hierarchijų pobūdžio informaciją galima gauti pasirinktinai ir pakartotinai ją naudoti siekiant
įgyvendinti įvairius reikalavimus įvairiais apibendrinimo lygmenimis (pvz., gaunant potipius
|plaučio sutrikimas| arba |bakterinė infekcija| abiem atvejais būtų aprėpta |bakterinė pneumonija|).
Naudojant SNOMED CT sąvokų modelį gaunant duomenis taip pat galima atsižvelgti į
papildomus aspektus. Pavyzdžiui, sąvoka |pneumokokinė pneumonija| yra sąvokos |bakterinė
pneumonija| potipis su apibrėžiamuoju sąryšiu, kuriuo pažymima, kad |sukėlėjas| yra
|streptococcus pneumoniae|, ir taip galima analizuoti šią ligą sukeliantį mechanizmą.
Itin svarbu suprasti terminijos ir struktūrinio informacinio modelio tarpusavio
priklausomybę. Pavyzdžiui, neužtenka rasti diagnozę 56265001 |širdies liga| ir padaryti prielaidą,
kad pacientas serga širdies liga. Vietoj to reikia išnagrinėti tą diagnozę supantį informacijos modelį
siekiant nustatyti, ar tai, pavyzdžiui, patvirtinta paties paciento diagnozė, įtariama ar preliminari
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paciento diagnozė arba galbūt su paciento tėvo seneliu susijusi širdies ligos anamnezė šeimoje.
Kontekstinė arba apibūdinamoji informacija apie kodą gali būti įvairiose vietose, pavyzdžiui:
 informacijos modelyje, pavyzdžiui, skirsnyje „Šeimos anamnezė“;
 duomenų elemente, kuriam priskirtas toks pat kodas, pavyzdžiui, iš anksto suderintas kaip
„394886001|įtariama širdies liga|“ arba vėliau derinamas kaip „56265001 |širdies liga|:
408729009 |radinio kontekstas| = 415684004|įtariamas|“;
 duomenų elemente, kuriam priskirtas atskiras kodas, pavyzdžiui, diagnozė = 56265001
|širdies liga|, tipas = 148006 |preliminari diagnozė|
Suvokiant, kada ir kaip perteikiama tokia kontekstinė arba apibūdinamoji informacija, galima
sukurti tinkamesnes užklausas.
Kai ir informacijos modelyje, ir terminų bazėje gali būti perteikiama ta pati semantika, taip
pat kyla dviprasmiškumo pavojus, susijęs su tuo, kaip tas dvi išraiškas reikėtų sujungti. Tai aiškiai
matyti iš modelių, kuriuose ir iš informacijos modelio, ir iš terminų bazės galima gauti neigiamą
atsakymą arba atsakymą dėl nebuvimo. Ar paneigimas informacijos modelyje ir nebuvimas
terminų bazėje reiškia: dvigubą neiginį, pasikartojantį neiginį arba papildomai pabrėžiamą
neiginį?
Tokiais atvejais svarbu nustatyti aiškias taisykles, kaip reikėtų sujungti informacijos modelio
ir terminų bazės semantiką.
Padėtis neretai tampa dar sudėtingesnė, kai integruojami įvairiarūšiai duomenų šaltiniai. Kai
ta pati semantika perteikiama skirtinguose informacijos modeliuose naudojant skirtingus
struktūros ir terminų derinius, gaunant ir pakartotinai naudojant informaciją panaši informacija
gali būti praleista. Siekiant išvengti klaidingai neigiamų arba klaidingai teigiamų užklausų
rezultatų su tokiais skirtumais susijusius klausimus integracijos ir (arba) analitikos procesuose
būtina išspręsti.
Pavyzdžiui, 9 pav. nomenklatūroje kairėje struktūrinė antraštė „Šeimos anamnezė“
naudojama siekiant parodyti, kad pasirinkta liga yra šeimos anamnezėje, o nomenklatūroje
dešinėje tai iš anksto suderinama terminų bazės viduje. Integruojant šiuos duomenų šaltinius arba
teikiant dėl jų užklausas tokią semantiką reikia suderinti siekiant užtikrinti, kad būtų galima atlikti
tikslias užklausas.
9 Paveikslėlis. Du būdai užrašyti cukrinį diabetą šeimoje.

.
Angliškai
Family history:
Asthma
Cerebrovascular disease

Lietuviškai
Šeimos anamnezė:
Astma
Cerebrovaskulinė liga
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Depression
Diabetes mellitus
Ischemic heart disease
Sickle cell anemia
Thalassemia
Problems:
Family history of asthma
Family history of cerebrovascular disease
Family history of depression
Family history of diabetes mellitus
Family history of ischemic heart disease
Family history of sickle cell anemia
Family history of thalassemia

Depresija
Cukrinis diabetas
Išeminė širdies liga
Pjautuvinė anemija
Talasemija
Problemos:
Astma šeimoje
Cerebrovaskulinė liga šeimoje
Depresija šeimoje
Cukrinis diabetas šeimoje
Išeminė širdies liga šeimoje
Pjautuvinė anemija šeimoje
Talasemija šeimoje

Net jeigu naudojamas tas pats informacinis modelis, skirtingos sistemos gali užpildyti tą
modelį skirtingais lygmenimis iš anksto suderintais duomenimis. Pavyzdžiui, kiekvienoje iš trijų
9 pav. pavaizduotų klinikinių sistemų duomenys apie diagnozę „įtariamas plaučių vėžys“ renkami
skirtingai. Dėl šios priežasties naudojant bendrą duomenų modelį skirtingos sistemos gali jį
užpildyti skirtingai. Jeigu taip nutinka, užklausas reikia formuoti atsargiai, siekiant atsižvelgti į
visas galimas duomenų išraiškas ir užtikrinti, kad kiekvieno kodo kontekstinė ir apibūdinamoji
informacija būtų interpretuojama teisingai.

Praktinio naudojimo mastas
Daugelyje sistemų SNOMED CT naudojama kai kurių tipų klinikinei informacijai perteikti.
Naudojimo mastas skiriasi pagal:
 Užrašomą klinikinį turinį (t. y. kas įtraukiama ir kas ne);
 Kaip to turinio struktūra siejasi su įrašų struktūromis;
 Naudojimo ir pakartotinio naudojimo mastą ir nuoseklumą (t. y. nacionalinių ir vietos
organizacijų viduje ir tarp jų, tarp departamentų, nuosavybinėse taikomosiose programose
arba specialiai sukonfigūruotose nuosavybinių taikomųjų programų kopijose).
Įgyvendinimo būdai
SNOMED CT įgyvendinama įvairiais būdais, kurie skiriasi tuo, kokiu mastu išnaudojamos
tam tikros terminų bazės priemonės. Kai kuriais atvejais tuos skirtumus tiesiog lemia konkretūs su
tam tikra paskirtimi susiję reikalavimai. Kiti veiksniai, be kita ko, yra esamų sistemų struktūra
prieš jose įdiegiant SNOMED CT, turimų technologijų sudėtingumas ir įvairių kitų sveikatos
informatikos standartų laikymasis.
Kiti veiksmingo pranašumo išnaudojimo veiksniai, be kita ko, yra šie:
 Saugomos klinikinės informacijos perteikimas:
o Siekiant užtikrinti veiksmingą pakartotinį klinikinės informacijos panaudojimą
SNOMED CT reikėtų naudoti įrašų struktūros (arba informacinio modelio),
kuriame panaši informacija nuosekliai saugoma taip, kad dėl jos galima nesunkiai
suformuoti užklausą, viduje;
 Duomenų įvedimo paprastumas:
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o Yra įvairių vertingų duomenų įvedimo metodų, kuriuos galima įvairiai pritaikyti
siekiant užtikrinti paprastą duomenų įvedimą;
o Dėl duomenų įvedimo metodo tų pačių tipų klinikinė informacija neturėtų būti
perteikiama nenuosekliai;
o Pasitelkiant veiksmingiausius metodus duomenų įvedimas apribojamas konkrečiu
klinikiniu kontekstu ir naudojimo tikslu;
o Atliekant planinį duomenų įvedimą neapribota paieška aprėpiant visą SNOMED
CT turinį paprastai nėra tinkamas sprendimas;
o Apribojimai, kuriuos taikant įvedamas tik fiksuotas SNOMED CT sąvokų rinkinys,
yra naudingi, kai klinikinis kontekstas ir naudojimo pagrindai yra siauri;
o Apribojimai, dinamiškai kintantys siekiant patenkinti tam tikro duomenų įvedimo
konteksto reikalavimus, yra lengviau apibendrinamas metodas, kurį galima
konfigūruoti siekiant patenkinti skirtingus reikalavimus;
o Tam tikrais naudojimo atvejais patvirtinta, kad analizuojant ir žymint tekstą
naudojant SNOMED CT išraiškas yra naudingas natūraliosios kalbos apdorojimas
(angl. Natural language processing) (toliau – NKA).
Komunikacija:
o Komunikacijos sąsajas, įskaitant pranešimų struktūras, reikia projektuoti taip, kad
būtų išsaugomi bendri klinikinio turinio struktūros ir kodavimo elementai. Vykstant
komunikacijai gaunančiojoje sistemoje turėtų būti galimybė veiksmingai
pakartotinai naudoti klinikinę informaciją, grindžiamą SNOMED CT išraiškomis.
o Gavimas, analizė ir pakartotinis naudojimas;
Įrašų saugojimą ir indeksavimą galima sukurti taip, kad būtų optimaliai išnaudojamos
SNOMED CT semantinės priemonės pasirinktinai gaunant duomenis ir lanksčiai atliekant
analitikos užduotis;
Gaunant duomenis pacientų priežiūros srityje turėtų būti atvaizduojami klinikiniai įrašai,
kuriuose pabrėžiama pasirinkta itin svarbi informacija, atsižvelgiant į kompiuterio
apdorojamą SNOMED CT išraiškingumą;
Tikralaikė pagalba priimant sprendimus gali būti įvairios priemonės nuo paprasto
kontraindikacijų žymėjimo iki tyrimo ir valdymo gairių;
Pasitelkiant paketinę pagalbą priimant sprendimus nustatomi lėtinėmis ligomis sergantys
pacientai, turintys rizikos veiksnių, kuriuos reikia vėl kviesti peržiūros tikslais ir kuriems
reikia atlikti kitas planines intervencijas;
Pasirinktų pacientų grupių duomenų analizę galima atlikti įvairiais tikslais, įskaitant auditą,
paslaugų planavimą, epidemiologiją ir klinikinius tyrimus.

Įgyta patirtis
Naudojant SNOMED CT skatinamas pakartotinis klinikinės informacijos naudojimas.
Tačiau siekiant užtikrinti pakartotinį naudojimą taip pat reikia nuosekliai struktūrizuotu būdu
perteikti klinikinę informaciją, kuria papildoma SNOMED CT įrašyta reikšmė. Priešingu atveju
dėl struktūrinių ir terminologinių klinikinio turinio išraiškų dubliavimosi ir kolizijos informacija
gali būti aiškinama dviprasmiškai ir galbūt prieštaringai.
Būdas, kurį pasirinkus terminų ir struktūros naudojimu kartu prisidedama prie prasmingos
informacijos perteikimo, kartais vadinamas „reikšmės modeliu“. Siekiant užtikrinti aktyvų
pakartotinį klinikinės informacijos naudojimą reikia nuosekliai formuluoti užklausas atsižvelgiant
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į tai, kaip struktūrizuojama ir koduojama informacija. Bendras reikšmės modelis padeda aktyviai
pakartotinai naudoti klinikinę informaciją ir užklausas bei laikytis nuoseklaus požiūrio į klinikinės
informacijos sąsajas su žinių ištekliais.
Dėl žmogaus veiksnių panaši klinikinė informacija gali būti užrašoma nenuosekliai. Šią
problemą galima kuo labiau sumažinti veiksmingai apribojant duomenų įvedimą.

