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1. Santrauka 

SNOMED CT – tai kliniškai patvirtinta, semantiškai turtinga kontroliuojamoji terminų bazė, skirta 

veiksmingai perteikti klinikinę informaciją. SNOMED CT yra visuotinai pripažįstama pirmaujančia 

pasauline klinikine terminų baze, skirta naudoti elektroniniuose sveikatos įrašuose (ESĮ). SNOMED 

CT sudaro galimybes visiškai išnaudoti ESĮ pranašumus, nes galima ir rinkti klinikinius duomenis, 

ir veiksmingai rasti ir pakartotinai naudoti klinikinę informaciją. 

 

Terminas „analitika“ vartojamas kalbant apie prasmingos informacijos atradimą sveikatos priežiūros 

duomenyse. Analitika gali būti naudinga aprašant, prognozuojant arba gerinant klinikinius ir veiklos 

rezultatus bei rekomenduojant imtis veiksmų arba patariant dėl sprendimų priėmimo1. SNOMED 

CT naudojimas remiant analitikos paslaugas gali turėti daug pranašumų, įskaitant: 

● geresnę pavienių pacientų priežiūrą padedant:  

o rasti tinkamą klinikinės priežiūros informaciją;  

o numatyti pagalbą priimant gaires ir sprendimus;  

o atlikti retrospektyvią modelių, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų, paiešką; 

● geresnę tiriamosios visumos priežiūrą 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 efektyvų priežiūros užtikrinimą padedant: 

o parengti gaires, kaip kuo labiau sumažinti brangių klaidų riziką; 

o sumažinti tyrimų ir intervencijos dubliavimąsi; atlikti klinikinių paslaugų teikimo auditą; 

o planuoti paslaugų teikimą atsižvelgiant į naujas sveikatos tendencijas.  

 

SNOMED CT yra sukurtos kelios priemonės, dėl kurių nomenklatūra įgyja unikalų gebėjimą remti 

įvairias galingas analitikos funkcijas. Įdiegus tokias priemones galima teikti užklausas dėl klinikinių 

įrašų: 

● sugrupuojant konkrečias klinikines sąvokas į bendresnes kategorijas (įvairaus išsamumo 

laipsnio);  

● naudojant oficialiąją užregistruotos klinikinės informacijos reikšmę; 

● tikrinant nustatytųjų klinikinių sąvokų poaibių narystę vartojant gydytojo vietos dialekto 

terminus. 

 

SNOMED CT sudaro galimybę: 

● teikti klinikines užklausas dėl įvairiarūšių duomenų (naudojant SNOMED CT kaip bendrą 

pavyzdinę terminų bazę, su kuria galima susieti įvairias kodavimo sistemas); 

● analizuoti pacientų sveikatos įrašus, kuriuose nėra originalaus SNOMED CT turinio (pvz., 

laisvos formos teksto);  

● sėkmingai daryti logika pagrįstas išvadas naudojant aprašymo logikos svarstymo 

mechanizmus; 

● susieti sveikatos įraše vartojamas klinikines sąvokas su klinikinėmis gairėmis ir pagalbos 

priimant klinikinius sprendimus taisyklėmis bei susieti jas su klasifikatoriais, kaip antai ICD-

9 arba ICD-10 (liet. TLK-10), siekiant pasinaudoti juose įdiegtomis papildomomis 

priemonėmis. 
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Analitikos užduotis, kurias galima vykdyti arba sustiprinti naudojant SNOMED CT metodus, galima 

suskirstyti į tris bendras kategorijas: 

1. analitika gydymo vietoje, kuri yra naudinga pavieniams pacientams ir gydytojams. Ji apima 

ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos teikimą; 

2. tiriamosios visumos analitika, naudinga tiriamosioms visumoms. Tai, be kita ko, tendencijų 

analizė, visuomenės sveikatos priežiūra, farmakologinis budrumas, priežiūros paslaugų 

teikimo auditas ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimas; 

3. klinikiniai tyrimai, naudojami siekiant tobulinti klinikinio vertinimo ir gydymo gaires. Tai apima 

klinikinių tyrimų kandidatų nustatymą, prognozuojamąją mediciną ir semantinę klinikinių 

duomenų paiešką. 

 

Nors naudojant SNOMED CT analitikos tikslais nebūtina laikytis tam tikros duomenų architektūros, 

reikėtų atsižvelgti į kelias pagrindines galimybes, įskaitant: 

● analitikos darbą, atliekamą tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais; 

● analitikos darbą, atliekamą su į duomenų saugyklą eksportuotais duomenimis;  

● analitikos darbą, atliekamą su virtualiaisiais sveikatos įrašais (VSĮ); 

● analitikos darbą, atliekamą pasitelkiant paskirstytojo saugojimo ir tvarkymo priemones;  

● visų pirmiau išvardytų būdų derinį. 

 
Praktiškai visi analitikos procesai grindžiami duomenų bazės užklausomis. Siekiant kuo 

veiksmingiau naudotis SNOMED CT dirbant su pacientų sveikatos įrašais, įrašų užklausas ir 

terminų užklausas reikia naudoti kartu ir teikti integruotas užklausas dėl SNOMED CT duomenų. 

Tuo tikslu SNOMED International kuria nuoseklią kalbų šeimą, kad SNOMED CT būtų galima 

naudotis įvairiais būdais. Klinikines vartotojų sąsajas taip pat galima projektuoti taip, kad būtų kuo 

labiau išnaudojami SNOMED CT galimybės ir kad būtų galima sėkmingiau naudotis pažangiomis 

klinikinių užklausų priemonėmis.  Intensyviau naudojantis SNOMED CT turinio galimybėmis vis 

labiau plinta naujoviškos duomenų vizualizavimo ir analizės priemonės. 

 
Atliekant analitikos darbą su klinikiniais duomenimis kyla tam tikrų iššūkių, neatsižvelgiant į tai, 

kokia kodavimo sistema naudojamasi. Tai gali būti susiję su pacientų duomenų patikimumu, terminų 

/ informacijos modelio ribų klausimais, sąvokų apibrėžimo klausimais ir versijų sukūrimu. Tačiau 

daugelį tų sunkumų galima sumažinti naudojantis unikaliomis SNOMED CT priemonėmis. 

Šiuo metu keli programinės įrangos tiekėjai turi konkurencinį pranašumą, kurį gali užtikrinti 

SNOMED CT naudojimas norint atverti klinikinių duomenų analitikos potencialą. Jau yra kelios 

komercinės priemonės, kurias naudojant galima atlikti analitikos darbą su SNOMED CT; kitomis 

siekiama plėtoti SNOMED CT įdiegtas funkcijas. 

 
Vis daugiau naudojant SNOMED CT sveikatos priežiūros duomenų kodavimą didėja ir su šiais 

duomenimis atliekamų analitikos procesų teikiama nauda. 

1 Wikipedia, Analytics, 2014 m., http://en.wikipedia.org/wiki/Analytics. 
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2  Įžanga 
 
Bendroji informacija 

SNOMED CT – tai kliniškai patvirtinta, semantiškai turtinga kontroliuojamoji terminų bazė. 

SNOMED CT sudaro reikšme grindžiamos sąvokos, žmonėms suprantami aprašymai ir kompiuterio 

skaitomos apibrėžtys. SNOMED CT naudojama elektroniniuose sveikatos įrašuose siekiant padėti 

rinkti, rasti ir vėliau pakartotinai naudoti duomenis įvairioms reikmėms. SNOMED CT taip pat 

naudojama siekiant sudaryti galimybę atlikti pacientų sveikatos įrašų ir kitų klinikinių dokumentų, 

kuriuose nėra originalaus SNOMED CT turinio, analizę arba ją patobulinti. 

 

Naudojant SNOMED CT hierarchiją ir oficialiąsias sąvokų apibrėžtis galima rasti rinktinę 

informaciją, kuria būtų grindžiama analizė – nuo su pacientais susijusių užklausų iki veiklos ir 

visuomenės sveikatos ataskaitų teikimo, strateginio planavimo, prognozuojamosios medicinos bei 

klinikinių tyrimų. Vis daugiau naudojant SNOMED CT sveikatos priežiūros duomenų kodavimą 

didėja ir su šiais duomenimis atliekamų analitikos procesų teikiama nauda. 

 

Tikslas 

Šio dokumento tikslas – apžvelgti šiuo metu taikomus metodus, priemones ir būdus atlikti duomenų 

analitikos darbą naudojant SNOMED CT ir dalytis šios srities plėtojimo patirtimi. Manoma, kad ši 

ataskaita bus naudinga SNOMED CT nariams, tiekėjams ir naudotojams, nes iš jos galima geriau 

suprasti, kas jau pasiekta ir ką dar galima pasiekti naudojant SNOMED CT siekiant pagerinti 

analitikos paslaugas. 

 

Taikymo sritis 

Šiame dokumente pristatomi įvairūs darbo su duomenimis būdai, įrankiai, terminologiniai metodai, 

užklausų teikimo kalbos, duomenų architektūros ir vartotojo sąsajos, kurias galima pasitelkti 

atliekant analitikos darbą su SNOMED CT. Nagrinėjamosios analitikos paslaugos apima su 

pacientais susijusias užklausas, veiklos ataskaitų teikimą, įrodymais grindžiamos medicinos 

praktikos taikymą ir auditą, strateginį planavimą, prognozuojamąją mediciną, visuomenės sveikatos 

ataskaitų teikimą ir klinikinius tyrimus. Taip pat pristatomi šių metodų pranašumai ir jų keliami 

sunkumai. Atvejų tyrimų santraukose aprašyti kai kurie SNOMED CT analitikos projektai ir įrankiai. 

 

Šiame dokumente nėra pateikiamas išsamus analitikos projektų ir įrankių sąrašas ir nėra 

primetamas kuris nors konkretus metodas. Klinikinių atvejų apibrėžčių1 rengimas taip pat nepatenka 

į šio dokumento taikymo sritį. 

 

Kam skirtas šis dokumentas 

Šio dokumento tikslinė auditorija: 

 

● nariai, norintys sužinoti, kaip analitikos veikla vykdoma kitose jurisdikcijose, ir apsispręsti dėl 

tolesnės veiklos krypties; 

● gydytojai, informatikos specialistai ir techniniai darbuotojai, dalyvaujantys planuojant, 

valdant, projektuojant arba diegiant klinikinių dokumentų taikomąsias programas arba 

sveikatos priežiūros analitikos priemones; 

● programinės įrangos tiekėjai, duomenų analitikai, epidemiologai ir kiti specialistai, 
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projektuojantys SNOMED CT pagrindu veikiančius sprendimus. 

 

Šiame dokumente daroma prielaida, kad skaitytojai turi bazinių žinių apie SNOMED CT. Su 

bendrąja informacija skaitytojams rekomenduojama susipažinti SNOMED CT vadove 

pradedantiesiems. 

 

Dokumento apžvalga 

Šiame dokumente pateikiamas duomenų analitikos naudojant SNOMED CT turinį 

įvadas.1 skirsnyje („Santrauka“) pateikiama glausta dokumento santrauka. 

2 skirsnyje („Įvadas“) dokumentas pristatomas nurodant bendrąją informaciją, tikslą, taikymo sritį ir 

tikslinę grupę, pateikiant apžvalgą. 

 

3 skirsnyje („Analitikos apžvalga“) jo tema pristatoma pateikiant analitikos apibrėžtį ir apibūdinant 

analitikos paslaugų naudojant SNOMED CT taikymo sritį, tikslą ir aplinką. 

 

4 skirsnyje („SNOMED CT apžvalga“) aprašomos pagrindinės SNOMED CT priemonės, kurias 

naudojant galima atlikti analitikos darbą su sveikatos duomenimis, ir konkretūs SNOMED CT 

naudojimo pranašumai. 