Sunkumai
Svarbus trūkumas yra skirtingos nuomonės, susijusios su klinikinės informacijos struktūra,
ir informacijos modelių ir terminijos dubliavimasis. Taip pat esama skirtingų nuomonių dėl
taikomųjų programų projektavimo, skirtingų reikalavimų dėl klinikinės informacijos rinkimo ir
skirtingų nuomonių dėl įrašų struktūros ir duomenų įvedimo metodų, tinkamų naudoti įvairiais
atvejais.
SNOMED International dirba kartu su kitomis standartizacijos įstaigomis, įskaitant
Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO) ir „Health Level 7“ (HL7), taip pat bendradarbiauja
su kitais tirdama terminų ir struktūrizuotos klinikinės informacijos sąryšį. Tikslas – užtikrinti, kad
SNOMED CT kaip pagrindinio klinikinės informacijos ir sistemų komponento vaidmuo būtų
vertinamas kaip dalis bendrų pastangų siekiant suderinimo ir sąveikumo.
SNOMED CT priemonių, komponentų, charakteristikų ir produktų suvokimas sudaro
pirminį pagrindą, kuriuo remiantis galima išmokti apie nomenklatūrą daugiau. Juo remiantis taip
pat galima pagrįstai diskutuoti ir galiausiai priimti sprendimus dėl šios terminų bazės priėmimo,
įgyvendinimo ir naudojimo.
SNOMED CT nagrinėjimas
Jums skaitant šią metodinę priemonę gali būti naudinga susipažinti su SNOMED CT turiniu.
Galite tai padaryti naudodami vieną iš internetinių naršyklių, išvardytų SNOMED International
interneto
svetainėje
adresu
http://snomed.org/browsers
(lietuviška
naršyklė:
https://www.snomed.lt/snomed-ct/). Įsidėmėkite, kad išvardytos naršyklės nėra patvirtintos
SNOMED International ir kad jas reikėtų naudoti tik norint susipažinti su terminų bazės turiniu ir
struktūra. Praverstų išbandyti kelias skirtingas naršykles, nes jose gali būti skirtingai
atvaizduojamos tam tikros terminų bazės priemonės.
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10 Paveikslėlis. SNOMED CT struktūra.

Angliškai
SNOMED CT DESIGN
ROOT CONCEPT
Concepts
Hierarchies
Attributes

Lietuviškai
SNOMED CT STRUKTŪRA
PAGRINDINĖ SĄVOKA
Sąvokos
Hierarchijos
Atributai
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Identifiers
Descriptions
Relationships
SNOMED CT
SNOMED CT HIERARCHIES
Concepts are organized into top-level
hierarchies
Body structure
Clinical finding
Environment or geographical location
Event
Linkage concept
Observable entity
Organism
Pharmaceutical / biologic product
Physical force
Physical object
Procedure
Qualifier value
Record artifact
Situation with explicit context
Social context
Special concept
Specimen
Staging and scales
Substance
Heart failure (disorder)
Weak heart
Cardiac failure
HF – Heart failure
Myocardial failure
Is a
Low granularity
High granularity
Finding by site
Is a
Musculoskeletal finding
Joint finding
Arthropathy
Arthropathy of knee joint
Arthritis of knee
RELATIONSHIPS
Is a relationships connect concepts in a
hierarchy
Arthropathy

Identifikatoriai
Aprašymai
Sąryšiai
SNOMED CT
SNOMED CT HIERARCHIJOS
Sąvokos organizuojamos į aukščiausio
lygio hierarchijas
Kūno struktūra
Klinikinis radinys
Aplinka arba geografinė padėtis
Įvykis
Sąryšio sąvoka
Stebimasis dalykas
Organizmas
Farmacinis arba biologinis produktas
Fizinė jėga
Fizinis objektas
Procedūra
Patikslinančioji reikšmė
Įrašų artefaktas
Kontekstu apibrėžta situacija
Socialinis kontekstas
Specialioji sąvoka
Mėginys
Stadijos ir skalės
Medžiaga
Širdies nepakankamumas (sutrikimas)
Širdies nepakankamumas
Širdies nepakankamumas
HF – širdies nepakankamumas
Širdies nepakankamumas
Yra
Mažas išsamumas
Didelis išsamumas
Radinio vieta
Yra
Raumenų ir skeleto sistemos radinys
Sąnario radinys
Artropatija
Kelio sąnario artropatija
Kelio artritas
SĄRYŠIAI
Sąvokos hierarchijoje sujungiamos
sąryšiais „yra“
Artropatija
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Is a
Joint finding
Attribute relationships connect concepts in
different hierarchies
Appendicitis
Associated morphology
Inflammation
SNOMED CT DEVELOPMENT AND
RELEASES
IHTSDO
Members
Reference Sets
Implementation
Users
Purposes
Development
Maintenance
Education
Distribution
Releases
SNOMED CT International
“SNOMED CT Core”
Release: month/year
Member country YY
National Release Center
Member country XX
National Release Center
Member country ZZ
National Release Center
SNOMED CT “YY
National” Edition
Release: month/year
SNOMED CT “XX
National” Edition
Release: month/year
SNOMED CT “ZZ
National” Edition
Release: month/year
Search
Data entry
Communication
Decision support
Data retrieval

Yra
Sąnario radinys
Sąvokos skirtingose hierarchijose
sujungiamos atributų sąryšiais
Apendicitas
Susijusi morfologija
Uždegimas
SNOMED CT PLĖTRA IR LAIDOS
IHTSDO
Nariai
Nuorodų rinkiniai
Įgyvendinimas
Vartotojai
Tikslai
Plėtojimas
Techninė priežiūra
Švietimas
Platinimas
Laidos
„SNOMED CT International“
“SNOMED CT Core”
Laida: mėnuo / metai
YY valstybė narė
Nacionalinis terminologijos valdymo
centras
XX valstybė narė
Nacionalinis terminologijos valdymo
centras
ZZ valstybė narė
Nacionalinis terminologijos valdymo
centras
SNOMED CT YY
nacionalinė laida
Laida: mėnuo / metai
SNOMED CT XX
nacionalinė laida
Laida: mėnuo / metai
SNOMED CT ZZ
nacionalinė laida
Laida: mėnuo / metai
Paieška
Duomenų įvedimas
Komunikacija
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų gavimas
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Analytics
Statistics
Information management
etc.

Analitika
Statistika
Informacijos valdymas
Kita
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SNOMED CT PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TIEKĖJAMS
Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT, užtikrinama įrodymais
grindžiama sveikatos priežiūra. Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT,
galima priimti įrodymais grindžiamus sveikatos priežiūros sprendimus, nes:
 Klinikinius įrašus galima susieti su galiojančiomis klinikinėmis gairėmis ar protokolais;
 Galima kaupti pakankamus įrodymus, naudojamus rengiant klinikines gaires.
Taip pat galima užtikrinti:
 Geresnę pacientų priežiūros kokybę;
 Mažesnes išlaidas, susijusias su netinkamais ir besidubliuojančiais tyrimais ir gydymu;
 Rečiau pasitaikančius neigiamus su sveikatos priežiūra susijusius įvykius ir mažesnį jų
poveikį;
 Didesnį išlaidų efektyvumą ir visuomenei teikiamų priežiūros paslaugų kokybę.
Dėl šių bendrųjų privalumų SNOMED CT vis dažniau įtraukiama į SNOMED International
valstybių narių ir kitų šalių vykdomus klinikinių sistemų pirkimus. Privalumai visuomenei
naudojant SNOMED CT taip pat gali paskatinti už sveikatos priežiūros paslaugų valdymą,
finansavimą ir kontrolę atsakingas įstaigas įtraukti šią nomenklatūrą į savo strateginius planus. Tad
SNOMED CT naudojimas vis dažniau rekomenduojamas, skatinamas arba įvardijamas kaip
privalomas, kad SNOMED International nariai gautų naudos iš savo investicijų į SNOMED CT ir
jos nuosavybės.
Nauda tiekėjams
Šiame skirsnyje apžvelgiami pagrindiniai pranašumai tiekėjams, susiję su SNOMED CT
įgyvendinimu. Apibendrinami bendro pobūdžio pranašumai siekiant paskatinti SNOMED CT
pagrindu veikiančių sistemų patvirtinimą, įsigijimą ir diegimą. Taip pat atkreipiamas dėmesys į
tiesioginę naudą tiekėjams naudojant bendrą pasaulinę terminų bazę, kurioje galima veiksmingai
gauti duomenis pagal reikšmę, lengviau susieti terminus su ICD-10 ir kitais klasifikatoriais ir
atlikti lokalizavimo ir pritaikymo veiksmus siekiant atitikti konkrečius nacionalinius, regioninius
arba specialiuosius reikalavimus. 11 pav. pavaizduojami privalumai ligoninėms ir klinikoms,
įsigyjančioms SNOMED CT pagrindu veikiančias sistemas; taip pat galima parduoti SNOMED
CT pagrindu veikiančias sistemas kitiems paveiksle nurodytiems subjektams, kaip antai
vyriausybėms, klinikinių tyrimų įstaigoms ir sveikatos priežiūros rėmėjams ir paslaugų teikėjams,
kurie taip pat gali gauti panašios naudos.
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11 Paveikslėlis. Tiekėjams naudinga SNOMED CT vertė įgyvendinant įvairių suinteresuotųjų
subjektų reikalavimus.

Angliškai
HEALTHCARE FUNDING AND
DELIVERY ORGANIZATION
Funding and reporting
HOSPITAL OR CLINIC
Record sharing and quality measures
INDIVIDUAL PATIENT CARE

Lietuviškai
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FINANSAVIMO IR VYKDYMO
ORGANIZAVIMAS
Finansavimas ir ataskaitų teikimas
LIGONINĖ AR KLINIKA
Dalijimasis įrašais ir kokybės priemonės
PAVIENIŲ PACIENTŲ PRIEŽIŪRA
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Clinical guidelines and decision support
CLINICAL RESEARCH
Research data and health advice
POPULATION CARE
Health needs
GOVERNMENT
Regulations and incentives
Cost-effectiveness and quality
requirements
Policy and regulatory requirements
VENDOR
Procurement
Epidemiology requirements
Clinical record requirements
Analytics requirements

Klinikinės gairės ir pagalba priimant
sprendimus
KLINIKINIAI TYRIMAI
Mokslinių tyrimų duomenys ir sveikatos
rekomendacijos
VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA
Sveikatos poreikiai
VYRIAUSYBĖ
Reglamentai ir paskatos
Išlaidų efektyvumo ir kokybės
reikalavimai
Politika ir norminamųjų teisės aktų
reikalavimai
TIEKĖJAS
Viešieji pirkimai
Epidemiologijos reikalavimai
Klinikinių įrašų reikalavimai
Analitikos reikalavimai

Strateginė nauda tiekėjams
Konkurencingumo ir svarbos rinkoje išsaugojimas
o SNOMED CT vis dažniau įvardijama kaip reikalavimas rengiant ESĮ sistemos
viešuosius pirkimus.
o Net jeigu tai nėra aiškiai paminėta, SNOMED CT gali būti naudinga įvykdant
viešųjų pirkimų reikalavimus, susijusius su:
 klinikiniais įrašais;
 Pagalba priimant sprendimus; ataskaitų teikimu;
 Priežiūros kokybės priemonės;
 Susiejimu su ICD-10 (angl. International Classification of Diseases) ir
kitais klasifikatoriais;
 Standartiniais referenciniais duomenimis, pvz., alergenų sąrašu.
Pardavimas tarptautinėse rinkose:
o SNOMED CT yra pasaulinė sveikatos priežiūros terminų bazė.
o Produktus, skirtus naudoti su SNOMED CT, galima įdiegti daugelyje įvairių šalių.
SNOMED CT galima nemokamai naudoti SNOMED International narių
teritorijose: bent 39 šalyse; narių skaičius ir toliau didėja. Valstybės narės palankiai
vertina sistemas, kuriose veiksmingai naudojama SNOMED CT.
o Kelios šalys įvardija SNOMED CT kaip privalomą arba pageidaujamą klinikinių
terminų bazę.
o SNOMED CT naudojama daugiau nei aštuoniasdešimtyje šalių.
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Gydytojų lūkesčių patenkinimas:
o Naudodami SNOMED CT užsiėmę gydytojai gali rinkti duomenis paprastai ir
saugiai ir pakartotinai juos naudoti.
o SNOMED CT galima daryti užrašus klinikinių įrašų pildymui tinkamu išsamumo
lygiu: išsamiau nei paprastai dėstoma tokiuose klasifikatoriuose, kaip ICD-10.
o susiejama su klasifikatoriais siekiant padėti paskirstyti klasifikacijos kodus ir
išvengti dvigubo užrašymo klinikiniais ir klasifikavimo / ataskaitų teikimo tikslais.
o klinikinių duomenų išsamumo lygis pritaikomas prie klinikinių sprendimų
priėmimo ir pagalbos priimant klinikinius sprendimus sistemų poreikių. SNOMED
CT apima daug klinikinių sąvokų, susijusių su įvairiomis klinikinėmis
specialybėmis.
o Veiksmingesnės priemonės naudojant SNOMED CT yra patogesnės gydytojams ir
tai daro poveikį sprendimams vykstant viešųjų pirkimų procedūroms ir yra itin
svarbu diegiant sistemą.
o Patvirtinti veiksmingų klinikinių sistemų su naujoviškomis priemonėmis,
veikiančiomis pasitelkiant SNOMED CT, pavyzdžiai yra itin svarbūs norint
pritraukti naujas įmones.

Pagalbiniai standartai
 SNOMED CT – tai terminologijos standartas dėl nedviprasmiško klinikinės informacijos
perteikimo. Standartizacija padeda užtikrinti veiksmingą komunikaciją ir pakartotinį ESĮ
duomenų naudojimą.
 SNOMED CT yra pritaikytinas nacionalinių ir vietinių standartų pagrindas.
 SNOMED International bendradarbiaudama su kitomis standartų įstaigomis įvykdo
sąveikumo reikalavimus.
Esamų klientų išlaikymas
 SNOMED CT galima diegti laipsniškai siekiant kuo mažiau trukdyti esamų klientų darbą.
 Dėl SNOMED CT parengties išvengiama klientų netekimo, kai priimami SNOMED CT
reikalavimai.

Praktinė nauda tiekėjams
 Vienodi terminai
o Kuriant vieną tarptautiniu lygmeniu pildomą kliniškai patvirtintų terminų bazę, kuo
labiau sumažinamas poreikis prižiūrėti vietos kodavimo sistemas, kuriose
dubliuojamos pastangos ir sukuriami nesuderinami sprendimai.
o SNOMED CT apima didelį sveikatos įrašuose pateikiamos klinikinės informacijos
kiekį, kurį galima panaudoti daugumos specialybių poreikiams patenkinti.
o SNOMED CT reguliariai atnaujinama siekiant atsižvelgti į kintančius sveikatos
modelius ir naujas klinikines žinias. Įgyvendinant kontroliuojamąjį užklausų
teikimo procesą pavyksta pildyti SNOMED CT užtikrinant kokybę.
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o Naudojant SNOMED CT plėtinių mechanizmą, sudaroma galimybė įtraukti
sąvokas, atitinkančias nacionalinius arba vietos reikalavimus bendroje terminų
bazėje.
Priėmimo paprastumas
o Tiekėjai gali nuspręsti įgyvendinti SNOMED CT kaip savarankišką nomenklatūrą
arba integruoti ją su daugelio terminologijos paslaugų specialistų pasiūlymais.
Patobulintos vartotojo sąsajos
o SNOMED CT siūlo naršymo hierarchijas ir veiksmingus paieškos ribojimo
metodus.
o SNOMED CT pateikia sąsajų projektuotojams nedviprasmiškos reikšmės sąvokas
ir sinonimus, kuriuos jie gali naudoti tiesiogiai.
o SNOMED CT taip pat galima atlikti sąvokos sinonimo paiešką, taip padidinant
tikimybę rasti reikiamą sąvoką.
Patobulinta analitika
o Naudojant SNOMED CT sąvokų apibrėžtis, galima teikti lanksčias ir veiksmingas
klinikinės informacijos užklausas.
o Analizę galima toliau tobulinti naudojant priemones, kuriose išvados daromos
pagal aprašymo logiką, t. y. apskaičiavimas vyksta naudojant apibrėžiamuosius
sąvokų sąryšius.
o Klinikinių duomenų naudojimas įvykdant išorės ataskaitų teikimo reikalavimus.
o Pasitelkiant SNOMED CT susiejimo schemas klinikinius duomenis galima naudoti
pakartotinai, siekiant pateikti statistinius ir valdymo duomenis naudojant kitas
kodavimo sistemas ir klasifikatorius.
Trečiųjų šalių produktų integravimas
o Pasitelkiant SNOMED CT įvairiose sistemose galima naudoti bendras paslaugas,
kurias įdiegus ESĮ sistema papildoma naujomis priemonėmis. Pavyzdžiui:
integravimas su gairių ir pagalbos priimant sprendimus paslaugomis naudojant
SNOMED CT užkoduotas žinias: paplitęs pavyzdys – medicininių žinių bazių
teikėjai, siekiantys padėti priimti sprendimus skiriant gydymą.
o Integravimas su papildomais produktais ir paslaugomis siekiant palengvinti
konkrečių ligų valdymą arba dalyvavimą klinikinių tyrimų projektuose.
Prisitaikymas siekiant įgyvendinti reikalavimus
o SNOMED CT galima konfigūruoti siekiant įvykdyti įvairius reikalavimus dėl:
 daugiakalbės aplinkos;
 įvairių klinikinių specialybių; įvairių klinikinių sąlygų;
 įvairių įgyvendinimo tipų paramos.
o Tiekėjai gali naudotis galimybe konfigūruoti SNOMED CT siekdami įgyvendinti
įvairius vartotojų reikalavimus, bet daro tai bendroje platformoje. Panašiais
naudojimo atvejais konfigūracijos elementus galima naudoti pakartotinai.

Išsami, pritaikoma ir lanksti nomenklatūra
SNOMED CT aprėpia daug įvairių su sveikata susijusių temų. Ji gali būti naudojama
aprašant paciento anamnezę, ortopedinės procedūros detales, epidemijos plitimą ir daug daugiau.
Be to, terminų bazė yra itin nuodugni, tad gydytojai gali užrašyti duomenis tinkamu išsamumo
lygmeniu.
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Konkrečiose taikomosiose programose dėmesys sutelkiamas į ribotą, pavyzdžiui, su
oftalmologija susijusių sąvokų, SNOMED CT rinkinį. Tokius poaibius galima naudoti siekiant
pateikti tam tikras terminų bazės dalis priklausomai nuo klinikinio konteksto ir vietos reikalavimų.
Kai tam tikros jurisdikcijos turi poreikių, kurių neįmanoma perteikti pasaulinės terminų
bazės priemonėmis, galbūt dėl vietos teisės aktų reikalavimų, jos gali kurti vietos ar nacionalinius
plėtinius. Taigi, nors SNOMED CT yra pasaulinė nomenklatūra, ją galima pritaikyti pagal
kiekvienos šalies arba teritorijos reikalavimus. Tiekėjai taip pat gali kurti savo sistemų sąvokų arba
poaibių, naudojamų įgyvendinimo tikslais, plėtinius.
SNOMED CT susiejimo schemose pateikiamos aiškios nuorodos į su sveikata susijusius
klasifikatorius ir kodavimo sistemas, naudojamas visame pasaulyje. Pasitelkiant tokias susiejimo
schemas galima pakartotinai naudoti SNOMED CT klinikinius duomenis kitais tikslais,
pavyzdžiui, išmokant kompensacijas arba teikiant statistines ataskaitas.
Į SNOMED CT tarptautinę laidą įtrauktos šios susiejimo schemos:
o SNOMED CT su ICD-10 (paskelbta 2015 m. liepos mėn.); SNOMED CT su ICD9-CM;
o ICD-O (kurioje SNOMED CT morfologijos susiejamos su ICD-O kodais);
o SNOMED CT GP/FP poaibis su ICPC-2 (WONCA1, pirminės sveikatos
priežiūros (šeimos medicinos) srityje naudojamas klasifikatorius). Rengiamos
arba išbandomos ir kitos IHTSDO susiejimo schemos, kaip antai:
 pirminio LOINC dalinių kodų ir SNOMED CT susiejimo nuorodų rinkinio
ir LOINC terminų ir SNOMED CT išraiškų preliminari laida.
Aktualus susiejimo schemų sąrašas paskelbtas adresu http://snomed.org/mapinfo.
Įvairių kalbų palaikymas
SNOMED CT yra tarptautinė daugiakalbė terminų bazė. Ji yra tokios struktūros, kad joje
galima naudoti įvairias kalbas ir dialektus. Tarptautinėje laidoje pateikiamas nuo kalbos
nepriklausomų sąvokų ir sąryšių rinkinys. Šiuo metu SNOMED CT yra JAV anglų, Jungtinės
Karalystės anglų, ispanų, danų ir švedų kalbomis. Ji iš dalies išversta į prancūzų, lietuvių,
portugalų, olandų ir kelias kitas kalbas. IHTSDO nariai taip pat planuoja išversti į kitas kalbas
standartą.
Aktualus
SNOMED
CT
vertimų
sąrašas
paskelbtas
adresu
http://snomed.org/translationinfo.

SNOMED CT išraiškos
Naudojant vieną sąvokos identifikatorių galima perteikti bet kurią iš daugiau nei 400 000
SNOMED CT sąvokų, pvz., pneumoniją. Kai kuriais atvejais norint užfiksuoti tikrąjį gydytojo
teiginio ketinimą gali prireikti dar didesnio išsamumo, pvz., streptobacillus sukelta pneumonija.
Tokiais atvejais SNOMED CT yra formalus mechanizmas, kurį pasitelkiant patikslinta sąvokos
reikšmė perteikiama naudojant du ar daugiau logiškai tarpusavyje susijusių sąvokų
identifikatorius. Tai vadinama anksčiau derinamomis išraiškomis (angl. precoordination).
Pavyzdžiui, „streptobacillus sukeltą pneumoniją“ galima perteikti taip:
409664000| bakterinė pneumonija |: 246075003| sukėlėjas |=29295005| Streptobacillus |
Tiekėjams nėra būtina įgyvendinti vėlesnio derinimo mechanizmo, nebent būtų reikalavimų
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perteikti reikšmes, kurių neįmanoma užregistruoti naudojant vieną sąvokos identifikatorių. Net
tais atvejais, kai reikia konkretesnės informacijos, galima pasinaudoti ir kitomis galimybėmis.
Pavyzdžiui, vartotojo sąsajoje galima naudoti tam tikrus laukus arba pranešimus siekiant perteikti
tam tikrus patikslinimus, kaip antai lateralumą.
Tačiau vėliau derinamos išraiškos yra lankstus būdas perteikti papildomą informaciją, jeigu to
reikia.
Išraiškos, kuriomis sąvoka apibūdinama naudojant tik vieną sąvokos identifikatorių,
vadinamos „iš anksto suderintomis“ (angl. precoordination). Išraiškos, apibūdinamos daugelio
sąvokų identifikatorių deriniu, kaip pavaizduota pirmiau, vadinamos „vėliau derinamomis“ (angl.
postcoordination).
Išraiškos
Išraiška – tai struktūrizuotas vienos ar daugiau sąvokų identifikatorių derinys, kuriuo
perteikiama klinikinė reikšmė. SNOMED CT išraiškos sudaro galimybę perteikti klinikines
reikšmes, kurių neįmanoma perteikti viena SNOMED CT sąvoka. Pavyzdžiui, toliau pateikta
išraiška perteikia „kairiojo rankos nykščio skausmą“:
53057004 |plaštakos skausmas| :
363698007 |radinio vieta| = (
76505004 |rankos nykščio
struktūra|
:
272741003
|lateralumas| = 7771000 |kairė| )
SNOMED CT išraiškos sudaro galimybę teikiant analitikos paslaugas pateikti užklausas
pagal reikšmę aprėpiant didesnį klinikinių reikšmių rinkinį nei pavienių sąvokų atveju.