 

5 skirsnyje („Duomenų paruošimas analitikos darbui“) aprašomi kai kurie klinikinių duomenų 

paruošimo analitikos darbui naudojant SNOMED CT metodai, įskaitant susiejimą su kitomis 

sistemomis ir natūraliosios kalbos apdorojimą. 

 

6 skirsnyje („SNOMED CT analitikos metodai“) pateikiami įvairūs SNOMED CT naudojimo metodai 

duomenų analitikos tikslais, įskaitant verčių aibių naudojimą, subsumciją, sąryšių apibrėžimą ir 

aprašymo logiką. 

 

7 skirsnyje („Į užduotis orientuota analitika“) nagrinėjama, kaip tokius SNOMED CT metodus galima 

naudoti atliekant konkrečias analitikos užduotis užsiimant analitikos darbu gydymo vietoje, vykdant 

visuomenės sveikatos stebėseną ir teikiant apie ją ataskaitas ir rengiant klinikinius tyrimus. 

 

8 skirsnyje („Duomenų architektūros“) pristatomi įvairūs būdai kurti analitikos paslaugų architektūrą, 

įskaitant tiesiogines užklausas dėl pacientų duomenų, duomenų saugyklos naudojimą, užklausas 

dėl virtualiųjų sveikatos įrašų ir paskirstytojo saugojimo, procesų naudojimą. 

 

9 skirsnyje („Duomenų bazės užklausos“) nagrinėjamos užklausų kalbos, reikalingos norint atlikti 

analitikos darbą su pacientų sveikatos įrašais ir terminologiniu turiniu. 

 

10 skirsnyje („Vartotojo sąsajos projektavimas“) pristatomi keli vartotojo sąsajos projektai, kuriuos 

galima naudoti dirbant su SNOMED CT siekiant teikti užklausas ir vizualizuoti rezultatus. 

 

11 skirsnyje („Sunkumai“) aptariami kai kurie sunkumai, su kuriais susiduriama atliekant analitikos 

darbą su SNOMED CT duomenimis, įskaitant pacientų duomenų patikimumą, informacijos modelio 

/ terminijos ribų klausimus, sąvokų apibrėžimo klausimus, versijų kūrimą ir neaktyvųjį turinį. 

 

Dviejuose šios ataskaitos prieduose atitinkamai pateikiami projektų atvejų tyrimų ir tiekėjų siūlomų 

įrankių atvejų tyrimų pavyzdžiai. Priedai, į kuriuos šiame dokumente daroma daug nuorodų, 

paskelbti http://snomed.org/analyticscasestudies. 
 

1 https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/ss1978.pdf 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/SNOMED+CT+Starter+Guide
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/SNOMED+CT+Starter+Guide
http://snomed.org/analyticscasestudies
https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/ss1978.pdf
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3.1  Apibrėžtis 

Terminas „analitika“ šiame dokumente vartojamas bendrąja prasme aprašant naudingos 

informacijos atradimo sveikatos priežiūros duomenyse procesą. 

 

Dauguma analitikos procesų prasideda nuo duomenų bazės užklausų. Užklausa – tai būdas 

duomenų bazėje rasti informaciją; ją sudaro kompiuterio skaitomas klausimas, pateikiamas 

duomenų bazei iš anksto nustatytu formatu. Užklausos naudojamos siekiant pagrįsti ar papildyti 

žmonėms suprantamą ataskaitą arba parengti kompiuterio generuojamą atsakymą. Žmonėms 

suprantama ataskaita gali būti pacientų sąrašas, diagrama, ankstesnių laikotarpių ar prognozuojami 

išteklių panaudojimo skaičiai arba sistemos valdymo ekrano suvestinė. Kompiuterio generuojami 

atsakymai gali būti naujo laboratorinių tyrimų nurodymo pildymas remiantis ankstesnių tyrimų 

rezultatais arba medicinos priemonių atsargų ligoninės palatoje papildymo nurodymo pateikimas. 

1 Wikipedia, Analytics, 2014 m., http://en.wikipedia.org/wiki/Analytics. 

 
  

  

Analitika – tai prasmingų duomenų modelių atradimas ir pranešimas apie juos... Analitika 

gali būti naudojama dirbant su verslo duomenimis siekiant aprašyti, prognozuoti ir gerinti 

verslo veiklos rezultatus. Darbo su duomenimis įžvalgos naudojamos rekomenduojant imtis 

veiksmų arba padedant priimti sprendimus1. 
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3.2 Taikymo sritis ir tikslas 

Visais elektroninių sveikatos įrašų pranašumais galima pasinaudoti tik įgyvendinus veiksmingą 

klinikinės informacijos radimą ir pakartotinį naudojimą. Sveikatos įrašų duomenų analizė gali 

aprėpti: 

 

vieną pacientą per tam tikrą laikotarpį ir (arba) jo priežiūrą, kurią vykdo keli sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjai; vieną sveikatos priežiūros darbuotoją; 

pacientų grupes ar kohortas, sudarytas pagal demografinius požymius, diagnozes, gydymą 

arba intervencijas; įmonių grupes, sudarytas pagal darbuotojų grupes, palatas, klinikas, 

įstaigas arba paslaugų teikėjus; 

Geografines grupes, sudarytas pagal vietovę, miestą, regioną arba šalį. 

 

3.2-1 pav. pavaizduoti trys pagrindiniai analitikos darbo naudojant SNOMED CT tikslai. Jie yra šie: 

1. klinikinis vertinimas ir gydymas; 

2. tiriamosios visumos stebėsena; 

3. moksliniai tyrimai. 

 
 

 

 
3.2-1 pav. Analitikos darbo naudojant SNOMED CT tikslai 

Angliškai  Lietuviškai  

Benefit Inidividuals  
Patients and Clinicians 

Nauda pavieniams  
pacientams ir gydytojams 

Benefit Populations Nauda visuomenės grupėms 

CLINICAL ASSESSMENT AND TREATMENT KLINIKINIS VERTINIMAS IR GYDYMAS 

POPULATION MONITORING VISUOMENĖS STEBĖSENA 

Evidence-Based Healthcare Įrodymais grindžiama sveikatos priežiūra 

RESEARCH (Clinical knowledge) MOKSLINIAI TYRIMAI (klinikinės žinios) 
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SNOMED CT gali būti naudojama siekiant padėti atlikti analitikos darbą, kuriuo užtikrinama: 

● geresnė pavienių pacientų priežiūra sudarant galimybę: 

o rasti svarbią informaciją, kuri būtų naudingesnė gydytojams vertinant paciento būklę 

ir poreikius;  

o integruoti klinikinius įrašus į pagalbos priimant sprendimus priemones siekiant 

užtikrinti saugią, tinkamą ir veiksmingą pacientų priežiūrą, pavyzdžiui, atliekant 

patikrinimą dėl alergijų ir galimų vaistų kontraindikacijų, nustatytų išrašant vaistus; 

o sumažinti tyrimų ir intervencijų dubliavimąsi veiksmingai randant bendrą informaciją 

apie pacientą; 

o prasmingai dalytis klinikine informacija, kurią renka įvairūs sveikatos priežiūros 

grupės nariai įvairiu metu įvairiose vietose (gali būti ir įvairiomis kalbomis); 

o nustatyti pacientus, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų arba pakeisti gydymą 

remiantis atnaujintomis gairėmis;  

o tvarkyti sveikatingumo klausimus, pavyzdžiui, naudojant genetinius arba elgesiu 

grindžiamus rizikos profilius; 

o remiantis kontekstu vartotojo sąsajoje pateikti gaires ir priežiūros metodus;  

o kurti gydytojų darbo krūvį mažinančias pagalbos priimant sprendimus sistemas; 

o klinikinių vartotojų sąsajose sudaryti adaptyviuosius pasirinkčių sąrašus; 

o pildyti gydytojų profesinius žurnalus ir sekti jų veiklos rezultatus; 

o sudaryti darbo sąrašus, pavyzdžiui, pacientų, dėl kurių remiantis tam tikrais kriterijais 

reikia imtis tolesnių veiksmų; kurti ir stebėti darbo krūvio profilius; 

● geresnė tiriamosios visumos priežiūra sudarant galimybę: 

o vykdyti epidemiologinę stebėseną ir teikti ataskaitas, pavyzdžiui, stebėti epidemijų 

protrūkius, arba formuluoti hipotezes dėl ligų priežasčių; 

o atlikti klinikinės priežiūros ir paslaugų teikimo auditą; 

o kurti sistemas, kurias naudojant vertinamas ir kuo geriau užtikrinamas ekonomiškai 

efektyvaus gydymo paslaugų teikimas ir kuo labiau sumažinama brangių klaidų rizika 

● parama įrodymais grindžiamai sveikatos priežiūrai ir moksliniams tyrimams siekiant kaupti 

klinikines žinias, sudarant galimybę: 

o nustatyti klinikinių tyrimų kandidatus; 

o atlikti įvairių ligų valdymo metodų veiksmingumo tyrimus;  

o planuoti klinikinės priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, nustatant optimalų 

išrašymo laiką; 

o planuoti būsimą paslaugų teikimą remiantis naujomis sveikatos tendencijomis, 

nustatytais prioritetais ir klinikinių aspektų suvokimo pokyčiais.
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3.3  Analitikos aplinka 

Analitikos darbą naudojant SNOMED CT galima atlikti pasitelkiant daugelį duomenų šaltinių, kaip 

glaustai pavaizduota toliau esančioje lentelėje. Tie duomenų šaltiniai taip pat vadinami analitikos 

aplinka. Įsidėmėkite, kad duomenis, kurie pirma nebuvo užkoduoti naudojant SNOMED CT, galima 

transformuoti naudojant vieną iš 5 skirsnyje „Duomenų paruošimas analitikos darbui“ aprašytų 

metodų. Tie metodai gali būti naudojami įvairiarūšius duomenis, užrašytus kaip laisvos formos 

tekstas arba įvairiose kodavimo sistemose, konvertuojant į SNOMED CT, kuri gali būti naudojama 

analizės tikslais kaip bendra pavyzdinė terminų bazė. 