Klinikinių reikšmių reprezentavimas
Reprezentuojant (pateikiant) vėliau koordinuotas klinikines reikšmes sveikatos įrašuose,
žinutėse ir išraiškų asociacijose, taikomi šie reikalavimai:
 Vienareikšmė reikšmė. Išraiška turi būti tokia, kad ja būtų galima nurodyti vieną
vienareikšmę reikšmę, nepriklausomai nuo taikymo aplinkos.
 Atitiktis sąvokos modeliui. Išraiškos turi atitikti SNOMED CT sąvokos modeliu apibrėžtas
taisykles arba būti tokios, kad būtų galima jas transformuoti į išraišką, atitinkančią
SNOMED CT sąvokos modelį. Pavyzdžiui, išraiškos, įtraukiant klinikinį radinį, kuris
tikslinamas atributu 272 741003 |Lateralumas|, gali būti transformuojamos į reikalavimus
atitinkančią išraišką, pritaikius lateralumą kiekvienai lateralizuojamai kūno struktūrai
klinikinio radinio apibrėžtyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad išraiškos gali atitikti arba
tarptautinį SNOMED CT sąvokos modelį, arba vietos (pvz., šalies) sąvokos modelio
plėtinį.
 SNOMED CT aprašymo logikos profilio pogrupis. SNOMED CT kompozicinės
gramatikos savybės, kurios yra pateikiamos, turi būti pogrupis tų savybių, kurios yra
palaikomos SNOMED CT aprašymo logikos profilio. Šis profilis pirmiausia yra pagrįstas
OWL 2 EL, tačiau gali būti įtrauktos ir kai kurios papildomos savybės (kurias galima taip
pat klasifikuoti polinominiu laiku). Taip užtikrinama, kad visas klinikines reikšmes, kurios
yra išreikštos naudojantis SNOMED CT kompozicine gramatika, būtų galima išversti į
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atitinkamą OWL reprezentaciją ir klasifikuoti polinominiu laiku.
Funkciniai reikalavimai. Loginis modelis turi palaikyti šias charakteristikas:

4 Lentelė. Loginio modelio charakteristikos.
Funkcija

Detalės

Sąvokos nuoroda

Atributas

Galimybė daryti nuorodą į iš anksto koordinuotą SNOMED CT
sąvoką naudojantis jos identifikatoriumi ir neprivalomą žmogui
suprantamą terminą.
Galimybė susieti dvi centrines sąvokas (angl. focus concept) per loginį
AND (liet. – IR) operatorių.
Galimybė tikslinti (arba specializuoti) išraiškos reikšmę, naudojantis
viena ar daugiau atributų verčių.
Galimybė grupuoti sutelktus atributus, kurie, atliekant tikslinimą,
veikia išvien.
Atributo vertės pora, kuria toliau tikslinama išraiškos reikšmė.

Įdėtis

Galimybė įtraukti sąvoką kaip atributo vertę.

Konkrečios
vertės
Apibrėžties
statusas

Galimybė naudoti sveikuosius skaičius, dešimtaines trupmenas ir
eilutes kaip atributo vertes.
Galimybė nurodyti, ar klinikinė reikšmė yra išraiškos „atitikmuo“,
ar „potipis“.

Sankirta /
konjunkcija
Tikslinimas
Atributo grupė

SNOMED CT loginis modelis
SNOMED CT loginis modelis sudaro pagrindinę SNOMED CT struktūrą; juo patikslinama,
kaip įgyvendinant nomenklatūrą galima valdyti komponentus siekiant patenkinti įvairius pirminio
ir antrinio naudojimo poreikius.
SNOMED CT loginiu modeliu nustatomas būdas susieti ir perteikti kiekvieno tipo
SNOMED CT komponentus ir išvestines priemones. Pagrindiniai SNOMED CT komponentų tipai
yra sąvokos, aprašymai ir sąryšiai. Tad loginis modelis – tai struktūrizuota sąvokų, vartojamų
siekiant perteikti klinikines reikšmes, aprašymų, naudojamų jas apibūdinant, ir sąvokų sąryšių
išraiška.
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12 Paveikslėlis. Loginio modelio apžvalga.

Angliškai
Components
One FSN is marked as “Preferred” in
each language
Descriptions
Fully Specified Name (FSN)
Synonym
One Synonym is marked as “Preferred” in
each language
There may also be any number of
Synonyms marked as “Acceptable”
Component
SNOMED CT identifier
Each component has a unique identifier
Relationships
Each concept has at least one |is a|
relationship
| is a | relationship
Attribute relationship
Each concept can have as many attribute
relationships as needed

Lietuviškai
Komponentai
Vienas FSN kiekviena kalba pažymimas
kaip „teiktinas“
Aprašymai
Išsamiai apibrėžtas pavadinimas (FSN)
Sinonimas
Vienas sinonimas kiekviena kalba
pažymimas kaip „teiktinas“
Taip pat gali būti bet kiek sinonimų,
pažymėtų kaip „priimtini“
Komponentas
SNOMED CT identifikatorius
Kiekvienas komponentas turi unikalų
identifikatorių
Sąryšiai
Kiekviena sąvoka turi bent vieną sąryšį
|yra|
sąryšis | yra |
Atributų sąryšis
Kiekviena sąvoka gali turėti bet kiek
atributų sąryšių
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Loginis reikšmės perteikimas
Be žmonėms suprantamo reikšmės perteikimo (pateikiant aprašymus), SNOMED CT
pateikiami sąvokų sąryšiai, kuriais sukuriama kompiuterio skaitoma kiekvienos sąvokos reikšmės
išraiška. Tokie apibrėžiamieji sąryšiai sudaro duomenų radimo pagal reikšmę pagrindą.
Kiekviena SNOMED CT sąvoka (išskyrus šakninę sąvoką) turi sąryšį su viena ar daugiau
tėvų sąvokų. Kiekviena iš tų tėvų sąvokų perteikia bendresnę klinikinę reikšmę (tai vadinama
supertipu). Taip sukuriamas sąryšių tinklas yra ne tik paprastas medis, tai polihierarchija vadinama
loginė struktūra. Šioje struktūroje galima perteikti reikšmę išsamiau nei paprastoje hierarchijoje.
Pavyzdžiui, paprastoje hierarchijoje |pėdos celiulitą| galima perteikti tik kaip |pėdos
sutrikimą| arba kaip |celiulito| tipą. Kaip pavaizduota 13 pav., SNOMED CT potipių
polihierarchijoje perteikiami abu šio supertipo sąryšiai.
13 Paveikslėlis. SNOMED CT potipio polihierarchijos dalis, kurioje matyti sąvoka su dviem
supertipo tėvais.

Be sąryšių, kurie suformuoja potipio polihierarchiją, SNOMED CT taip pat yra kitų sąryšių,
kuriais perteikiamos sąvokos savybės, kuriomis ji skiriasi nuo jos supertipų. Pavyzdžiui, kaip
pavaizduota 13 pav., |pėdos celiulito| apibrėžiamieji sąryšiai taip pat apima atitinkamas |susijusios
morfologijos| ir |radinio vietos| vertes.
Standartinis versijų formatas su įdiegta versijų rengimo funkcija
SNOMED CT numatyti standartiniai turinio ir išvestinių terminų paketų sudarymo ir
platinimo metodai. Platinamoms rinkmenoms taikomos įprastos pavadinimų suteikimo taisyklės
naudojant standartinį atskyrimo tabuliatoriais versijų formatą, pagal kurį galima atsekti visas
kiekvieno komponento versijas nuo SNOMED CT išleidimo 2002 m. Versijų rinkmenos – tai
sąvokų, aprašymų, sąryšių ir išplėstinių nuorodų rinkinių struktūros rinkmenos, kuriose
pateikiamos susiejimo schemos, poaibiai ir kalbų nustatymai.
Pasitelkiant versijų rengimo mechanizmą platinamos trys skirtingos versijų duomenų
išraiškos. Pilno tipo versija – (angl. FULL) tai pagrindinė kopija, kurioje saugomos visos
kiekvieno išleisto komponento versijos. Momentinėje versijoje (angl. SNAPSHOT) pateikiama
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tik naujausia kiekvieno komponento versija ir tai paprastas būdas įgyvendinti paslaugą, kuria
naudojantis nereikia prieigos prie senesnių versijų. Pakeitimo tipo versija (angl. DELTA – tai
mažesnis versijų paketas, kuriame pateikiami tik papildomi ir peržiūrėti komponentai po
paskutinės versijos išleidimo. Ankstesnę pilną versiją galima atnaujinti pagal naujausią pilną
versiją tiesiog įtraukiant naujausios pakeitimo versijos turinį.
Nuolatinis tobulinimas
SNOMED CT nuolat tobulinama, pavyzdžiui, prireikus pridedant naujas sąvokas arba
patikslinant sąvokų apibrėžtis. Atskirose versijose išleidžiamas turinys, kurio kokybė yra
užtikrinama. SNOMED CT užtikrinama patikima visų komponentų versijų kontrolė naudojant
„galiojimo datos“ mechanizmą. Duomenys apima išsamią ir aiškią visų komponentų visų versijų
istoriją, neatsižvelgiant į tai, ar jie šiuo metu yra aktyvūs ar ne.

SNOMED CT, atliekanti EHR klinikinių duomenų kodavimo sistemos vaidmenį

14 Paveikslėlis. SNOMED CT, atliekanti EHR klinikinių duomenų kodavimo sistemos vaidmenį.

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
51

Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication
Map UI terms to SNOMED CT

Gavimas
Žinių šaltiniai
EHR duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugų sistema
Išorės sistemos
Komunikacija
Susieti VS terminus su SNOMED CT

Šį būdą gali pasirinkti įgyvendintojas, siekiantis įtraukti SNOMED CT įrašus, bet taip pat
norintis, kad klinikinio vartotojo patirtis naudojant sistemą pasikeistų kuo mažiau. Tai gali būti
nerizikingas būdas plačiau naudoti SNOMED CT. Išsaugomos sąsajos terminijos ir iš anksto
suderintų SNOMED CT sąvokų susiejimo schemos kokybė turės atitikti įvairius vietos lygmeniu
nustatytus klinikinio valdymo reikalavimus. Kadangi duomenų masyvo turinyje naudojama
SNOMED CT, naudojant jos sąvokų kodus galima palaikyti ryšį su išorės sistemomis. Toks
metodas tikriausiai bus vertinamas kaip įrašų saugojimas ir keitimasis jais naudojant SNOMED
CT.
Pranašumai
 Terminai, prie kurių gydytojai yra pripratę vartotojo sąsajoje, nesikeičia. Pacientų
duomenys saugomi naudojant SNOMED CT sąvokas.
 Komunikacija vyksta pagal bendrą reikšmę.
 Galima naudoti tarptautiniu lygmeniu sukurtas susiejimo schemas, kaip antai susiejimo su
ICD-9 ir ICD-10 schemas. SNOMED CT elektroninėje komunikacijoje galima naudoti
tiesiogiai.
 Standartinė integracija su pagalbos priimant sprendimus taisyklėmis.
Svarbūs aspektai
 Tam reikia, kad pakankamai daug turimų sąsajos terminų būtų galima sėkmingai susieti su
SNOMED CT. Idealioje susiejimo schemoje vienas sąsajos terminas susiejamas su vienu
SNOMED CT terminu.
 Jeigu esamo sąsajos termino ir SNOMED CT susiejimo schemos nėra, reikės tinkamai
tvarkyti išimtis. Galbūt reikės pritaikyti sąsajos terminą siekiant išvengti bet kokio
dviprasmiškumo.
 Sąsajos terminų ir SNOMED CT susiejimas turi būti aktualizuojamas.
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SNOMED CT kaip sąsajos terminų bazė, kurioje galima įvesti ESĮ duomenis
15 Paveikslėlis. SNOMED CT kaip terminų bazės sąsaja, kurioje galima įvesti ESĮ duomenis.

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugų sistema
Išorės sistemos
Komunikacija

Šis būdas skiriasi nuo ankstesniojo tuo, kad SNOMED CT naudojama vartotojo sąsajoje.
Vadinasi, nelieka sudėtingos užduoties sukurti ir prižiūrėti sąsajos terminų susiejimo su SNOMED
CT schemos. Atsižvelgiant į tai, kad SNOMED CT yra daug terminų, naudojant šį būdą galima
pasitelkti SNOMED CT poaibius, kad paieška būtų apribota atitinkama SNOMED CT sąvoka.
Kadangi duomenų masyvo turinyje naudojama SNOMED CT, naudojant sąvokų kodus galima
palaikyti ryšį su išorės sistemomis. Be to, SNOMED CT gali būti lengvai prieinamas pagrindinių
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bazinių duomenų, pvz., alergenų sąrašo, šaltinis.

Privalumai
 Standartiniai aprašymai vartotojo sąsajoje.
 Nereikia kurti sąsajos terminų ir paciento sveikatos įraše saugomų kodų susiejimo
schemų.
 Duomenims įvesti, ieškoti ir atvaizduoti galima naudoti patobulintus metodus, pvz., atlikti
tos pačios sąvokos sinonimų paiešką. Pacientų duomenys saugomi naudojant SNOMED
CT sąvokas.
 Lengvai prieinami pagrindiniai baziniai duomenys, pvz., alergenų sąrašas.
Svarbūs aspektai
 Pasirinkus šį būdą gali pasikeisti vartotojo patirtis naudojantis sistema. Tačiau reikėtų
pažymėti, kad siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius į SNOMED CT galima įtraukti
naujus aprašymus.
 Reikia kurti ir prižiūrėti poaibius siekiant padėti vartotojams ieškoti tinkamų SNOMED
CT sąvokų ir jas užrašyti.
SNOMED CT kaip žodynas analitikos tikslais naudojant aprašymo logiką
16 Paveikslėlis. SNOMED CT taikymas analitikos tikslais naudojant aprašymo logiką.
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Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Fully effective use of SNOMED CT
Description Logic
Retrieve
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Visiškai veiksmingas SNOMED CT
aprašymo logikos naudojimas
Gauti
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugų sistema
Išorės sistemos
Komunikacija

Šis metodas gali tikti vartotojams, vertinantiems papildomus analitikos pajėgumus, kuriuos
galima užsitikrinti skaičiavimams visiškai pasitelkiant SNOMED CT sąvokų apibrėžtis.
Pasirinkus šį būdą padidėja analitikos galimybės ir taip galima veiksmingiau gauti įrašus kuo
labiau sumažinant klaidingai neigiamus rezultatus ir atitinkamai pagerinant vartotojo patirtį
naudojantis sistema.
Pasitelkiant ataskaitų teikimo ir analitikos priemones, pasirinkus šį būdą naudojami
aprašymo logikos metodai. Nėra įtraukiamas SNOMED CT vėliau derinamų išraiškų naudojimas
įvedant ir saugant duomenis, bet vis dėlto naudojamos kiekvienos SNOMED CT sąvokos
aprašymo logika grindžiamos apibrėžtys.

Privalumai
 Sudėtingesnės ir lankstesnės ataskaitų teikimo ir analizės priemonės.
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SNOMED CT kaip lankstus pagrindas klinikiniams duomenims perteikti
17 Paveikslėlis. SNOMED CT kaip lankstus pagrindas klinikiniams duomenims perteikti.

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication
Full use of postcoordination to represent
and compare clinical meanings

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugų sistema
Išorės sistemos
Komunikacija
Išsamus paskesnio derinimo naudojimas
klinikinėms reikšmėms perteikti ir
palyginti

17 pav. pavaizduota, kaip analizės tikslais naudojamos SNOMED CT sąvokų apibrėžtys, bet
neparodomos pacientų sveikatos įrašuose naudojamos vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos.
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Kita vertus, 17 pav. pavaizduotas metodas naudingas rengiant, saugant, gaunant ir atvaizduojant
įrašus, kuriuose naudojamos vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos. Nebūtinai yra vėliau
derinamam turiniui skirtų analitikos priemonių. Viena iš priežasčių naudoti šį būdą – sudaryti
galimybę derinti turinį, kurį norima saugoti kartu viename duomenų lauke, pvz., procedūros
lateralumą užrašyti kartu su pačia procedūra viename lauke, o ne atskiruose laukuose.
Pasirinkus šį būdą galima tikslinti esamas sąvokas, pvz., „streptobacillus sukelta
pneumonija“. Pasirinkus šį būdą, naudojant SNOMED CT išraiškų saugyklą galima nustatyti ir
saugoti vėliau derinamas išraiškas, kurios buvo panaudotos, ir jomis keistis. Šis metodo aspektas
aprašytas „Techninio įgyvendinimo vadove”.
Pranašumai
 Naudojant struktūrizuotus duomenis padidinama įtraukiamos klinikinės reikšmės taikymo
sritis.
 Sąvokas kaip SNOMED CT išraiškas, gali kurti patys galutiniai vartotojai;
 Galima kurti projektuojant ir konfigūruojant sistemą.
Svarbūs aspektai
 Išorės sistemos, į kurias siunčiami pacientų duomenys, gali neturėti galimybės tvarkyti
vėliau derinamų SNOMED CT išraiškų. Turi būti pakankamas duomenų saugojimo ir
pranešimų laukų, kuriuose turi būti įrašomos vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos,
ilgis.
 Gaunant vėliau derinamo turinio pacientų duomenis gali tekti taikyti sudėtingesnį užklausų
teikimo metodą
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Visapusiškas SNOMED CT išnaudojimas
18 Paveikslėlis. Visapusiškas SNOMED CT išnaudojimas, kad ESĮ būtų galima naudotis visomis
jos galingomis priemonėmis.

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Fully effective use of SNOMED CT
Description Logic
Retrieve
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication
Full use of postcoordination to represent
and compare clinical meanings

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Visiškai veiksmingas SNOMED CT
aprašymo logikos naudojimas
Gauti
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugų sistema
Išorės sistemos
Komunikacija
Išsamus vėlesnio derinimo naudojimas
klinikinėms reikšmėms perteikti ir
palyginti
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Šiame paveiksle pavaizduojama sistema, kurios visuose komponentuose galima naudoti
visas SNOMED CT priemones. Visoje sistemoje galima keistis informacija, užkoduota vėliau
derinamų SNOMED CT išraiškų pavidalu, ją aiškinti ir naudoti bei atlikti analitikos darbą
naudojant aprašymo logiką.

Privalumai
 Šiai sistemai būdingi visi pranašumai, nurodyti prie pirmiau išvardytų metodų.

ESĮ struktūros tobulinimas naudojant SNOMED CT
Klinikinių įrašų saugojimas SNOMED CT
Saugant SNOMED CT užkoduotus klinikinius įrašus saugomi:
 kodai: sąvokų kodai (SNOMED CT sąvokų identifikatoriai);
 terminai: vartotojo pasirinkti terminai (kurie gali būti SNOMED CT terminai).
Kai kuriais atvejais įgyvendinant SNOMED CT taip pat gali būti saugomi:
 iš daugelio kodų sudarytos išraiškos;
 išraiškų bibliotekoje saugomų išraiškų identifikatoriai.
Naudojant SNOMED CT saugomi klinikiniai duomenys grindžiami SNOMED CT sąvokų
identifikatoriais. SNOMED CT identifikatoriai pateikiami kaip 6–18 skaitmenų sekos. Dėl
išsamesnės informacijos žr. Techninio įgyvendinimo vadovą: http://snomed.org/tig. Daugeliu
atvejų taip pat saugomas vartotojo pasirinktas terminas. Svarbu užtikrinti struktūrizuotą saugomos
klinikinės informacijos pateikimą. Tam reikia nuosekliai saugoti panašią informaciją ir saugojimo
priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad jose būtų galima pateikti veiksmingas užklausas.

Susiejimas su SNOMED CT
Vartotojo sąsajoje duomenys, kuriuos gali pasirinkti vartotojas ir kurie gali būti saugomi,
paprastai apribojami. Elektroniniai pranešimai taip pat neretai apribojami nustatant leistinas vertes,
kurias galima prasmingai įtraukti į kiekvieną lauką. Priimami sprendimai, ar tam tikri semantikos
aspektai, kaip antai procedūros prioritetiškumas, perteikiami rezervuotoje pranešimo struktūros
dalyje arba išreiškiami kaip į pranešimą įtrauktos SNOMED CT išraiškos dalis.
Įgyvendinant gali kilti poreikis: susieti SNOMED CT su atitinkamomis sistemos dalimis ir
(arba)parengti ir naudoti jau turimos terminų bazės ir SNOMED CT susiejimo
schemą.Įgyvendintojas turėtų rasti vidaus lygmenis terminų susiejimo schemos parengimo ir
priežiūros sąnaudų pusiausvyrą su tiksline tos susiejimo schemos kokybe. Jeigu esamoje terminų
schemoje klinikinės idėjos nėra perteikiamos panašiai, kaip SNOMED CT, tobulos susiejimo
schemos (t. y. schemos, kurioje niekas nebūtų prarandama ir viską būtų galima atkurti) gali būti
neįmanoma parengti.
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Duomenų įvedimas naudojant SNOMED CT
Esamas duomenų įvedimo sąsajas galima pakeisti siekiant reikiamose vietose įtraukti
SNOMED CT, neretai tiesiogiai pakeičiant kitą kodavimo sistemą. Duomenų įvedimo priemonės,
kurias galima patobulinti arba įdiegti naudojant SNOMED CT:
 Pavienių kodų paieška ir įvedimas:
o Optimizuota paieškos priemonės struktūra siekiant užtikrinti veiksmingą
SNOMED CT panaudojimą nagrinėjama Paieškos ir duomenų įvedimo vadove. Jis
yra paskelbtas SNOMED CT dokumentų bibliotekos viešų dokumentų projektų
skiltyje adresu http://snomed.org/doc;
 Klinikinių duomenų įvedimo sąsajos, aprėpiančios daug duomenų objektų, įskaitant
pasirinkimą iš trumpųjų pasirinkčių sąrašų, ir pasirinktinus pavienius objektus (žymės
langelius):
o Duomenų įvedimo sąsajose yra diskretinių objektų arba su lauku susietų
SNOMED CT objektų sąrašų. Pavyzdžiui, tam tikros SNOMED CT sąvokos
susiejimas su žymės langeliu, kad pažymėjus tą langelį SNOMED CT sąvokos
identifikatorius būtų išsaugotas klinikiniame įraše;
o Pasirinkčių sąrašą galima konfigūruoti susiejant jį su SNOMED CT poaibiu arba
išvardijant pasirinkčių sąraše esančius narius sąsajoje;
 Įvedamų laisvos formos teksto duomenų kodavimas naudojant SNOMED CT:
o patvirtinant vartotojui: natūraliosios kalbos apdorojimo priemonių, veikiančių su
SNOMED CT, naudojimas;
 vaizdų naudojimas siekiant pasirinkti užkoduotus įrašus, pvz., anatominių vaizdų:
o tai variantas, kurį pasirinkus SNOMED CT susiejama su vaizdo dalimis, o ne
užkoduotu ar tekstiniu lauku.
Reikia įdėmiai atlikti vertinimą norint nustatyti, kurios duomenų įvedimo sąsajos dalys
patenka į SNOMED CT taikymo sritį ir kurias dalis įgyvendintojas ketina koduoti naudodamas
SNOMED CT. Pavyzdžiui, įgyvendindamas vertinimo balais funkciją su daug klausimų
įgyvendintojas gali nuspręsti užkoduoti tik vertinimo rezultatą SNOMED CT.
SNOMED CT sudaroma galimybė užtikrinti reikšmės tikslumo lygį, kuris retai pasiekiamas
nuosavybinių terminologijos sistemų turinyje. Dėl šios ir kitų priežasčių galbūt reikės iš dalies
pakeisti arba patobulinti vartotojo sąsają ir tai, kaip joje vartotojai gali atlikti klinikinių idėjų
paiešką, jas įvesti ir jas perteikti.

SNOMED CT pagrindu veikiančių produktų priežiūra
SNOMED CT, kurioje taip pat yra nuolatinio tobulinimo programa, numatoma planinė ESĮ
techninė priežiūra ir sudaroma tokia galimybė. Priešingai nei kai kurių klasifikatorių arba
kodavimo sistemų atveju, SNOMED CT turinys atnaujinamas, papildomas ir inaktyvuojamas, kai
tai naudinga.
SNOMED CT turinio pakeitimai, be kita ko, apima sąvokos arba termino būsenos
pakeitimus, pvz., buvo aktyvus ir tapo neaktyvus. Sąvokų sąryšiai keičiasi dėl įvairių priežasčių,
įskaitant sąvokų apibrėžčių patikslinimą reaguojant į naujas medicinines žinias arba naujų sąvokų
įvedimą.
Dažniausiai vykdomi su SNOMED CT turinio pakeitimais susiję veiksmai:
 ankstesnės poaibio versijos pakeitimas naujesne versija, pavyzdžiui, duomenų
įvedimo sąsajoje; neaktyvios sąvokos pakeitimas tinkamu pasirinktu variantu;
60




neaktyvaus termino pakeitimas tinkamu alternatyviu terminu; poveikio esamam
poaibiui įvertinimas;
sąsajų ir SNOMED CT užklausų atnaujinimas.