 

3.3-1 lentelė. Tiesioginė ir netiesioginė aplinka, kurioje atliekamas analitikos darbas naudojant 

SNOMED CT 
 

Analitikos aplinka Pavyzdžiai Kodavimas Informacijos modelis 

Nestruktūrizuotas laisvos formos 
teksto dokumentas 

Diktuojamas klinikinis 
raštas 

Natūralioji kalba Antraštės nėra arba 
neoficiali antraštė 

Spausdinto išrašymo 

rašto 

santrauka 

Struktūrizuoti dokumentai su laisvos 
formos teksto laukais 

Vertinimo forma Natūralioji kalba Standartizuotos antraštės ir 
laukai 

Išrašymo santraukos 
forma 

Struktūrizuoti dokumentai su 

laisvos formos teksto laukais ir po 

kodavimo pildomu klasifikatoriumi 

(t. y. pildo 

klinikinių duomenų koduotojai po 
klinikinio įvykio) 

Išrašymo santraukos 

forma su po kodavimo 

pildomu klasifikatoriumi 

Klasifikatoriai (pvz., 
ICD) 

Formalusis informacijos 

modelis (dažniausiai 

paprastas) 

Struktūrizuoti dokumentai su ne 

SNOMED CT kodais (pvz., 

nuosavybinės, vietos arba kitos 

kodavimo sistemos) 

Savarankiška klinikinė 

taikomoji programa, 

kurioje naudojami 

departamentų kodai 

Vietos kodavimo 

sistema, 

kontroliuojamasis 

žodynas arba sena 

klinikinių terminų bazė 

Formalusis informacijos 
modelis 

Visos įmonės sveikatos 

priežiūros sistema, 

kurioje naudojami vietos 

žodynai ir pasirinkčių 

sąrašai 

Elektroninis paciento 

sveikatos įrašas, kuriame 

naudojama regioninė 

kodavimo sistema (kaip 

antai Jungtinės Karalystės 

pirminės sveikatos 

priežiūros sistemos) 

Struktūrizuoti dokumentai su SNOMED 
CT turiniu 

Kardiologinė 
ataskaita 

SNOMED CT Formalusis informacijos 
modelis 

GP įvykių suvestinė 

Didžiųjų duomenų masyvas Duomenų saugykla Įvairios kodavimo 
sistemos 

Struktūrizuotų ir 

nestruktūrizuotų 

duomenų mišinys 
Duomenų masyvas, 

kuriame yra kelios 

aplinkos 
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3.4  Metodų pavyzdžiai 

Yra keli būdai, kaip SNOMED CT galima naudoti sistemose siekiant padėti atlikti analitikos darbą, 

įskaitant: 

● laisvos formos teksto analizę naudojant natūraliosios kalbos apdorojimo (NKA) metodą, o 

SNOMED CT – kaip išteklių;  

● SNOMED CT užkoduotų klinikinių duomenų susiejimą su klasifikatoriumi siekiant sudaryti 

galimybę atlikti analizę naudojantis klasifikatoriaus priemonėmis;  

● klinikinių duomenų užklausą naudojant kompiuterio skaitomas SNOMED CT apibrėžtų 

klinikinių sąvokų apibrėžtis; 

● klinikinių duomenų, užrašytų naudojant įvairias kodavimo sistemas, susiejimą su SNOMED 

CT siekiant sudaryti galimybę atlikti įvairiarūšių duomenų analizę naudojant bendrą 

pavyzdinę terminų bazę. 

 

Šie (ir kiti) metodai išsamiau aprašyti kituose skyriuose.
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4 SNOMED CT apžvalga 

SNOMED CT – tai klinikinių terminų bazė, kurioje kaupiamos unikalios reikšmės sąvokos ir 

oficialiosios logika grindžiamos apibrėžtys, organizuotos remiantis hierarchijos principais. 

SNOMED CT klinikinį turinį sudaro diagnozės ir kiti klinikiniai radiniai, klinikiniai stebiniai, vaistai, 

organizmai, mėginio tipai, kūno struktūros ir chirurginės ir nechirurginės procedūros. 

 

SNOMED CT sudaro galimybę elektroniniuose sveikatos įrašuose nuosekliai išdėstyti tinkamo 

išsamumo klinikinę informaciją. Po to dėl sąryšių SNOMED CT viduje tą informaciją galima 

nesunkiai rasti pagal reikšmę pateikus norimo išsamumo užklausą. Taip užtikrinamas pakankamas 

lankstumas ir skirtingų naudojimo modelių, kaip antai įvairių vartotojo sąsajų ar duomenų bazių, 

duomenis galima integruoti į suderintus reikšmės modelius, pavyzdžiui, pateikti duomenis ataskaitų 

teikimo arba statistinės analizės tikslais. Taip klinikinėse sistemose galima teikti užklausas ir 

analizuoti įvairiomis sąlygomis užregistruotus įvairaus išsamumo ir įvairių krypčių elektroninių 

sveikatos įrašų duomenis. Taip SNOMED CT gali palaikyti įvairius klinikinius procesus, kuriems gali 

reikėti išsamios arba aukšto lygio informacijos, nuo tyrimo iki diagnostikos ir klinikinių tyrimų. 

SNOMED CT turinys perteikiamas naudojant trijų pagrindinių tipų komponentus:  

• sąvokas – unikalias klinikines reikšmes; 

• aprašymus – žmonėms suprantamus terminus, kuriais perteikiama sąvoka; 

• sąryšius – sąvokų ryšius, kuriais remiantis galima apibrėžti kiekvienos sąvokos reikšmę. Be 

šių trijų tipų komponentų, SNOMED CT taip pat yra: 

o išraiškų – struktūrizuotų vieno ar daugiau sąvokų identifikatorių, naudojamų naujai 

klinikinei reikšmei perteikti, derinių;  

o nuorodų rinkinių – mechanizmų, kuriais įvairiais tikslais perteikiamos nuorodos į 

SNOMED CT komponentus, įskaitant poaibius, bendrąją hierarchiją, susiejimo 

schemas ir pageidaujamas kalbas. 

 

Šiame skirsnyje pristatome šias SNOMED CT priemones ir paaiškiname, kaip jas galima naudoti 

siekiant padėti atlikti analitikos darbą su sveikatos duomenimis. Dėl išsamesnės informacijos apie 

SNOMED CT priemones žr. SNOMED CT vadovą pradedantiesiems ir SNOMED CT techninio 

įgyvendinimo vadovą. 

 

Taip pat aptariame konkrečius SNOMED CT naudojimo pranašumus. Dėl išsamesnės informacijos 

apie SNOMED CT pranašumus žr.  SNOMED CT pagrįstumo analizės rengimą.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/SNOMED+CT+Starter+Guide
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCTIG/Technical+Implementation+Guide
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCTIG/Technical+Implementation+Guide
http://snomed.org/businesscase
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4.1  Sąvokos 

SNOMED CT sąvokos perteikia klinikines reikšmes. Kiekvienai sąvokai priskiriamas nuolatinis 

sąvokos identifikatorius, kuriuo apibrėžiama unikali klinikinė reikšmė. Pavyzdžiui: 

 

● 22298006 |miokardo infarktas| 

 

● 160341008 |šeiminė anamnezė: epilepsija| 

● 399208008 |paprastas krūtinės ląstos rentgenas| 

●  319996000 |simvastatino 10 mg tabletė| 

 

Naudojant SNOMED CT sąvokas ir jų logika pagrindžiamas apibrėžtis galima teikti analitikos 

paslaugas siekiant pateikti reikšme grindžiamas užklausas, o ne atlikti tiesiog leksikos (arba sekos 

atitikties) paiešką.

http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/160341008
http://snomed.info/id/160341008
http://snomed.info/id/160341008
http://snomed.info/id/160341008
http://snomed.info/id/399208008
http://snomed.info/id/399208008
http://snomed.info/id/399208008
http://snomed.info/id/399208008
http://snomed.info/id/319996000
http://snomed.info/id/319996000
http://snomed.info/id/319996000
http://snomed.info/id/319996000
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4.2  Aprašymai 

SNOMED CT aprašymais atitinkami žmonėms suprantami terminai susiejami su sąvokomis. 

Kiekviena sąvoka gali turėti daug aprašymų, kuriais perteikiami įvairūs sinonimiški būdai padaryti 

nuorodą į tą pačią klinikinę reikšmę. Kiekvienas aprašymas parengiamas konkrečia kalba ir norint 

naudoti daug kalbų galima kurti naujas apibrėžtis. Kaip ir sąvokų atveju, aprašymams taip pat 

suteikiamas nuolatinis unikalus identifikatorius. 

 

Dėl išsamaus aprašymų turinio galima lengviau ieškoti ir rasti sąvokas naudojant vartotojo sąsajas 

arba pateikiant duomenų bazės užklausas. Tai taip pat galima panaudoti siekiant patobulinti sekų 

atitikties nustatymą natūraliosios kalbos apdorojimo taikomosiose programose, įskaitant analitikos 

darbą su daugiakalbiais duomenimis.
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4.3  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. 

 

Potipių sąryšiai, kuriuose naudojamas sąryšio tipas |yra|, 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 išsamias) sąvokas, atitinkančias 

konkretesnes (arba išsamesnes) sveikatos įrašuose saugomas sąvokas. 

 

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.
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4.4  Sąvokų modelis 

Taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip galima apibrėžti SNOMED CT sąvokas, vadinamos SNOMED 

CT sąvokų modeliu. SNOMED CT sąvokų modelyje apibrėžiami leidžiami atributai ir vertės, kurias 

galima taikyti kiekvienos rūšies sąvokai. Pavyzdžiui, |klinikinio radinio| hierarchijoje sąvokos gali 

turėti |radinio vietos| sąryšį ir tokių sąryšių galiojančios vertės turi priklausyti |anatominės arba 

įgytosios kūno struktūros| hierarchijai. SNOMED CT sąvokų modelis yra pagrindas tvarkyti į 

klinikinius įrašus įrašytas klinikines reikšmes ir sudaro galimybę tinkamai naudoti klinikinę informaciją 

kaip pagalbą priimant sprendimus ir teikiant kitas analitikos paslaugas. 
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4.5  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.

http://snomed.info/id/53057004
http://snomed.info/id/53057004
http://snomed.info/id/53057004
http://snomed.info/id/53057004
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/76505004
http://snomed.info/id/76505004
http://snomed.info/id/76505004
http://snomed.info/id/76505004
http://snomed.info/id/272741003
http://snomed.info/id/272741003
http://snomed.info/id/272741003
http://snomed.info/id/272741003
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
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4.6  Nuorodų rinkiniai 

Nuorodų rinkinys – tai mechanizmas, naudojamas norint daryti nuorodą į SNOMED CT komponentų 

rinkinį ir prie tų komponentų pridėti pritaikytą informaciją. Nuorodų rinkiniai gali būti naudojami 

įvairiais tikslais, be kita ko, siekiant perteikti sąvokų poaibius, aprašymus arba sąryšius, 

pageidaujamą kalbą ir dialektą, susiejimo schemas darant nuorodas į kitas kodavimo sistemas arba 

iš jų, surikiuotus sąrašus, naršymo hierarchijas ir bendrąsias hierarchijas. Dėl išsamesnės 

informacijos apie įvairių tipų nuorodų rinkinius žr. Nuorodų rinkinių versijų rinkmenų specifikacija. 

 

Nuorodų rinkiniai naudojami įvairiais analitikos tikslais, be kita ko, siekiant: 

 

● perteikti SNOMED CT sąvokų poaibius, kuriems nustatyti užklausos kriterijai ir su kuriais 

lyginami klinikiniai sveikatos įrašai; perteikti nestandartines specialaus vartojimo sąvokų 

agregacijas; 

● apibrėžti kitų kodavimo sistemų susiejimo su SNOMED CT schemas, kad klinikinius 

duomenis būtų galima paruošti analitikos darbui, atliekamam naudojant SNOMED CT; 

● apibrėžti su konkrečia kalba ar dialektu susijusius aprašymų rinkinius, kuriuose galima atlikti 

leksikos paiešką.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/WIPRELFMT/4.+Reference+Set+Release+Files+Specification
https://confluence.ihtsdotools.org/display/WIPRELFMT/4.+Reference+Set+Release+Files+Specification
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4.7  Aprašymo logikos priemonės 

SNOMED CT sąvokos modeliuojamos taip, kad jų reikšmę būtų galima perteikti naudojant formalią 

logikos šeimą, vadinamą aprašymo logika (AL). Aprašymo logika sudaro galimybę kompiuteriams 

daryti prielaidas dėl SNOMED CT sąvokų ir jų reikšmių ir klasifikuoti SNOMED CT naudojant AL 

svarstymo mechanizmus. Aprašymo logika taip pat leidžia formaliai apskaičiuoti: 

 

● subsumciją išbandant išraiškų poras siekiant patikrinti, ar vienas yra kito potipis; 

● ekvivalentiškumą išbandant išraiškų poras siekiant patikrinti, ar jie turi tą pačią logika pagrįstą 

reikšmę. 