Keitimasis pranešimais su SNOMED CT
SNOMED CT ne visada įgyvendinama sistemoje tuo pat metu, kai vyksta išorės elektroninių
klinikinių duomenų srautų koregavimas. Norint atsižvelgti į naudingąjį SNOMED CT turinį galbūt
reikės pakeisti elektroninio pranešimo struktūrą ir duomenų išrašo, kuriuo pildomas tas
pranešimas, apibrėžtį. Kaip ir duomenų saugojimo atveju, į elektroninį pranešimą galbūt reikės
įtraukti:
 kodus: sąvokų kodus (SNOMED CT sąvokų identifikatorius);
 terminus: vartotojo pasirinktus terminus (kurie gali būti SNOMED CT terminai).
Norint išsamiau išnaudoti SNOMED CT priemones į pranešimus galima įtraukti:
 iš daugelio kodų sudarytas išraiškas;
 išraiškų bibliotekoje saugomų išraiškų identifikatorius.
Klinikinių įrašų perkėlimas iš vienos sistemos į kitą
Kai kuriose įgyvendinimo strategijose numatomas visuotinis duomenų perkėlimas iš vienos
sistemos versijos į kitą arba iš vienos sistemos į kitą. Tokiomis arba panašiomis aplinkybėmis
atliekamos duomenų išgavimo, transformavimo ir paskesnio įkėlimo užduotys. Perkeliant
duomenis gali būti naudojama:
 esamos terminų bazės įrašų susiejimo su SNOMED CT ekvivalentais schemos;
 duomenų perkėlimas iš pirminės sistemos fizinės duomenų struktūros į tikslinės sistemos
fizinę duomenų struktūrą (arba iš vieno abstraktesnio informacijos modelio į kitą).
SNOMED CT numatyta daug įvairių būdų perteikti ir saugoti sąvoką. Kai kurios sąvokos reikšmės
dalys taip pat gali būti perteikiamos pačioje duomenų struktūroje. Pavyzdžiui, štai keli skirtingi
būdai naudoti SNOMED CT siekiant perteikti sutrikimą „šeimos anamnezėje“:
 vienas SNOMED CT užkoduotas objektas;
 SNOMED CT išraiška, kurią sudaro dvi ar daugiau SNOMED CT sąvokų, viena iš kurių
yra šeimos anamnezės kontekstas;
 „šeimos anamnezė“ perteikiama specialiai tam duomenų saugojimo struktūroje sudaryta
lentele, į kurią įtraukiami tik šeimos anamnezės įrašai ir kuri yra pildoma atitinkamą
sutrikimą perteikiančia SNOMED CT sąvoka.
Ataskaitų teikimas naudojant SNOMED CT
Sistemos išvediniai, kaip antai privalomos ataskaitos, turi būti prižiūrimi kiekviename
įgyvendinimo etape.
Ataskaitas galima naudoti kaip pagalbą paskirstant išteklius, skiriant kompensaciją arba
vertinant klinikinę kokybę, tad klientams svarbu, kad būtų galimybė teikti tokias ataskaitas prieš
keičiant sistemas ir po jų keitimo. Be pirminės esamų ataskaitų ir rezultatų kopijavimo užduoties,
SNOMED CT analizės priemones galima išnaudoti naujoms arba naujų tipų ataskaitoms, kurios
galbūt anksčiau nebuvo įmanomos, rengti.
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SNOMED CT NAUDOJIMAS SU KITAIS STANDARTAIS
SNOMED CT yra tik viena su veiksmingu klinikinės informacijos panaudojimu susijusių
sunkumų sprendimo dalis. Todėl IHTSDO bendradarbiauja su daugeliu organizacijų siekdama
optimizuoti praktinę naudą ir kuo labiau sumažinti pastangų dubliavimąsi. Šiame skirsnyje
apžvelgiamos kai kurios pagrindinės sritys, kuriose bendradarbiaujant skatinami pokyčiai, susiję
su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, ESĮ tiekėjų ir naudotojų bei kitų suinteresuotųjų subjektų,
norinčių, kad su sveikata susijusi informacija būtų perteikiama nuosekliai, poreikiais.

Pasaulio sveikatos organizacijos klasifikatoriai
SNOMED International yra oficialiai sudariusi darbo susitarimą su Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) dėl SNOMED CT ir PSO klasifikatorių susiejimo schemų ir nuorodų rengimo
ir užtikrinimo. SNOMED CT susiejimo su ICD-9-CM ir SNOMED CT susiejimo su ICD-10
schemas platina SNOMED International.
SNOMED International taip pat dalyvauja bendradarbiavimo veikloje kuriant SNOMED CT
susiejimo su kitais tarptautiniais klasifikatoriais, įskaitant ICD-O (Tarptautinė onkologinių ligų
klasifikacija) ir ICPC-2 (Tarptautinė pirminės sveikatos priežiūros klasifikacija), schemas.
LOINC (Loginių stebinių identifikatorių pavadinimai ir kodai)
2013 m. liepos mėn. SNOMED International pasirašė ilgalaikį susitarimą su LOINC
(Loginių stebinių identifikatorių pavadinimai ir kodai) savininkais „Regenstrief Institute Inc.“
(RII). Pasirašius susitarimą prasidėjo bendradarbiavimas susiejant LOINC ir SNOMED CT. Jas
susiejus galima pagerinti vis daugėjančių sveikatos priežiūros specialybių, kurių atstovai naudojasi
ir keičiasi ir SNOMED CT, ir LOINC elektroniniais sveikatos įrašais, saugą, funkcionalumą ir
sąveikumą.
Bendradarbiavimas grindžiamas ir organizacijų, ir terminų bazių pranašumais ir juos papildo.
Turtingos SNOMED CT klinikinės semantikos elementai susieti su LOINC dalimis ir terminais,
kuriais išsamiai aprėpiami laboratoriniai tyrimai ir kai kurių tipų klinikiniai matavimai. Vienas iš
rezultatų – laboratorinių tyrimų atributų suderinimas. Taip LOINC ir SNOMED CT galima
nuosekliai naudoti kartu užtikrinant jų sąveikumą. SNOMED International taip pat bendradarbiavo
su RII rengiant gairių dokumentą dėl SNOMED CT ir LOINC naudojimo kartu (dokumentas
prieinamas https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCLOINC ).

HL7 pranešimų standartai, CDA ir FHIR
SNOMED International turi ilgalaikį bendradarbiavimo susitarimą su HL7. To susitarimo
tikslas – sudaryti galimybes veiksmingai naudoti SNOMED CT HL7 pranešimams. IHTSDO rėmė
HL7 žodyno komiteto, rengusio HL7 „TermInfo“ įgyvendinimo vadovą „SNOMED CT
naudojimas CDA R2 modeliuose“, darbą.
Kitos bendradarbiavimo sritys yra, pavyzdžiui, SNOMED CT kodų naudojimas HL7
pranešimų specifikacijose naudojamuose verčių rinkiniuose. Tam, be kita ko, reikia susitarti dėl
bendro būdo HL7 komitetams prašyti papildyti arba pakeisti SNOMED CT, kai tai būtina
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pranešimams rengti. Tai taip pat apima darbą kuriant nuoseklų būdą perteikti SNOMED CT kodų
ir išraiškų sąsajas su HL7 modeliais ir pranešimų specifikacijomis.
SNOMED International taip pat dirba su HL7 siekdama užtikrinti, kad SNOMED CT būtų
galima veiksmingai naudoti FHIR (Skubių sveikatos priežiūros paslaugų sąveikumo ištekliai)
grindžiamose specifikacijose hl7.org/fhir.
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SNOMED CT KALBOS REIKALAVIMAI
SNOMED CT kompozicinės gramatikos reikalavimai yra suskirstyti į šias grupes: Bendrieji
SNOMED CT kalbos reikalavimai, jie yra bendrai taikomi visoms SNOMED kompiuterizuotoms
kalboms, ir Klinikinės reikšmės reprezentavimo reikalavimai, kuriais sudaroma galimybė pateikti
klinikinio pobūdžio reikšmes sveikatos įrašuose, žinutėse arba išraiškų asociacijose.

Bendrieji SNOMED CT kalbos reikalavimai
 Atgalinis suderinamumas. Kalba turi būti atgaliniu būdu suderinama su bet kuria kalbos versija,
kuri anksčiau buvo naudojama kaip SNOMED International standartas. Tai reiškia, kad bet
kuri išraiška, kuri yra galiojanti pagal ankstesnį SNOMED CT kompozicinės gramatikos
standartą, turėtų taip pat galioti naudojant šią atnaujintą versiją. Prašome atkreipti dėmesį, kad
šiuo reikalavimu nekliudoma diegti kalbos plėtinius, kurie neturi įtakos šiam atgaliniam
suderinamumui.
 Darna (neprieštaringumas). Kiekviena loginė kalbos savybė turėtų turėti vieną neprieštaringą
reikšmę visose SNOMED CT kompiuterinėse kalbose. Kiekviena loginė savybė taip pat turėtų
turėti neprieštaringai pateikiamos sintaksės rinkinį.
 Pakankama ir būtina. Kiekviena kalba turi būti pakankamai raiški, kad atitiktų reikalavimus,
nustatytus naudojimo atvejams, kuriems ji buvo sukurta. Tačiau funkcionalumas nebus
įtraukiamas be atitinkamo naudojimo atvejo, nes taip be reikalo sunkinama galimybė taikyti.
 Galimybė apdoroti kompiuteriu. Turi būti galimybė, išanalizavus kiekvienos kalbos objektus,
suskaidyti juos į loginį vaizdą, naudojantis techninėmis priemonėmis apdorojama sintaksės
specifikacija, kad technikos specialistai galėtų lengviau juos naudoti. Šis reikalavimas
įvykdomas apibrėžus kalbos sintaksę ABNF forma.
 Suprantamumas žmogui. Suinteresuotieji subjektai ne technikos specialistai nori, kad kalba
būtų kuo suprantamesnė žmogui, tačiau taip pat atitiktų kitus reikalavimus. Tai labai svarbu
klinikinėje aplinkoje tvirtinant išraišką, taip pat vykdant švietimą ir mokymą, reikalingus
išraiškoms kurti. Remiantis teisingai atlikta analize, naudojantis ABNF specifikacija.

Klinikinių reikšmių reprezentavimas
Reprezentuojant (pateikiant) vėliau koordinuotas klinikines reikšmes sveikatos įrašuose, žinutėse
ir išraiškų asociacijose, taikomi šie reikalavimai:
 Vienareikšmė reikšmė. Išraiška turi būti tokia, kad ja būtų galima nurodyti vieną vienareikšmę
reikšmę, nepriklausomai nuo taikymo aplinkos.
 Atitiktis sąvokos modeliui. Išraiškos turi atitikti SNOMED CT sąvokos modeliu apibrėžtas
taisykles arba būti tokios, kad būtų galima jas transformuoti į išraišką, atitinkančią
SNOMED CT sąvokos modelį. Pavyzdžiui, išraiškos, įtraukiant klinikinį radinį, kuris
tikslinamas atributu 272 741003 |Lateralumas|, gali būti transformuojamos į reikalavimus
atitinkančią išraišką, pritaikius lateralumą kiekvienai lateralizuojamai kūno struktūrai
klinikinio radinio apibrėžtyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad išraiškos gali atitikti arba
tarptautinį SNOMED CT sąvokos modelį, arba vietos (pvz., šalies) sąvokos modelio plėtinį.
Daugiau informacijos rasite Terminijos paslaugų vadovo 12.3.17 skirsnyje ir 12.4.15
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skirsnyje.
SNOMED CT aprašymo logikos profilio pogrupis. SNOMED CT kompozicinės gramatikos
savybės, kurios yra pateikiamos, turi būti pogrupis tų savybių, kurios yra palaikomos
SNOMED CT aprašymo logikos profilio. Šis profilis pirmiausia yra pagrįstas OWL 2 EL,
tačiau gali būti įtrauktos ir kai kurios papildomos savybės (kurias galima taip pat klasifikuoti
polinominiu laiku). Taip užtikrinama, kad visas klinikines reikšmes, kurios yra išreikštos
naudojantis SNOMED CT kompozicine gramatika, būtų galima išversti į atitinkamą OWL
reprezentaciją ir klasifikuoti polinominiu laiku.
Funkciniai reikalavimai. Loginis modelis turi palaikyti šias charakteristikas:

Sąvokų vertimas
Sąvokas reikia versti taip, kad būtų perteikta sąvokų tikroji reikšmė ir nepažeisti ontologiniai
ryšiai. Pvz., SNOMED CT nėra sąvokos „Heart“, o tik „Heart structure“ ir „Entire Heart“, nes
kitaip nesusidėlioja ontologiniai ryšiai „Is a“ su kitomis širdies dalis reiškiančiomis sąvokomis.
Verčiant į tai reikia atkreipti dėmesį.
Sąvokų pavyzdžiai:
 Paprasti atvejai
o Abdominal abscess (disorder) [pilvo abscesas (sutrikimas)]
o Acquired kyphosis (disorder) [įgyta kifozė (sutrikimas)]
 Sudėtingi terminai
o Radionuclide electrocardiography gated myocardial perfusion rest study using
technetium
99m
metaiodobenzylguanidine
tetrofosmin
(procedure)
[radionuklidinis miokardo perfuzijos tyrimas ramybės metu, sinchronizuotas su
elektrokardiograma, naudojant techneciu 99m žymėtą metajodobenzilguanidino
tetrofosminą (procedūra)]
o Percutaneous venous embolization of cerebral arteriovenous fistula using
fluoroscopic
guidance
(procedure)
[fluoroskopiškai kontroliuojama perkutaninė veninė smegenų arterioveninės
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fistulės embolizacija (procedūra)]
Reti terminai
o Oxycodone terephthalate (substance) [oksikodono tereftalatas (medžiaga)]
o Solitary aortic trunk with pulmonary atresia (disorder) [solitarinis aortos kamienas
su plaučių atrezija (sutrikimas)]
Navigaciniai terminai
o Is a (attribute) [yra (požymis)]
o Trunk closure (procedure) [liemens plastika (procedūra)]
„Keistos“ sąvokų poros.
o Examination of skin (procedure) [odos tyrimas (procedūra)]
o On examination - skin (finding) [tirta oda (radinys)]
Egzotiški terminai
o Hemorrhage
in
early
pregnancy,
delivered
(disorder)
[kraujavimas ankstyvuoju nėštumo periodu – pagimdžius (sutrikimas)]

19 Paveikslėlis. Vertimų kokybės patikros eiga.
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LIETUVIŠKASIS SNOMED CT
Šiuo metu Lietuvoje naudojantis vien Teritorinės ligonių kasos kodavimo sistema
prarandama daug vertingos informacijos tiek apie ligonį, tiek apie ligas. SNOMED CT leidžia
elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis,
reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Kuriant nacionalines informacines sistemas svarbu,
kad šių sistemų parametrai ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau ne mažiau
svarbu, kad ateityje šias sistemas galima būtų integruoti ir tarptautiniu mastu.
Standartizuotos klinikinės kalbos įdiegimas viso pasaulio informacinėse sistemose yra
didelis žingsnis į priekį gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir saugumą.
Devynios šalys (Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji
Zelandija, Švedija ir Olandija), pirmaujančios kuriant sveikatos informacines sistemas, 2007 m.
pavasarį sukūrė tarptautinę nepelno organizaciją IHTSDO (2017 m. IHSTDO tapo SNOMED
International. SNOMED International tapo oficialiu IHTSDO prekybiniu pavadinimu). Jos tikslas
- suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą taikant sveikatos terminologiją nacionalinių e-sveikatos
sistemų reikmėms. Šių sistemų prioritetiniu standartu buvo pasirinkta SNOMED CT. SNOMED
International perėmė SNOMED CT standarto intelektualinę nuosavybę iš Amerikos Patologų
kolegijos, kuri standartą kūrė ir plėtojo daugiau nei 40 metų. SNOMED International užtikrins
tolesnį standarto palaikymą, būtiną sveikatos informacinių sistemų kokybei ir tęstinumui. 20082011 metais SNOMED International narių gretas papildė Kipras, Singapūras, Ispanija, Estija,
Slovakijos Respublika ir Slovėnija, 2012 m. į asociaciją įstojo Izraelis ir Lenkija, prisijungti
aktyviai rengiasi ir kitos šalys. Šiuo metu yra 39 šalys narės.
Šalys – organizacijos narės įgyja neribotą licenciją naudoti SNOMED CT savo teritorijoje,
gali ją nemokamai arba mokamai sublicencijuoti šalies vartotojams, teikti siūlymus dėl standarto
plėtros, dalyvauti ją valdant. Tuo pačiu šalys privalo prižiūrėti savo teritorijoje standarto
atnaujinimo ir vertimo tinkamumą bei saugoti intelektualines standarto teises.
Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja SNOMED International veikloje. 2007 m. Valstybinis
patologijos centras sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo paskirtas vykdyti Nacionalinio
SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas. 2011 metais SNOMED CT valdymo
funkcijos buvo perduotos biudžetinei įstaigai Lietuvos medicinos bibliotekai.
Lietuvoje licencijavimo veiklą tvarko Nacionalinis SNOMED CT terminologijos valdymo
centras.
Kontaktai:
Vedėjas Martynas Bieliauskas
Tel. (8 5) 261 7283
El. p. Martynas.Bieliauskas(eta)lmb.lt

Koordinatorė Simona Ivaškevičienė
Tel. (8 5) 261 7283
El. p. Simona.Ivaskeviciene(eta)lmb.lt
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Kodėl SNOMED CT?
Gerai suprojektuotos elektroninių sveikatos įrašų sistemos, naudojančios SNOMED CT:
 leidžia sukurti vartotojų sąsajas, kurios palengvina klinikinių idėjų užrašymą ir saugojimą;
 leidžia dalintis informacija pasinaudojant bendra medicinos terminija;
 leidžia išnaudoti loginę terminologijos architektūrą efektyviam prasminės informacijos
gavimui.
SNOMED CT sąvokų atranka apima:
 SNOMED CT medicinos terminų atrankos prioritetų apibūdinimą;
 SNOMED CT medicinos terminų atrankos prioritetų vertinimo kriterijus;
 SNOMED CT medicinos terminų atrankos prioritetų praktinio panaudojamumo
sveikatinimo įstaigose veikloje vertinimą;
 Rekomendacijas dėl SNOMED CT medicinos terminų atrankos prioritetų koregavimo;
 Detalų siūlomų SNOMED CT medicinos terminų atrankos prioritetų aprašymą.
 Lietuviškajame SNOMED CT šversta apie 48 tūkst. sąvokų. Aktyvių sąvokų yra šiek tiek
mažiau.

20 Paveiksliukas. Lietuviškasis SNOMED CT žodynas.
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Išverstų sąvokų grupės (sąvokų sritis)
 Paciento demografiniai duomenys;
 Rizikos faktoriai;
 Kraujo grupės;
 Alergijos ir jautrumas medikamentams;
 Įpročiai (įskaitant žalingus);
 Skiepai (kalendorius);
 epSOS projekto rekomenduojami terminai Europos Sąjungoms šalims barėns;
 Sveikatos problemų sąrašas (problem List);
 Pirminė sveikatos priežiūra;
 Kardiologija;
 Vėžio kontrolinis sąrašas;
 Ryšių ir atributų vertimas;
 Poaibių papildymas integralumo užtikrinimui;
 Onkologinės srities poaibis;
 Nacionalinės vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencines programas apimantis poaibis;
 Kaiser Permanente įgyvendinta Healthconect elektroninių sveikatos istorijų sistemos
projekte parengtas problemų sąrašas;
 SNOMED CT atskirų vertimo sąvokų poaibių aukštesniųjų hierarchinių lygių susijusios
sąvokos;
 SNOMED CT ryšių ir atributų pavadinimai.

Lietuviškojo SNOMED CT žodyno perduodami failai
SNOMED CT kiekviena versija – zip suarchyvuoti failai, kurių turinys pateikiamas RF2 formatu:
 Concept – SNOMED CT sąvokos.
 Description – terminų aprašymai lietuvių kalba.
 Relationship – terminų tarpusavio sąryšiai.
 Refset – specialaus rinkinio informacija.

Lietuviškojo SNOMED CT prieinamumas
 SNOMED CT naršyklėje – www.snomed.lt
 SNOMED CT failų atsisiuntimas per ESPBI IS arba iš svetainės www.snomed.lt

Lietuviškasis SNOMED CT rinkinys
 Terminų aprašymų (angl. Description) failas – aprašymų vertimai lietuvių kalba. Jame
nurodomas pilnai apibrėžtas pavadinimas (angl. Fully Specified Name) – pvz.: piršto
skausmas (radinys), taip pat sinonimas – pvz.: piršto skausmas.
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Kalbos rinkinio failas (angl. Refset) – nurodoma, kokie terminai yra pageidautini ir / ar
priimtini vartoti.
Lietuviškojo SNOMED CT failo pavadinimo pavyzdys:
Sct2_Desciption_Snapshot_LT1000092_20150414.txt

Kas privalo turėti licenciją ? Kiek ji kainuoja ?
 Lietuva moka metinį mokestį SNOMED International organizacijai, todėl visiems
pavieniams asmenims, organizacijoms, įvairioms institucijoms licencijos suteikiamos
nemokamai.
 Bet kas, kas naudoja Lietuviškąjį SNOMED CT žodyną, privalo būti pasirašęs licencinę
sutartį.
 Dažniausiai licencija suteikiama organizacijoms, bet esant poreikiui, licencija suteikiama
ir individualiam fiziniui asmeniui.
 Licencija Lietuvoje yra nemokama.

Koks yra licencijavimo tikslas?
 Įsipareigojimų vykdymas.
 Apribojimų laikymasis.
 Aiškios naudotojų teisės.

Norint gauti licenciją naudotis lietuviškuoju SNOMED CT klasifikatoriumi, Jums reikia:
 Užsiregistruoti internetinėje svetainėje www.snomed.lt (toliau – Internetinė svetainė),
pateikiant prašomus duomenis.
 Patvirtinti į el. paštą gautą aktyvavimo nuorodą.
 Prisijungti prie Internetinės svetainės su suteiktu slaptažodžiu, gautu el. paštu.
 Pasirinkti skiltį „Prašyti licencijos“ ir susipažinti su pateiktomis licencijos sąlygomis.
 Pildyti prašymo formą (tik tuo atveju, jei yra sutinkama su Licencinės sutarties sąlygomis).
Pagal tai, kas pildo, pasirinkti juridinio arba fizinio asmens prašymo formą.
 Įvardyti licencijos naudojimo tikslus.
 Pateikti
prašymą.
Licencinės
sutarties
prašymas,
atitinkantis
keliamus
reikalavimus, patvirtinamas per 3 darbo dienas.
 Gavus patvirtinimą dėl Licencinės sutarties sudarymo, apie kurį informuojama el. paštu,
suteikiama prieiga prie SNOMED CT.

Reikalinga licencija ar pakanka SNOMED CT naršyklės?
Jeigu norite pasižiūrėti angliškus, lietuviškus medicininius terminus, jų atitikmenis, Jums
užtenka SNOMED CT naršyklės (https://www.snomed.lt/snomed-ct/). Pasirinkus laukelį “ieškoti”
galite atlikti Jums reikiamą paiešką.
Licencijos reikalingos tuo atveju, jeigu Jums reikia pilnos terminų bazės, kurią importuosite
į kompiuterines programas.
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Kokiam laiko tarpui išduodama licencija?
 Licencinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir lieka galioti iki jos nutraukimo.
 Licencijos išdavėjas nutraukti sutartį gali tik tuomet, jei kita šalis svarbiai pažeidžia bet
kurį šioje Licencinėje sutartyje numatytą savo įsipareigojimą.
 Licencijos turėtojas gali bet kada nutraukti šią Licencinę sutartį raštu pranešdamas apie
tai Licencijos išdavėjui ne mažiau kaip prieš 90 dienų.

Pilotinis projektas
Lietuviškojo SNOMED CT pritaikymo galimybių pavyzdys – pilotinis tyrimas. Pilotinio
tyrimo priemonėmis buvo siekiama sukurti prielaidas saugiam paciento duomenų turinio
perdavimui nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Pilotiniam tyrimui buvo pasitelktos dvi formos:
 Vaiko sveikatos pažymėjimo forma E027-1;
 Vakcinacijos įrašo forma E063.
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SNOMED CT GALIMYBIŲ PAVYZDŽIAI
VARTOTOJŲ PATIRTIS NAUDOJANT SNOMED CT
Neatsižvelgiant į tai, kokia ESĮ sistema naudojama įgyvendinant SNOMED CT, visais
atvejais bus tam tikra sąveika tarp galutinių vartotojų ir SNOMED CT. Vartotojų patirtis labai
skiriasi priklausomai nuo to, kaip SNOMED CT yra įgyvendinta. Galima pasitelkti įvairius
paprastus būdus sklandžiai integruoti SNOMED CT su vartotojo sąsajomis, atitinkančiomis
klinikinių vartotojų poreikius.
Šiame skirsnyje pateikiamos bendrosios gairės, kaip užtikrinti teigiamą SNOMED CT, kuri
yra ESĮ sistemos dalis, vartotojų patirtį. Dėl išsamesnės informacijos šiame skirsnyje
nagrinėjamomis temomis žr. Techninio įgyvendinimo vadovą ( http://snomed.org/tig) ir Paieškos
ir duomenų įvedimo vadovą (http://snomed.org/search).
SNOMED CT sąvokų identifikatoriai
Priešingai nei kai kurių klasifikavimo sistemų, kuriose kiekvieno kodo ženklais perteikiama
tam tikra reikšmė, atveju, SNOMED CT sąvokų identifikatoriai yra skaitmenų seka, kuria niekaip
nėra perteikiama sąvokos reikšmė. Todėl rodyti vartotojui identifikatorių paprastai nėra prasminga
ir daugeliu atvejų jį reikėtų slėpti, kad vartotojo sąsaja būtų paprastesnė. Vietoj to vartotojai turėtų
matyti terminus, kuriais perteikiamos sąvokos, ir su jais sąveikauti, o SNOMED CT sąvokos
identifikatorius turėtų būti naudojamas tik saugomame įraše.