 

Subsumcija ir ekvivalentiškumas yra itin naudingos funkcijos randant klinikinę informaciją arba 

teikiant dėl jos užklausas. Pavyzdžiui, randant visus klinikinius įrašus, susijusius su 73211009 

|cukrinis diabetas|, paprastai reikėtų rasti įrašus, kuriuose daroma nuoroda į bet kokį šios sąvokos 

potipį, kaip antai 23045005 |1A tipo nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas|.
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4.8  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 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), 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 naudojimas remiant analitikos paslaugas gali 

turėti ir šių pranašumų: 

● geresnė pavienių pacientų priežiūra padedant: 

o rasti tinkamą klinikinės priežiūros informaciją, pvz., klinikinei suvestinei; integruoti 

gaires ir pagalbą priimant sprendimus; 

o retrospektyviai ieškoti modelių, dėl kurių reikia imtis tolesnių 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.
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5 Duomenų paruošimas analitikos darbui 

Kaip aptariama 3.3 skirsnyje „Analitikos aplinka“, ne visuose elektroniniuose sveikatos įrašuose 

klinikiniai duomenys yra pateikiami naudojant SNOMED CT. Tačiau net jeigu sveikatos įrašuose 

naudojamas laisvos formos tekstas arba kitos kodavimo sistemos, SNOMED CT vis tiek galima 

naudoti analitikos darbui su tais duomenimis, jeigu duomenys yra tinkamai paruošti. Pavyzdžiui, 

natūraliosios kalbos apdorojimas gali būti naudojamas siekiant užkoduoti laisvos formos teksto 

duomenis SNOMED CT, taip užtikrinant, kad vėliau būtų galima atlikti sudėtingesnį analitikos darbą. 

Be to, kitų kodavimo sistemų klinikinius duomenis galima susieti su SNOMED CT siekiant gauti 

panašios naudos. 

 

Šiame skirsnyje nagrinėjame alternatyvius būdus paruošti klinikinius duomenis analitikos darbui 

naudojant SNOMED CT.
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5.1  Natūraliosios kalbos apdorojimas 

Stebima aiški tendencija tiesiogiai apdoroti klinikinius duomenis, bet laisvos formos teksto 

surinkimas ir išsaugojimas vis dar būtinas norint užregistruoti bendresnę informaciją apie klinikinę 

anamnezę, fizines apžiūras, klinikines procedūras ir tyrimų rezultatus. Elektroninio formato laisvos 

formos teksto apimtis padidėja ir dėl aktyvesnio medicininio transkribavimo technologijų, įskaitant 

kalbos atpažinimą, panaudojimo. Medicinos literatūra, klinikinės gairės ir paskelbti klinikiniai tyrimai 

taip pat dažniausiai pateikiami kaip laisvos formos tekstas. 

 

Natūraliosios kalbos apdorojimas (NKA) – tai lingvistinis metodas, kurį naudojant kompiuterio 

programa galima analizuoti žmogaus kalbą ir suprasti jos reikšmę. Klinikinį NKA, naudojant 

SNOMED CT sąvokas, aprašymus ir ryšius, galima naudoti klinikinės informacijos saugyklose 

siekiant ieškoti, indeksuoti, selektyviai rasti ir analizuoti laisvos formos tekstą. Tokius metodus 

galima naudoti norint gauti SNOMED CT užkoduotus duomenis iš pacientų sveikatos įrašų laisvos 

formos teksto ir siekiant padėti rasti klinikinių žinių dokumentus. 

 

Reikėtų pažymėti, kad pastaraisiais metais klinikiniai NKA metodai tapo sudėtingesni, bet visiško 

tikslumo arba išsamumo naudojant kompiuterinį algoritmą užtikrinti neįmanoma. Rašybos klaidos, 

gramatikos klaidos, santrumpos, netikėti sinonimai, neįprastos (pvz., vietos) frazės ir paslėpta 

kontekstinė informacija ir toliau kelia sunkumų, kuriuos sėkmingai įveikti gali tik žmogaus intelektas. 

 

Pavyzdys 

 

5.1-1 pav. pateiktas pavyzdys susijęs su išrašymo santraukos laisvos formos teksto skiltimi, kuri 

buvo apdorota pasitelkiant klinikinį NKA siekiant sudaryti galimų SNOMED CT klinikinių radinių ir 

procedūrų rinkinį. Siekiant užtikrinti tokio automatinio kodavimo teisingumą taikomoji programa 

turėtų pateikti tą gautų kodų sąrašą vartotojui, kad šis jį patvirtintų ir galėtų patikslinti, išbraukti arba 

įtraukti kodus. 
 

 

5.1-1 pav. Natūraliosios kalbos apdorojimas atliekant kodavimą SNOMED CT 
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Angliškai  Lietuviškai  

The patient is a frail 88-year-old caucasian 
male was admitted to our hospital for 
complaints of nausea and vomiting and 
suspected urinary tract infection. 
He has a past medical history of hypertension, 
atrial fibrillation and chronic right hip pain after 
total hip replacement in 2012. 
The patient was started on antibiotics. Urine 
culture confirmed an E. coli urinary tract 
infection sensitive to trimethoprim. 
During admission an episode of possible 
coffee ground vomiting coupled with his non-
steroidal inflammatory drug use prompted an 
upper GI endoscopy at which no abnormality 
was detected. Fecal occult blood was negative. 
The patient was also provided with 
physiotherapy and fully remobilised. 

Pacientas yra silpnos būklės 88 metų 
baltaodis vyras, kuris buvo priimtas į mūsų 
ligoninę su nusiskundimais dėl pykinimo ir 
vėmimo bei įtariamos šlapimo takų 
infekcijos. 
Jo anamnezėje – hipertenzija, prieširdžių 
virpėjimas ir lėtinis dešiniojo klubo 
skausmas po viso klubo sąnario pakeitimo 
2012 m. 
Pacientui skirti antibiotikai. Atlikus šlapimo 
kultūros tyrimą pasitvirtino trimetoprimui 
jautri E. coli šlapimo takų infekcija. 
Priimant pacientą į ligoninę įvyko vienas 
galimo vėmimo kavos tirščiais epizodas; 
jis taip pat vartojo nesteroidinius 
priešuždegiminius preparatus, tad teko 
atlikti ezofagogastroduodenoskopiją, kuri 
jokių pakitimų neatskleidė. Slaptas 
kraujavimas išmatose: neigiamas. 
Pacientui taip pat atlikta fizioterapija ir jis 
buvo visiškai remobilizuotas. 

Clinical Findings Klinikiniai radiniai 

Concept ID Sąvokos kodas 

Preferred term Teiktinas terminas 

Nausea and vomiting Pykinimas ir vėmimas 

Urinary tract infectious disease Šlapimo takų infekcinė liga 

Hypertensive disorder Hipertenzinis sutrikimas 

Atrial fibrillation Prieširdžių virpėjimas 

Hip pain Klubo skausmas 

Escherichia coli urinary tract infection Escherichia coli šlapimo takų infekcija 

Coffee ground vomiting Vėmimas kavos tirščiais 

Fecal occult blood: negative Slaptas kraujavimas išmatose: neigiamas 

Procedures Procedūros 

Concept ID Sąvokos kodas 

Preferred term Teiktinas terminas 

Total replacement of hip Viso klubo sąnario pakeitimas 

Urine culture Šlapimo kultūra 

Esophagogastroduodenoscopy Ezofagogastroduodenoskopija 

Physical therapy procedure Fizioterapijos procedūra 

 

Siekiant padidinti klinikinio NKA tikslumą ir vertę analitikos procesams svarbu, kad būtų aiškiai 

nustatytas kiekvieno natūraliąja kalba išreikšto teiginio kontekstą, pavyzdžiui, anamnezė, įtarimas ir 

paneigimas (nebuvimas). 5.1-2 pav. pavaizduota ta pati išrašymo santrauka, kaip 5.1-1 pav., bet 

apdorota panaudojant klinikinį NKA, t. y. radus aiškų kiekvieno klinikinio radinio ir procedūros 

kontekstą.
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5.1-2 pav. Natūraliosios kalbos apdorojimas atliekant kodavimą SNOMED CT su kontekstu 

 

Angliškai  Lietuviškai  

The patient is a frail 88-year-old caucasian 
male was admitted to our hospital for 
complaints of nausea and vomiting and 
suspected urinary tract infection. 
He has a past medical history of hypertension, 
atrial fibrillation and chronic right hip pain after 
total hip replacement in 2012. 
The patient was started on antibiotics. Urine 
culture confirmed an E. coli urinary tract 
infection sensitive to trimethoprim. 
During admission an episode of possible 
coffee ground vomiting coupled with his non-
steroidal inflammatory drug use prompted an 
upper GI endoscopy at which no abnormality 
was detected. Fecal occult blood was negative. 
The patient was also provided with 
physiotherapy and fully remobilised. 

Pacientas yra silpnos būklės 88 metų 
baltaodis vyras, kuris buvo priimtas į mūsų 
ligoninę su nusiskundimais dėl pykinimo ir 
vėmimo bei įtariamos šlapimo takų 
infekcijos. 
Jo anamnezėje – hipertenzija, prieširdžių 
virpėjimas ir lėtinis dešiniojo klubo 
skausmas po viso klubo sąnario pakeitimo 
2012 m. 
Pacientui skirti antibiotikai. Atlikus šlapimo 
kultūros tyrimą pasitvirtino trimetoprimui 
jautri E. coli šlapimo takų infekcija. 
Priimant pacientą į ligoninę įvyko vienas 
galimo vėmimo kavos tirščiais epizodas; 
jis taip pat vartojo nesteroidinius 
priešuždegiminius preparatus, tad teko 
atlikti ezofagogastroduodenoskopiją, kuri 
jokių pakitimų neatskleidė. Slaptas 
kraujavimas išmatose: neigiamas. 
Pacientui taip pat atlikta fizioterapija ir jis 
buvo visiškai remobilizuotas. 

Clinical Findings Klinikiniai radiniai 

Concept ID Sąvokos kodas 

Preferred term Teiktinas terminas 

Finding context Radinio kontekstas 

Temporal context Laikinas kontekstas 

Subject relationship context Subjekto santykių esmė 

Nausea and vomiting Pykinimas ir vėmimas 

Urinary tract infectious disease Šlapimo takų infekcinė liga 

Hypertensive disorder Hipertenzinis sutrikimas 

Atrial fibrillation Prieširdžių virpėjimas 

Hip pain Klubo skausmas 

Escherichia coli urinary tract infection Escherichia coli šlapimo takų infekcija 

Coffee ground vomiting Vėmimas kavos tirščiais 

Fecal occult blood: negative Slaptas kraujavimas išmatose: neigiamas 

Known present Žinoma 

Suspected Įtariama 

Possible Galima 

Current or specified time Dabartinis arba nurodytas laikas 

Current or past Dabar ar anksčiau 

Subject of record Įrašo dalykas 
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Procedures Procedūros 

Concept ID Sąvokos kodas 

Preferred term Teiktinas terminas 

Procedure context Procedūros kontekstas 

Temporal context Laikinas kontekstas 

Subject relationship context Subjekto santykių esmė 

Total replacement of hip Viso klubo sąnario pakeitimas 

Urine culture Šlapimo kultūra 

Esophagogastroduodenoscopy Ezofagogastroduodenoskopija 

Physical therapy procedure Fizioterapijos procedūra 

Done Atlikta 

Past Anksčiau 

Current or specified time Dabartinis arba nurodytas laikas 

Subject of record Įrašo dalykas 

 

Iš laisvos formos teksto gavus kontekstu apibrėžtus SNOMED CT kodus atitinkamas klinikines 

reikšmes galima užregistruoti naudojant vėliau derinamas SNOMED CT išraiškas. Pavyzdžiui, tokį 

klinikinį išrašą: 

 

„Atlikus endoskopiją nustatyta ūminė skrandžio opa, bet kraujavimo iš skrandžio arba skrandžio 

perforacijos požymių nėra“ galima užkoduoti naudojant šiuos kontekstu apibrėžtas SNOMED CT 

išraiškas (žr. „Clinithink“ atvejo tyrimą): 

● 243796009 |kontekstu apibrėžta situacija| : 

 

{408731000 |laikinas kontekstas| = 410512000 |dabartinis arba nurodytas laikas|, 

246090004|susijęs radinys| = 95529005 |ūminė skrandžio opa|, 408732007 |subjekto 

santykių esmė| = 410604004 |įrašo dalykas|, 408729009 |radinio kontekstas| = 

410515003 |žinomas| 

● 243796009 |kontekstu apibrėžta situacija| : 

 

{408729009 |radinio kontekstas| = 410516002 |nėra žinomas|, 246090004 |susijęs 

radinys| = 61401005 |kraujavimas iš skrandžio|, 408731000 |laikinas kontekstas| = 

410512000 |dabartinis arba nurodytas|, 

● 408732007 |subjekto santykių esmė| = 410604004 |įrašo dalykas|} 243796009 |kontekstu 

apibrėžta situacija| : 

 

{408729009 |radinio kontekstas| = 410516002 |nėra žinomas|, 246090004 |susijęs 

radinys| = 235674005 |skrandžio perforacija|, 408731000 |laikinas kontekstas| = 

410512000 |dabartinis arba nurodytas|, 

408732007 |subjekto santykių esmė| = 410604004 |įrašo dalykas|} 
 

 

Įgyvendinimas 

 

NKA metodai naudojant SNOMED CT 

 

Klinikinio NKA sistemoje SNOMED CT galima naudoti keliais būdais siekiant užkoduoti pacientų 

sveikatos įrašų laisvos formos tekstą. Pirma, galima naudoti SNOMED CT aprašymus kartu taikant 

tokius metodus: 

 

● kamieno nustatymą: tai žodžio sutrumpinimo iki kamieno, pagrindinės arba šakninės formos 

procesas; pavyzdžiui, žodžius „cardiology“, „cardiac“ ir „cardiologist“ galima sutrumpinti iki 

kamieno „cardi“; 
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● tvarkos pakeitimą: tai žodžių tvarkos frazėje pakeitimo procesas; pavyzdžiui, pakeičiant 

žodžių tvarką frazėje „hip fracture“ į „fracture hip“; 

● žodžių pakeitimą: tai žodžio arba žodžių junginio pakeitimo ekvivalentišku žodžiu arba žodžių 

junginiu procesas. SNOMED CT leksikos išteklių .zip rinkmenoje, kurią galima rasti SNOMED 

CT dokumentų bibliotekoje, pateikiama žodžių ekvivalentų anglų kalba lentelė, kurioje 

sugrupuojami ekvivalentiški žodžiai ir jų junginiai, pavyzdžiui, „renal stone“, „kidney stone“, 

„kidney calculus“, „renal calculus“ ir „nephrolith“ („inksto akmuo“) sugrupuojami į vieną žodžių 

bloko grupę. Tą lentelę prireikus galima iš dalies keisti arba papildyti papildomomis žodžių 

ekvivalentų grupėmis; 

● nereikalingų žodžių pašalinimą: tai riboto semantinio konkretumo žodžių pašalinimo 

procesas;  pavyzdžiui, tokie žodžiai, kaip „a“, „an“, „and“, „as“, „at“, „be“, „by“, „for“, „of“, „the“. 

SNOMED CT leksikos išteklių .zip rinkmenoje, kurią galima rasti SNOMED CT dokumentų 

bibliotekoje, pateikiama nevartojamų žodžių lentelė, kurioje išvardyti kai kurie paplitę 

nereikalingi anglų kalbos žodžiai, kurių gali pasitaikyti SNOMED CT. 

 

SNOMED CT sąvokų modelį taip pat galima naudoti siekiant nustatyti galimus susijusių sąvokų 

ryšius – pavyzdžiui, kartu vartojami žodžiai „kairė“, „šlaunikaulis“ ir „lūžis“ gali reikšti, kad tai |lūžis| 

esant radinio vietai |šlaunikaulis| ir lateralumui |kairė|. SNOMED CT sąvokų modelį taip pat galima 

naudoti siekiant nustatyti tekste perteiktą kontekstą, pavyzdžiui, anamnezę, tikrumą ir nebuvimą. 

 

Dar viena paplitusi NKA strategija – naudoti laisvos formos teksto buvimo vietą dokumento 

struktūroje siekiant apriboti galimas SNOMED CT kodų atitikmenis. Pavyzdžiui, lauke „Diagnozė“ 

įvedus laisvos formos tekstą jo kodavimas SNOMED CT apribojamas |sutrikimo| hierarchija, kartu 

su kitomis sąvokomis, kurios gali būti susijusios su |klinikiniais radiniais| per SNOMED CT sąvokų 

modelį. 

 

Kai NKA metodai taikomi ne anglų kalba (arba tam tikru dialektu) parengtam tekstui, gali kilti 

poreikis atitinkamus SNOMED CT aprašymus išversti raštu. Taip pat gali prireikti pritaikyti pačius 

NKA metodus, kad jie atitiktų kalbos, kuria parengtas tekstas, struktūrą ir stilių. 

 

Indeksavimas 

 

Dar viena svarbi natūraliosios kalbos apdorojimo technologijų taikymo sritis – laisvos formos tekstų 

transkripcijų arba dokumentų rinkinių indeksavimas, kad juose būtų galima atlikti konkrečios temos 

paiešką arba nustatyti atitinkamus klinikinių žinių šaltinius ir juos susieti su tam tikro paciento 

klinikiniais duomenimis. Sunku užtikrinti tai, kad būtų grąžinami atitikmenys, kuriuos naudojant 

galima atrinkti didelio jautrio ir specifiškumo tekstus (t. y. kad svarbūs dokumentai būtų retai 

neįtraukiami, o nesvarbūs dokumentai – retai pateikiami). 

 

SNOMED CT galima naudoti siekiant skatinti tokį taikymą, sudarant galimybę veiksmingiau ieškoti 

laisvos formos tekstinių duomenų masyvų nei tuo atveju, kai taikomas tik leksikos reikšminių žodžių 

paieškos metodas. Pavyzdžiui, gydytojas gali užklausti „visų dokumentų, kuriuose minimi širdies 

ritmo sutrikimai“. Užuot vadovaujantis tik tekstų atitikmenimis, ieškomą terminą galima susieti su 

sąvoka 698247007 |širdies aritmija (sutrikimas)|, remiantis jos sinonimu |širdies ritmo sutrikimas|. 

Šios sąvokos palikuonius (e.g. 276796006 |prieširdinė tachikardija|, 49260003 |idioventrikulinis 

ritmas|, 233917008 |atrioventrikulinė blokada|) po to galima naudoti ieškant bet kokio kodo, kuris 

yra tam tikro tipo širdies aritmija. Paieškos procese siekiant rasti asociacijas tarp paieškos termino 

ir indeksuotų sąvokų ir įvertinti kiekvieno laisvos formos teksto pavyzdžio svarbą, kad būtų nustatyta 

tvarka, kuria jie turėtų būti pateikti vartotojui, taip pat galima naudoti kitus atributus, kurie nėra |yra|. 

 

 

http://snomed.org/lexical_resources
http://snomed.org/lexical_resources
http://snomed.org/lexical_resources
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Atvejų tyrimai 

 

Siekdami koduoti laisvos formos tekstą sveikatos įrašuose klinikinį NKA yra įsidiegę keli tiekėjai, 

įskaitant „Caradigm“, „Cerner“, „Clinithink“ ir „Intelligent Medical Objects“. 

 

NKA metodus indeksavimo ir paieškos tikslais taip pat naudoja „Cerner“ ir daktaras Bevan 

Koopman. Pasitelkiant „Allscript“ „Sunrise InfoButton“™ priemonę naudojami užkoduotų pacientų 

problemų sąrašai ir medikamentų duomenų elementai, kuriuos kartu su SNOMED CT indeksais 

pateikia trečiųjų šalių medicininio turinio teikėjai, kad gydytojui būtų pateikiama informacija apie tam 

tikrą temą neatliekant paieškos rankiniu būdu.
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5.2  Kitų kodavimo sistemų susiejimas su SNOMED CT 

Galimybę susieti ne SNOMED CT tipo kodavimo sistemose užkoduotus klinikinius sveikatos įrašus 

su SNOMED CT analizės reikmėms galima apsvarstyti, jeigu nustatytas reikalavimas parengti: 

 

● valdymo informaciją priežiūros paslaugų auditui arba paslaugų teikimo planavimui; 

● statistinę informaciją epidemiologijos tikslais; 

● nuorodas iš klinikinių sveikatos įrašų į klinikinių žinių šaltinius;  

● nuorodas tarp klinikinių sveikatos įrašų ir pagalbos priimant sprendimus priemonių; 

● integruotą duomenų saugyklą, kad būtų galima teikti užklausas iš daugelio įvairių šaltinių; 

● kitų rūšių mokslinius tyrimus, ataskaitas arba priežiūros duomenis, kuriems reikia naudoti 

SNOMED CT. 

 

Dvi svarbios susiejimo charakteristikos, kurios daro poveikį galimybei jį panaudoti konkrečiu tikslu, 

yra susiejimo schemos nuorodų kryptis bei  pirminių ir tikslinių kodų koreliacija. Jeigu atliekant tam 

tikrą analitikos darbą reikia naudotis SNOMED CT, susiejimo schemos nuorodų kryptis turi būti iš 

ne SNOMED CT kodų į SNOMED CT kodus. Susiejimo schema, kuria norima perkelti duomenis iš 

A kodavimo sistemos į B kodavimo sistemą, nebus labai naudinga (arba bus visiškai nenaudinga) 

„atvirkštine“ kryptimi, jeigu ji būtų naudojama norint susieti B su A, nebent visos nuorodos būtų 

tikslūs semantiniai atitikmenys. 

 

Analitikos tikslais, kai svarbi paciento sauga arba duomenų tikslumas (pvz., kai reikia pagalbos 

priimant klinikinį sprendimą gydymo vietoje arba integruojant duomenis), svarbu, kad susiejimo 

koreliacija būtų „tikslus atitikmuo“ (arba ekvivalentas). Kitais tikslais (pvz., epidemiologijos tikslais 

arba planuojant priežiūros paslaugų teikimą) gali būti priimtina, kad SNOMED CT kodas būtų 

bendresnis nei ne SNOMED CT kodas (arba kad SNOMED CT kodas būtų ne SNOMED CT kodo 

supertipas).  

Tačiau bendrojo su konkrečiuoju terminu ir konkrečiojo su bendruoju terminu susiejimo schemomis 

reikia naudotis atsargiai. 