Teiktinas terminas ir sinonimai
Jeigu SNOMED CT naudojama kaip sąsajos terminų bazė, teiktinas kiekvienos sąvokos
terminas turėtų būti numatytasis terminas, skirtas rodyti vartotojo sąsajoje. Kiekviena sąvoka gali
turėti savo teiktiną terminą įvairiomis kalbomis ar dialektais ir įvairiomis specialybių arba
priežiūros aplinkybėmis, tad šiuos aspektus galima konfigūruoti atsižvelgiant į konkrečią klinikinę
aplinką. Siekiant padėti vartotojams ieškoti tam tikros sąvokos, vartotojo sąsajose gali būti
sudaroma galimybė atlikti bet kokio priimtino kiekvienos sąvokos sinonimo paiešką. Teiktini
terminai ir priimtini sinonimai apibrėžiami SNOMED CT naudojant kalbų nuorodų rinkinį,
kuriame daromos nuorodos į tam tikros kalbos, dialekto, specialybės arba priežiūros aplinkybių
aprašymų poaibį. IHTSDO platina du kalbų nuorodų rinkinius (JAV anglų kalba ir Jungtinės
Karalystės anglų kalba); įvairios valstybės narės platina savo nacionalinius kalbų nuorodų
rinkinius. Regioniniu, specialybės, įstaigos arba programinės įrangos produkto lygmenimis galima
kurti papildomus nuorodų rinkinius, siekiant iš tikrųjų pritaikyti vietos vartotojo patirtį.
Jeigu vartojama atskira sąsajos terminija, kiekvienas terminas gali būti susietas su atitinkama
SNOMED CT sąvoka. Pasirinkus sąsajos terminą, įraše išsaugomas susietos SNOMED CT
sąvokos identifikatorius. Vartojant sąsajos terminiją svarbu, kad susiejimas su SNOMED CT būtų
pakankamai kokybiškas (idealiu atveju – lygiavertis), kad duomenis būtų galima naudoti
numatytais tikslais. Sąsajos terminijos vartojimas, pavyzdžiui, gali būti naudingas įvedant
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struktūrizuotus duomenis, jeigu pasirinktu terminu perteikiama tik reikšmės dalis, o likusi dalis
apibrėžiama aplinkinės sąsajos kontekstu. Pavyzdys pateikiamas 21 pav. Šiame pavyzdyje
pasirinkus mygtuką prie termino „visiškas“ (vartotojo sąsajos skiltyje „Judumas“), į sveikatos įrašą
įrašoma sąvoka 160680006 |visiškai judus (radinys)| siekiant išsamiai perteikti pasirinkto termino
reikšmę ir užtikrinti, kad dėl šių duomenų formuojamos užklausos ateityje būtų patikimesnės.
21 Paveikslėlis. Sąsajos terminijos kaip struktūrizuotų duomenų įrašo dalies vartojimo
pavyzdys.

Angliškai
Clinical data entry template
Mobility review
Mobility:
Full
Reduced
Immobile
Data storage
Fully mobile (finding)

Lietuviškai
Klinikinių duomenų įvedimo šablonas
Judumo peržiūra
Judumas
Visiškas
Ribotas
Nejudus
Duomenų masyvas
Visiškai judus (radinys)

Išsamiai apibrėžtas pavadinimas
Tie patys žodžiai arba frazės kartais gali turėti daug reikšmių. Tokiais atvejais gali būti
prasminga parodyti išsamiai apibrėžtą sąvokos pavadinimą (FSN), kad kiekvienas konkretus
terminas būtų nedviprasmiškas.
Pavyzdžiui, 21 pav. pavaizduoti trys terminai, atitinkantys paiešką pagal žodį „cold“ ir
turintys tris labai skirtingas reikšmes. Praktiškai tokį dviprasmiškumą galima kuo labiau sumažinti
tinkamai apribojant paiešką (pvz., tik du iš šių rezultatų susiję su sutrikimais).
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22 Paveikslėlis. Pagal žodį „cold“ atliktos paieškos rezultatai su dešinėje išvardytais FSN.

Angliškai
Type at least 3 characters
cold
Cold
Common cold (disorder)
Cold
Cold sensation quality (qualifier value)
COLD
Chronic obstructive lung disease
(disorder)

Lietuviškai
Įrašykite bent tris simbolius
cold
Cold
Peršalimas (sutrikimas)
Cold
Šalčio pojūtis (patikslinančioji reikšmė)
COLD (liet. LOPL)
Lėtinė obstrukcinė plaučių liga
(sutrikimas)

Paieškos rezultatų apribojimas
SNOMED CT yra didelė plačios aprėpties terminų bazė. Tai reiškia, kad atlikus neapribotą
paiešką galima gauti ilgus ir nenaudingus ją atitinkančių terminų sąrašus. Idealiu atveju
vartotojams turėtų būti pateikiamas tik su jų užduotimi susijęs turinys. Yra keli būdai apriboti
paieškos rezultatus, kad būtų pateiktas trumpesnis ir aktualesnis paieškos rezultatų sąrašas,
įskaitant sąvokų apribojimą:
 tam tikra hierarchija:
o pavyzdžiui, tik sąvokos iš procedūrų hierarchijos;
 tam tikros grupinės sąvokos potipiais:
o pavyzdžiui, tik sąvokos, kurios yra sąvokos |vaistinio preparato dozės forma|
potipiai;
 remiantis priklausymu nustatytam sąvokų ar aprašymų poaibiui:
o pavyzdžiui, tik sąvokos, į kurias daroma nuoroda |problemų sąrašo nuorodų
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rinkinyje|;
remiantis konkrečiais sąvokos atributais:
o pavyzdžiui, tik sąvokos, apibrėžtos kaip turinčios |uždegimo| |susijusią
morfologiją|.

Jeigu paieška nėra apribota, rezultatas gali būti ilgas nesvarbių sąvokų sąrašas, kuriame vartotojui
bus sunku rasti tinkamą terminą. Atliekant neapribotą paiešką gali atsirasti ir kodavimo klaidų,
kai tie patys terminai susiejami su skirtingų hierarchijų sąvokomis. Pavyzdžiui, terminas
„emfizema“ gali būti susijęs su plaučių morfologiniu pakitimu arba su tokio pakitimo sukelta
liga. Nors tos sąvokos yra susijusios, jeigu nustatant paciento diagnozę būtų nurodytas
morfologinis pakitimas, būtų gaunami neteisingi duomenys.
Apribojimo tam tikra hierarchija pavyzdys pateikiamas 22 pav. Šiame pavyzdyje pavaizduojama
paieška, atliekama nustačius du skirtingus apribojimus. Kairėje rezultatai apribojami hierarchija
„klinikinis radinys“, o dešinėje – hierarchija „procedūra“.
Reikėtų pažymėti, kad kai kurios SNOMED CT hierarchijos niekada nebūna svarbios
atliekant klinikinių duomenų įrašo paiešką. Visų pirma, hierarchijos |SNOMED CT modelio
komponentas| sąvokos yra techniniai artefaktai, kurių nereikėtų įtraukti į paiešką, atliekamą dėl
klinikinių duomenų įrašo.
23 Paveikslėlis. Paieška, apribota procedūros hierarchija (kairėje) ir sutrikimo hierarchija
(dešinėje).

Angliškai
inguinal hernia
106 matches found in 0.305 seconds

Lietuviškai
kirkšninė išvarža
106 atitikmenų rasta per 0,305 sekundės
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Repair of inguinal hernia
Open repair of inguinal hernia
Bilateral inguinal hernia repair
Primary repair of inguinal hernia
Bassini repair of inguinal hernia
Repair of sliding inguinal hernia
Halsted repair of inguinal hernia
Shouldice repair of inguinal hernia
Type at least 3 characters
inguinal hernia
Filter results
procedure
disorder
inguinal hernia
77 matches found in 0.257 seconds
inguinal hernia
Left inguinal hernia
IH – Inguinal hernia
Right inguinal hernia
Direct inguinal hernia
Simple inguinal hernia
Richter inguinal hernia
Oblique inguinal hernia

Kirkšninės išvaržos korekcija
Atviroji kirkšninės išvaržos korekcija
Apibusės kirkšnies išvaržos korekcija
Pirminė kirkšninės išvaržos korekcija
Bassini kirkšninės išvaržos korekcija
Paslankiosios
kirkšninės
išvaržos
korekcija
Halsted kirkšninės išvaržos korekcija
Shouldice kirkšninės išvaržos korekcija
Įrašykite bent tris simbolius
kirkšninė išvarža
Filtruoti rezultatus
procedūra
sutrikimas
kirkšninė išvarža
77 atitikmenų rasta per 0,257 sekundės
kirkšninė išvarža
Kairiosios kirkšnies išvarža
IH – kirkšninė išvarža
Dešiniosios kirkšnies išvarža
Tiesioji kirkšninė išvarža
Paprastoji kirkšninė išvarža
Richter kirkšninė išvarža
Įstrižoji kirkšninė išvarža

Paieškos rezultatų rikiavimas
Daugeliu atvejų paieškos rezultatus patogu rikiuoti didėjančio termino ilgio tvarka. Taip
užtikrinama, kad pirmiausia būtų matomi paieškos seką atitinkantys terminai be jokių papildymų.
Kiti būdai sudaryti paieškos rezultatų sąrašus taip pat gali būti naudingi, bet rikiavimas abėcėlės
tvarka dažnai nėra patogus, nebent paieškos rezultatų sąrašas būtų labai trumpas.
Medžio naršymas
Vartotojo sąsajoje gali būti naudojamas medžio naršymo principas, kad vartotojas galėtų
aukštyn ir žemyn naršyti medžio struktūros turinį pagal poreikį išskleisdamas ir sutraukdamas jo
mazgus. Medžio hierarchija taip pat gali būti naudojama paieškos rezultatams įtraukti į įdėtinį
sąrašą, kuriame pirmiausia pavaizduojami bendriausi atitikmenys, o toliau įdedami konkretesni
potipių atitikmenys.
Tam tikrais atvejais šiais tikslais galima naudoti SNOMED CT potipių hierarchiją. Taip pat
galima kurti alternatyvias naršymo struktūras naudojant surikiuotą nuorodų rinkinį, pritaikytą
konkrečiam naudojimo tikslui. Pavyzdžiui, vartotojai gali pageidauti naršyti diagnozės turinį
naudodami pritaikytas grupes, susijusias tik su vietos regionu.
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Duomenų įvedimo formos
Struktūrizuotiems duomenims įvesti neretai naudojamos šabloninės formos. Tokiais atvejais
SNOMED CT sąvokos ar išraiškos gali būti susietos su kiekvienu atitinkamu lauku, variantu arba
sąrašo punktu. Tokios sąsajos sukuriamos pritaikant įgyvendinamą sistemą naudoti SNOMED CT.
Laisvos formos teksto kodavimas
Dar vieno tipo sąsajoje, naudojamoje tam tikrose priemonėse, galima koduoti laisvos formos
tekstą naudojant natūraliosios kalbos apdorojimo (NKA) galimybes, grindžiamas SNOMED CT
semantine struktūra. Tai gali būti labai patogu vartotojams įvedant surinktus arba sudiktuotus
tekstus, bet siekiant išvengti netinkamo kodavimo reikia daug dėmesio skirti kokybei.
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SNOMED International, Data Analytics with SNOMED CT. Londonas, 2017. 114 p.
SNOMED International, SNOMED CT® Compositional Grammar v2.3.1 - Specification and
Guide (USEnglish). Londonas, 2016. 28 p.
SNOMED International, SNOMED CT Editorial Guide. Londonas, 2019. 228 p.
SNOMED International, SNOMED CT Starter Guide. Londonas, 2017. 63 p.
SNOMED International, Vendor Introduction to SNOMED CT International Release (US
English). Londonas, 2016. 34 p.
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