 

Jeigu ne SNOMED CT kodas susiejamas su SNOMED CT ir ekvivalentiškos iš anksto suderintos 

SNOMED CT sąvokos nėra, galimi keli variantai, pavyzdžiui: 

 

1. susieti kodą su bendresne SNOMED CT sąvoka (supertipu): 

a. pavyzdžiui, susieti „DX0162: kairiojo kelio artritas“ su „371081002 |kelio artritas|“ esant 

koreliacijai „nuo bendrojo prie konkrečiojo“; 

2. susieti kodą su vėliau derinama SNOMED CT išraiška: 

a. pavyzdžiui, susieti „DX0162: kairiojo kelio artritas“ su „371081002 |kelio artritas| : 

272741003 |lateralumas| = 7771000 |kairė|“ esant koreliacijai „tikslus atitikmuo“; 

3. sukurti naują iš anksto suderintą SNOMED CT sąvoką, turinčią tą pačią reikšmę, kaip 

užkoduota sąvoka, ir susieti kodą su ta naująja sąvoka: 

a. pavyzdžiui, susieti „DX0162: kairiojo kelio artritas“ su naująja išplėstine sąvoka 

729999999100 |kairiojo kelio artritas|1  

Susiejimo schemoms projektuoti ir kurti reikia patirties ir atitinkamų išteklių. Dideles susiejimo 

schemas (pvz., aprėpiančias dešimtis tūkstančių kodų) paprastai kuria ir palaiko SNOMED 

International, nacionaliniai terminologijos valdymo centrai, didelės sveikatos priežiūros 

organizacijos, specializuotų duomenų teikėjai ir didelių sistemų tiekėjai. Tačiau mažesnių sistemų 

tiekėjai, ligoninės ar klinikos gali kurti ir palaikyti mažesnes susiejimo schemas. Susiejimo schemas 

reikia palaikyti siekiant užtikrinti, kad ir SNOMED CT, ir ne SNOMED CT turinys išliktų aktualus 

http://snomed.org/cptref/Fictional+Concept+Identifiers%23FictionalConceptIdentifiers-729999999100
http://snomed.org/cptref/Fictional+Concept+Identifiers%23FictionalConceptIdentifiers-729999999100
http://snomed.org/cptref/Fictional+Concept+Identifiers%23FictionalConceptIdentifiers-729999999100
http://snomed.org/cptref/Fictional+Concept+Identifiers%23FictionalConceptIdentifiers-729999999100
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atnaujinus bet kurią iš tų kodavimo sistemų. 

 

Pavyzdys 

 

Įprastas scenarijus, kai reikia susieti kodus su SNOMED CT, pavaizduotas 5.2-1 pav. Šiame 

pavyzdyje dvi pirminės sistemos (kuriose atitinkamai naudojama TLK-9 ir TLK-10) integruojamos į 

duomenų saugyklą, kurioje analizės tikslais kaip bendra pavyzdinė terminų bazė naudojama 

SNOMED CT. Atlikus tokį susiejimą galima taikyti tokius pat analitikos metodus, kaip su tikraisiais 

SNOMED CT įrašais (žr. 6 skirsnį „SNOMED CT analitikos metodai“). 
 

 
5.2-1 pav. ICD klasifikatorių susiejimas su SNOMED CT 

 
Angliškai  Lietuviškai  

ICD 10 encoded source TLK 10 užkoduotas šaltinis 

Code Kodas 

Text Tekstas 

Asthma, unspecified Astma, nenurodyta 

Fracture of neck of femur Šlaunikaulio kaklo lūžis 

Cystic fibrosis, unspecified Cistinė fibrozė, nenurodyta 

Auto-immune thyroiditis Autoimuninis tiroiditas 

SNOMED CT SNOMED CT 

ID ID 

Description Aprašymas 

Asthma Astma 

Cystic fibrosis Cistinė fibrozė 

Fracture of neck of femur Šlaunikaulio kaklo lūžis 

Hashimoto thyroiditis Hashimoto tiroiditas 

Hypothyroidism Hipotirozė 

Cushing’s syndrome Kušingo sindromas 

Tuberculosis of lung with cavitation Kaverninė plaučių tuberkuliozė 

ICD 9 encoded source ICD 9 užkoduotas šaltinis 

Code Kodas 

Text Tekstas 

Asthma unspecified Astma, nenurodyta 

Tuberculosis of lung with cavitation Kaverninė plaučių tuberkuliozė 

Cystic fibrosis Cistinė fibrozė 

Unspecified acquired hypothyroidism Nenurodyta įgyta hipotirozė 

Cushing’s syndrome Kušingo sindromas 
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Įgyvendinimas 
 

Susiejimas naudojant SNOMED CT 

 

Susiejimo schemos pateikiamos SNOMED CT RF2 naudojant paprastos susiejimo schemos 

nuorodų rinkinį, sudėtingos susiejimo schemos nuorodų rinkinį ir išplėstinės susiejimo schemos 

nuorodų rinkinį (priklausomai nuo to, kokios papildomos informacijos reikia siekiant padėti 

įgyvendinti schemą). Kodų susiejimo schemos sudaromos surandant kiekvieno ne SNOMED CT 

kodo paciento sveikatos įraše atitikmenis atitinkamos schemos nuorodų rinkinio eilutės lauke 

„mapTarget“ ir panaudojant „referencedComponentId“ rastą SNOMED CT kodą. 

 

Atvejų tyrimai 

 

Jungtinės Karalystės Terminologijos centro duomenų perkėlimo darbalaukyje parodoma, kaip 

pažangiai naudoti Jungtinės Karalystės TC paskelbtus duomenų perkėlimo ir susiejimo schemų 

sudarymo produktus, įskaitant „Read Code“ 2-ąją versiją ir CTV3 susiejimo su SNOMED CT 

schemas. Kai kuriais tiekėjų siūlomais produktais taip pat susiejami ne SNOMED CT kodai su 

SNOMED CT, kad juos būtų galima naudoti analitikos reikmėms, įskaitant „Allscript“ terminologijos 

paslaugą, „Apelon“ paskirstytosios terminijos sistemą, „Cerner“ „Millennium Terminology“ (CMT) 

paketą ir „Epic“ elektroninio pacientų registravimo sistemas. 

1 Įsidėmėkite, kad SNOMED CT tarptautinėje laidoje šios sąvokos nėra, tad čia pateikiamas hipotetinis į SNOMED CT plėtinį įtrauktos 
sąvokos pavyzdys.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCANLYT/5.2+Mapping+Other+Code+Systems+to+SNOMED+CT%23FootnoteMarker1-0
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6  SNOMED CT analitikos metodai 

SNOMED CT siūlomi įvairūs analitikos metodai, kurių neįmanoma naudoti kitose kodavimo 

sistemose. SNOMED CT hierarchinė struktūra pagerina tik leksikos užklausų galimybes dirbant su 

laisvos formos tekstais arba paprastus kontroliuojamuosius žodynėlius. Pavyzdžiui, pateikus tik 

tekstinę užklausą „inkstų liga“ sistema neras inkstų ligos „glomerulonefritas“. Tačiau, jeigu 

naudojama tik monohierarchija, užklausa apribojama viena kiekvieno kodo grupe. Pavyzdžiui, 

naudojant monohierarchiją sąvokai „plaučių tuberkuliozė“ turi būti priskirtas kodas pagal kurį tai arba 

tam tikros rūšies „plaučių liga“, arba tam tikros rūšies „tuberkuliozė“, bet tai negali būti abu dalykai. 

Naudojant SNOMED CT polihierarchiją sąvoka „plaučių tuberkuliozė“ gali būti perteikiama ir kaip 

tam tikros rūšies „plaučių liga“, ir kaip tam tikros rūšies „tuberkuliozė“. Įtraukus kitus atributais 

grindžiamus apibrėžiamuosius sąryšius ir galimybę perteikti SNOMED CT naudojant OWL 2 EL 

aktyvuojamas papildomas aprašymo logikos metodas, kurį naudojant SNOMED CT galima atlikti 

klasifikavimą ir teikti užklausas. Dar labiau išplėtus šias galimybes aprašymo logikos metodus galima 

taikyti visai terminijai ir pacientų sveikatos įrašų struktūrai, kurioje saugomi kodai. Galiausiai tam 

tikrais tikslinio vartojimo atvejais, kaip antai sąskaitų išrašymo, kompensavimo ir statistinių duomenų 

srityse, kuriose reikia vengti dvigubo skaičiavimo, klinikiniuose įrašuose esančius SNOMED CT 

kodus galima naudoti siekiant juos susieti su bendresniais statistiniais klasifikatoriais, kaip antai ICD. 

 

Šiame skirsnyje aprašome, kaip toliau išvardytus analitikos metodus galima panaudoti siekiant 

padėti atlikti analitikos darbą su SNOMED CT duomenimis. Aprašomi šie metodai: 

 

● poaibiai – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė priklauso rinkiniui „inkstų ligų kodai“; 

● subsumcija – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė yra „inkstų ligos“ potipis (arba pati 

liga); 

● apibrėžiamųjų sąryšių naudojimas – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozės radinio vieta 

yra „inksto struktūra“ (arba „inksto struktūros“ potipis); 

● terminijos aprašymo logika – pavyzdžiui, rasti pacientus, kurių diagnozė (tiesiogiai arba 

netiesiogiai) siejama su „Streptococcus pyogenes (organizmas)“; 

● terminijos ir struktūros aprašymo logika – pavyzdžiui, rasti pacientus su širdies sutrikimu 

šeimoje (tai gali būti užregistruojama kaip 275120007 |širdies sutrikimas šeimoje| arba 

užregistruojama formos skiltyje „Šeimos anamnezė“ kaip 56265001 |širdies liga|); 

● statistinių klasifikatorių naudojimas – pavyzdžiui, siekiant atitikti nacionalines ataskaitų 

teikimo gaires naudojant ICD (Tarptautinė ligų klasifikacija). 

 

Praktiškai užklausos formuluotėje gali būti naudojami keli iš šių metodų užtikrinant vienodą 

sintaksę. Išskyrus galbūt paskutiniuosius du metodus, šiuos SNOMED CT užklausų teikimo 

metodus reikėtų įtraukti į ESĮ užklausą siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į semantinį viso 

paciento sveikatos įrašo kontekstą. 
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6.1 Poaibiai 

Vienas iš analitikos metodų naudojant SNOMED CT – kurti SNOMED CT identifikatorių poaibius, 

naudojamus konkrečiu klinikiniu tikslu, ir atlikti bandymus su pacientų sveikatos įrašuose 

užregistruotais kodais siekiant patikrinti, ar jie priklauso tinkamam poaibiui. SNOMED CT 

identifikatorių poaibiai gali būti apibrėžiami ekstensyviai arba intensyviai. 

 

Ekstensyviai apibrėžti poaibiai – tai poaibiai, kuriuose kiekvienai sąvokai priskirtas atskiras numeris. 

Jie paprastai kuriami ir palaikomi atskirai, tad tai gali sudaryti didelį darbo krūvį ir kyla didelė klaidų 

tikimybė. Pavyzdžiui, galima sukurti inkstų ligų kodų poaibį, į kurį įtraukiami kodai 36171008 

|glomerulonefritas|, 71110009 |hidrokalikozė| ir 42399005 |inkstų nepakankamumas|. 

 

Intensyviai apibrėžti poaibiai – tai poaibiai, kurie užpildomi (arba išplečiami) automatiškai remiantis 

kompiuterio tvarkoma užklausa. Pavyzdžiui, galima sukurti inkstų ligų kodų poaibį naudojant 

užklausos „<< 90708001 |inkstų liga|“ rezultatus (t. y. 90708001 |inkstų liga| palikuonius arba patį 

tą kodą). Užklausoje, naudojamoje siekiant sukurti intensyvųjį poaibį, gali būti naudojami SNOMED 

CT hierarchijos sąryšiai, atributų vertės, aprašymai ir priklausymas kitiems intensyviai arba 

ekstensyviai apibrėžtiems poaibiams. Dėl išsamesnės informacijos apie SNOMED CT užklausų 

kalbas, kurios gali būti vartojamos intensyviai kuriant poaibius, žr. 9 skirsnį „Duomenų bazės 

užklausos“. 

 

Pavyzdys 

 

Poaibį, į kurį įtraukti 58437007 |smegenų dangalų tuberkuliozė| tipai, galima ekstensyviai apibrėžti 

taip: 
 

Sąvokos 
kodas 

Aprašymas 

58437007 smegenų dangalų tuberkuliozė (sutrikimas) 

90302003 galvos smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

38115001 nugaros smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

11676005 tuberkuliozinis leptomeningitas (sutrikimas) 
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Pasitelkiant SNOMED CT hierarchiją (kaip parodyta 6.1-1 pav.) tą patį poaibį galima apibrėžti intensyviai, 

kaip parodyta toliau: 

<< 58437007 |smegenų dangalų tuberkuliozė| 
 

Intensyviojo poaibio, sukurto naudojant šią užklausą, išplėtimas yra toks pat, kaip pirmiau pavaizduoto ekstensyviai apibrėžto poaibio1. 

 
 
 
 

6.1-1 pav. Sąvokos „smegenų dangalų tuberkuliozė“ subhierarchija 
 
 

Angliškai  Lietuviškai  

Tuberculosis of meninges (disorder) Smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

Tuberculosis of cerebral meninges 
(disorder) 

Galvos smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

Tuberculosis of spinal meninges 
(disorder) 

Nugaros smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

Tuberculous leptomeningitis (disorder) Tuberkuliozinis leptomeningitas 
(sutrikimas) 

 

Naudojant leksikos užklausą taip pat galima intensyviai apibrėžti sąvokos „smegenų dangalų 

tuberkuliozė“ radinių poaibį. Tačiau tik leksikos užklausų rezultatai nėra tokie patikimi. Pavyzdžiui, 

naudojant užklausą: 

 
<< 404684003 |klinikinis radinys| {{ terminas = „.tuberkuliozė.*smegenų dangalai.“ }} galima 

apskaičiuoti šią išraišką: 

Sąvokos 
kodas 

Aprašymas 

58437007 smegenų dangalų tuberkuliozė (sutrikimas) 

90302003 galvos smegenų dangalų tuberkuliozė (sutrikimas) 

38115001 nugaros smegenų dangalų tuberkuliozė 
(sutrikimas) 

 

Kaip matyti, šios leksikos užklausos rezultatai aprėpia tik 3 iš galimų 4 verčių ankstesniame 

poaibyje. Kitais atvejais pateikiant leksikos užklausas galima neteisingai rasti sąvokas, kurios 

nepriklauso poaibiui. Todėl apibrėžiant intensyviuosius poaibius rekomenduojama vengti leksikos 

užklausų. Jos vis dėlto yra naudingos nustatant kandidatus poaibiui, kuris priešingu atveju būtų 

visas kuriamas rankiniu būdu. 
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Įgyvendinimas 
 

SNOMED CT poaibių apibrėžimas 

 
SNOMED CT poaibius galima apibrėžti vietos lygmeniu kaip paprastą sąvokų identifikatorių sąrašą 

arba kaip nepriklausomą užklausos specifikaciją. Tačiau, kai tiems poaibiams reikia taikyti 

griežtesnę paplitimo ir (arba) versijos kontrolę, tobulas sprendimas yra SNOMED CT nuorodų 

rinkiniai. 

 
Ekstensyvieji poaibiai SNOMED CT paprastai apibrėžiami naudojant paprastą nuorodų rinkinį, bet 

gali būti naudojamas ir surikiuotas nuorodų rinkinys arba anotacinis nuorodų rinkinys, jeigu 

kiekvienam poaibio nariui reikia užregistruoti papildomą informaciją. Intensyvieji poaibiai SNOMED 

CT apibrėžiami naudojant užklausos specifikacijos nuorodų rinkinį. Naudojant užklausos 

specifikacijos nuorodų rinkinį serijinėje užklausoje galima apibrėžti SNOMED CT komponentų 

poaibio narystę. Taip nurodomas ir ekstensyvusis nuorodų rinkinys, į kurį įtraukiami užklausos 

vykdymo rezultatai. Intensyvieji nuorodų rinkiniai daugeliu atvejų yra pageidaujamas variantas, nes 

jų narystę galima automatiškai perskaičiuoti naujosiose SNOMED CT versijose. Poaibių tvarkymas 

atsižvelgiant į versiją nagrinėjamas toliau 11.4 skirsnyje „Versijos“. 

Poaibius galima kurti naudojant šiuos metodus po vieną arba bet kokį jų derinį:  

● įtraukimas rankiniu būdu, naudojant paieškos ir naršymo metodus; 

● esamas poaibis, naudojamas kaip tolesnio įtraukimo rankiniu būdu ir atnaujinimo pradžios 

taškas; 

● leksikos užklausos siekiant nustatyti galimus narius, vėliau atliekant patikrinimą rankiniu būdu 

ir atnaujinimą; 

● hierarchinės užklausos siekiant nustatyti tam tikros sąvokos palikuonius (pvz., <73211009 

|cukrinis diabetas| vaikus); 

● atributų užklausos siekiant nustatyti sąvokas, kurioms priskirta tam tikra atributo vertė (pvz., 

sutrikimus, kurių radinio vieta yra 80891009 |širdies struktūra|); 

● SNOMED CT užklausos naudojant SNOMED CT išraiškų apribojimo arba užklausų kalbas, 

kuriomis užtikrinamos papildomos užklausų teikimo funkcijos. Dėl išsamesnės informacijos 

žr. 9 skirsnį „Duomenų bazės užklausos“. 

 

Atvejų tyrimai 

 
Naudodami tam tikrų tiekėjų produktus, kaip antai „Apelon“ ir „B2i Healthcare“, vartotojai gali kurti 

savo reikmėms pritaikytus ekstensyviuosius ir intensyviuosius SNOMED CT poaibius. Naudojant 

kitų tiekėjų produktus, pavyzdžiui, „Cambio“ COSMIC® elektroninę pacientų sveikatos įrašų 

sistemą, „Caradigm“ visuomenės sveikatos sprendimus, „Cerner“ duomenų saugyklą ir „Epic“ 

pagalbos priimant sprendimus ir ataskaitų teikimo priemones, jų analitikos paslaugoms remti 

naudojami SNOMED CT poaibiai. 

1 Papildymas pagal 2017 m. sausio 31 d. tarptautinę SNOMED CT versiją.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCANLYT/6.1+Subsets%23FootnoteMarker1-0
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6.2  Subsumcija 

Galimybė nustatyti, ar viena sąvoka (arba išraiška) yra kitos sąvokos (arba išraiškos) tipas, yra 

esminė SNOMED CT užtikrinama galimybė. Pavyzdžiui, norint atsakyti į klausimą „Kurie pacientai 

serga infekcine liga?“ reikia rasti visus pacientus, sergančius bet kokio tipo infekcine liga (pvz., 

virusine pneumonija, tuberkulioze). 

 

Sumbsumcijos atveju viena klinikinės reikšmė yra kitos klinikinės reikšmės potipis, o jos testavimas 

vadinamas „subsumcijos testavimu“. Jeigu X klinikinė reikšmė yra Y klinikinės reikšmės potipis, 

sakoma, kad Y „subsumuoja“ X, o X yra „subsumuojama“ Y reikšmės. 

 

Sąvokų subsumcijos testavimui naudojamas nustatytas arba numanomas sąryšis |yra|. Pavyzdžiui, 

75570004 |virusinė pneumonija| yra 40733004 |infekcinė liga|, tad 40733004 |infekcinė liga| 

subsumuoja 75570004 |virusinę pneumoniją|, o 75570004 |virusinė pneumonija| yra 

subsumuojama 40733004 |virusinės ligos|. 

 

Testuojant išraiškų subsumciją vertinama, ar testuojama išraiška (dažnai įrašyta į paciento 

sveikatos įrašą) subsumuojama predikatinės išraiškos (kuri paprastai yra paciento sveikatos įraše 

atliekamos paieškos dalis). Pavyzdžiui: 

 

Testuojama išraiška: 75570004 |virusinė pneumonija| Predikatinė išraiška: 40733004 |infekcinė 

liga|: 363698007 |radinio vieta| = 39607008 |plaučių struktūra| 

Šiuo atveju testuojama išraiška subsumuojama predikatinės išraiškos. 

 

Subsumcijos testavimą galima atlikti naudojant SNOMED CT išraiškų apribojimo kalbą pasitelkiant 

operatorius „<“ (descendantOf) arba „<<“ (descendantOrSelfOf). Pavyzdžiui, išraiškos apribojimą 

 

<< 40733004 |infekcinė liga| 

 

atitinka bet kokia išraiška, subsumuojama išraiškos 40733004 |infekcinė liga|. 

 

Esama įvairių būdų atlikti subsumcijos testavimą. Jie apibendrinti toliau poskirsnyje 

„Įgyvendinimas“. 

 

Pavyzdys 

 

Tipinis subsumcijos naudojimo pavyzdys būtų ligoninėje atliekamas auditas, aprėpiantis visus 

infekcine liga sergančius pacientus. Pagal šį scenarijų būtų galima pateikti toliau pavaizduotą 

paprastą užklausą siekiant rasti visus pacientus, kurių sveikatos įrašuose yra diagnozė, 

subsumuojama sąvokos 40733004 |infekcinė liga|: 
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SELECT distinct patientID FROM health_records 

WHERE diagnosis = (<< 40733004 |infectious disease|) Jeigu sveikatos įrašuose yra šių duomenų: 

patientI
D 

data diagnozė 

634711 2015 m. sausio 
16 d. 

71620000|šlaunikaulio lūžis| 

634711 2015 m. sausio 
25 d. 

415353009|rotavirusas 
apsinuodijus maistu| 

634711 2015 m. 
vasario 3 d. 

66308002|žastikaulio lūžis| 

158775 2015 m. sausio 
7 d. 

40468003|hepatitas A| 

889125 2015 m. sausio 
7 d. 

75570004 |virusinė 
pneumonija| 

456872 2015 m. sausio 
15 d. 

22298006|miokardo infarktas| 

456872 2015 m. sausio 
15 d. 

195967001|astma| 

Pateikus tokią užklausą būtų gautas toks pacientų sąrašas: 

 

● 634711 (kadangi 415353009 |rotavirusas apsinuodijus maistu| yra 40733004 

|infekcinė liga| potipis) 158775 (kadangi 40468003|hepatitas A| yra 

40733004 |infekcinė liga| potipis) 

● 889125 (kadangi 75570004 |virusinė pneumonija| yra 40733004 |infekcinė 

liga| potipis) 

 

Įsidėmėkite, kad paciento 456872 užklausos rezultatuose nebūtų, nes nei 22298006 |miokardo 

infarktas|, nei 195967001 |astma| nėra 40733004 |infekcinė liga| potipiai.
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Įgyvendinimas 

 
Sąvokų subsumcijos testavimas 

 

Spartus ir veiksmingas apskaičiavimas, ar sąvoka |yra| kitos sąvokos potipio palikuonis, yra itin 

svarbus testuojant išraiškų subsumciją. Esama įvairių subsumcijos testavimo metodų. Kai 

testuojama ir predikatinė išraiška yra iš anksto suderintos sąvokos, testuojant subsumciją galima 

naudoti SNOMED CT versijų rinkmenose paskelbtus sąryšius. Iš anksto suderintų sąvokų 

subsumcijos testavimo metodai yra šie: 

 

Išsamus potipių sąryšių testavimas 

 

Taikant šį metodą kiekviena galima |yra| sąryšių seka rekursyviai testuojama pradedant nuo 

testuojamos sąvokos, kol bus pasiekta predikatinė sąvoka arba kol bus išbandytos visos galimybės. 

 

● Semantinio tipo identifikatoriai ir hierarchijos žymos 

 

Taikant šį metodą kiekviena sąvoka pažymima žymomis siekiant parodyti aukšto lygio sąvokų 

mazgų rinkinį, kurio potipis yra nagrinėjamoji sąvoka. Sąvoka gali subsumuoti tik sąvokas, kurioms 

priskirtas toks pat aukšto lygio sąvokų žymų rinkinys. Taip sumažinamas testų, kuriuos reikia atlikti 

siekiant rekursyviai išbandyti potipių sąryšius, skaičius. 

 

● Nuosavybinių duomenų bazių priemonių naudojimas 

 

Taikant šį metodą naudojama duomenų bazė, kurioje įmanomas rekursyvusis hierarchinių sąryšių 

grandinės testavimas. 

 

● Šakų numeravimas 

 

Taikant šį metodą atliekamas nuodugnus pirmasis medžio apėjimas ir kiekvienai sąvokai didėjančia 

tvarka priskiriamas numeris. Atliekant antrąjį medžio apėjimą kiekvienai sąvokai, kuri aprėpia visų 

palikuonių skaičių, priskiriamas vienas ar daugiau šakų numerių intervalų. 

 

● Iš anksto apskaičiuoto tranzityvinio jungimo lentelė 

 

Taikant šį metodą sudaromas išsamus visų kiekvienos sąvokos potipių sąrašas rekursyviai 

apeinant visus |yra| sąryšius ir įrašant kiekvieną nustatytą ir numanomą potipio sąryšį į lentelę. 

 

● Aprašymo logikos svarstymo mechanizmo naudojimas 

 

Taikant šį metodą, siekiant nustatyti, ar viena sąvoka subsumuojama kitos, naudojamas aprašymo 

logikos svarstymo mechanizmas (pvz., „Snorocket“, ELK, „Fact++“). 

 

Daugelyje aplinkų rekomenduojama naudoti iš anksto apskaičiuoto tranzityvinio jungimo lentelę 

arba aprašymo logikos svarstymo mechanizmą. Tačiau, jeigu esama ribojančių veiksnių, 

pavyzdžiui, susijusių su disko talpa arba platinimo pralaidumu, veiksmingas alternatyvus metodas 

yra šakų numeravimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šiuos metodus žr. SNOMED CT 

terminologijos paslaugų vadovo skirsnį „Potipių paieškos aprėpties apribojimas“. 

 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/WIPTSG/7.4+Subtype+search+scope+restriction
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Išraiškų subsumcijos testavimas 

 

Jeigu testuojama išraiška (pacientų duomenyse) arba predikatinė išraiška užklausoje (arba abu) 

yra derinami vėliau, reikia taikyti aprašymo logika pagrįstus metodus ir atlikti subsumcijos testavimą. 

Vėliau derinamų išraiškų subsumcijos testavimo metodai yra šie: 

 

Normalios formos išraiškų lyginimas 

 

Taikant šį metodą predikatinė išraiška pateikiama sutrumpinta normalia forma, o testuojama 

išraiška – ilgąja normalia forma. Po to abi normalios formos išraiškos testuojamos subsumcijos 

požiūriu patikrinant, kad kiekviena pagrindinė predikatinės išraiškos sąvoka subsumuotų bent vieną 

pagrindinę testuojamos išraiškos sąvoką, kiekviena predikatinės išraiškos atributų grupė 

subsumuotų bent vieną testuojamos išraiškos atributų grupę ir kiekvienas į grupę neįtrauktas 

predikatinės išraiškos atributas subsumuotų bent vieną testuojamos išraiškos atributą. 

 

● Aprašymo logikos svarstymo mechanizmo naudojimas 

 

Taikant šį metodą, siekiant nustatyti, ar viena išraiška subsumuojama kitos, naudojamas aprašymo 

logikos svarstymo mechanizmas (pvz., „Snorocket“, ELK, „Fact++“). 

 

Jeigu įmanoma, apskaičiuojant išraiškų subsumciją rekomenduojama naudoti aprašymo logikos 

svarstymo mechanizmą. Tačiau normalios formos išraiškų palyginimas yra alternatyvus metodas, 

kai svarstymo mechanizmo nėra. Dėl išsamesnės informacijos apie šiuos metodus žr. SNOMED 

CT terminologijos paslaugų vadovo skirsnį „Išraiškų radimas ir normalios formos“. 

 

Atvejų tyrimai 

 

Kai kuriuose tiekėjų produktuose naudojama SNOMED CT hierarchija, kad juos naudojant būtų 

galima atlikti subsumcijos testavimą teikiant analitikos paslaugas, įskaitant „Cerner“ „Millennium 

Terminology“ (CMT) paketą ir „Epic“ pagalbos priimant sprendimus ir ataskaitų teikimo priemones. 

Terminų serveriai, kuriais užtikrinama galimybė atlikti subsumcijos testavimą, – pavyzdžiui, „B2i 

Healthcare“ „Snow Owl“® terminų serveris. Jungtinės Karalystės Terminologijos centro duomenų 

perkėlimo  darbalaukio užklausų priemonėje ir atvejų rinkinio ir darbo krūvio tendencijų analizės 

priemonėse taip pat naudojamas subsumcijos testavimas.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/WIPTSG/12+Expression+Retrieval+and+Normal+Forms
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6.3  Apibrėžiamųjų sąryšių naudojimas 

SNOMED CT atributai naudojami sąvokos reikšmės charakteristikai perteikti. SNOMED CT yra 

daugiau nei 50 atributų ir kiekvienas iš jų gali būti naudojamas kaip apibrėžiamojo sąryšio „tipas“, 

įskaitant: 

 

363698007|radinio vieta| 116676008|susijusi morfologija| 246075003|sukėlėjas| 

363704007|procedūros vieta| 260686004|metodas| 272741003|lateralumas| 127489000|turi 

aktyviąją sudedamąją dalį| 

 

SNOMED CT sąvokų modelyje nustatytos tų atributų naudojimo taisyklės. Kai kurių duomenų bazių 

užklausos pateikiamos remiantis SNOMED CT sąvokų modelio taisyklėmis ieškant sąvokų 

atitikmenų pagal jų apibrėžiamųjų sąryšių vertę. 

 

Pavyzdys 

 

6.3-1 pav. parodyta, kaip vykdoma užklausa rasti gerybinio naviko morfologiją turinčių radinių 

rinkinį. Užklausa vykdoma randant tas sąvokas su sąryšiu „susijusi morfologija“ su verte „gerybinė 

neoplazma“. Šiame pavyzdyje nustatyta, kad sąvokos „inksto gerybinis navikas“, „šlapimo pūslės 

gerybinė neoplazma“ ir „plaučio gerybinis navikas“ turi reikiamą apibrėžiamojo sąryšio vertę. 
 

 

6.3-1 pav. Užklausa rasti gerybinės neoplazmos radinius 

 
Angliškai  Lietuviškai  

Query formulation: “Retrieve the findings which have 
a benign tumor morphology” 

Užklausos formuluotė: „Surinkti radinius su gerybinio 
naviko morfologija“ 

Query predicate Užklausos predikatas 

Concept Sąvoka 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Query result Užklausos rezultatas 
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Renal cyst Inksto cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Kidney Inkstas 

Benign tumor of kidney Inksto gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Kidney Inkstas 

Benign neoplasm of bladder Šlapimo pūslės gerybinė neoplazma 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Bladder Šlapimo pūslė 

Abscess of lung Plaučio abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Lung Plautis 

Abscess of bladder Šlapimo pūslės abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Bladder Šlapimo pūslė 

Renal abscess Inkstų abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Kidney Inkstas 

Lung cyst Plaučio cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Lung Plautis 

Benign tumor of lung Plaučio gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Lung Plautis 
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6.3-2 pav. parodoma, kaip atliekama to paties sąvokų rinkinio analizė siekiant nustatyti sąvokas, 

kurių radinio vieta yra inkstas. Šiame pavyzdyje nustatyta, kad sąvokos „inksto cista“, „inksto 

gerybinis navikas“ ir „inkstų abscesas“ turi reikiamą apibrėžiamojo sąryšio vertę. 

 
 

6.3-2 pav. Užklausa rasti inksto radinius 

 
Angliškai  Lietuviškai  

Query formulation: “Retrieve the findings 
located in the kidney” 

Užklausos formuluotė: „Surinkti inkste 
esančius radinius“ 

Query predicate Užklausos predikatas 

Concept Sąvoka 

Finding site Radinio vieta 

Kidney Inkstas 

Query result Užklausos rezultatas 

Renal cyst Inksto cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Kidney Inkstas 

Benign tumor of kidney Inksto gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Kidney Inkstas 

Benign neoplasm of bladder Šlapimo pūslės gerybinė neoplazma 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Bladder Šlapimo pūslė 

Abscess of lung Plaučio abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Lung Plautis 
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Abscess of bladder Šlapimo pūslės abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Bladder Šlapimo pūslė 

Renal abscess Inkstų abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Kidney Inkstas 

Lung cyst Plaučio cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Lung Plautis 

Benign tumor of lung Plaučio gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Lung Plautis 

 

 

Jeigu 6.3-2 pav. ir 6.3-3 pav. užklausos būtų sujungtos, pateikus užklausą būtų rastos sąvokos, 

kurios yra inksto gerybiniai navikai (žr. 6-4 pav.). Šiuo atveju nustatyta, kad reikiamą apibrėžiamojo 

sąryšio vertę turi tik viena sąvoka „inksto gerybinis navikas“. 

 

 

 
 

 
6.3-3 pav. Užklausa rasti inksto gerybines neoplazmas 
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Angliškai  Lietuviškai  

Query formulation: “Retrieve the findings 
which have a benign tumor morphology” 

Užklausos formuluotė: „Surinkti radinius su 
gerybinio naviko morfologija“ 

Query predicate Užklausos predikatas 

Concept Sąvoka 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Query formulation: “Retrieve the findings 
located in the kidney” 

Užklausos formuluotė: „Surinkti inkste 
esančius radinius“ 

Query predicate Užklausos predikatas 

Concept Sąvoka 

Finding site Radinio vieta 

Kidney Inkstas 

Query result Užklausos rezultatas 

Renal cyst Inksto cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Kidney Inkstas 

Benign tumor of kidney Inksto gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Kidney Inkstas 

Benign neoplasm of bladder Šlapimo pūslės gerybinė neoplazma 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Bladder Šlapimo pūslė 

Abscess of lung Plaučio abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Lung Plautis 

Abscess of bladder Šlapimo pūslės abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Bladder Šlapimo pūslė 

Renal abscess Inkstų abscesas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Abscess Abscesas 

Kidney Inkstas 

Lung cyst Plaučio cista 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Cyst Cista 

Lung Plautis 

Benign tumor of lung Plaučio gerybinis navikas 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Finding site Radinio vieta 

Benign neoplasm Gerybinė neoplazma 

Lung Plautis 

 

Daugeliu atvejų tokios užklausos būtų formuojamos siekiant rasti sąvokas su susijusia morfologija 

„gerybinė neoplazma“ arba bet kurį „gerybinės neoplazmos“ potipį (pvz., „angiomiolipoma“), kurių 

radinio vieta yra „inkstas“ arba bet koks „inksto“ potipis (pvz., „inksto spenelinis latakas“ arba 
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„viršutinis polius, kairysis inkstas“). Šią užklausą galima perteikti naudojant SNOMED CT išraiškų 

apribojimo kalbą taip: 

 

< 404684003 |klinikinis radinys|: 

 

116676008|susijusi morfologija| = << 3898006 |gerybinė neoplazma| IR 363698007|radinio vieta| = 

<< 64033007 |inksto struktūra| 

Pateikus tokią užklausą pagal 2015 m. sausio 31 d. SNOMED CT tarptautinę laidą būtų rastos šios 

12 sąvokų: 

 
 

Sąvokos 
kodas 

Teiktinas terminas 

254925008 Inksto taurelės gerybinis navikas 

254919009 Inksto žievės adenoma 

269489006 Inksto parenchimos gerybinis navikas 

254920003 Inksto cistadenoma 

254922006 Inksto onkocitoma 

276866009 Šlapimtakio-inksto geldelės jungties gerybinis navikas 

254927000 Inksto geldelės gerybinė papiloma 

92319008 Inksto geldelės gerybinė neoplazma 

307618001 Jukstaglomerulinis navikas 

254923001 Inksto hemangiopericitoma 

254921004 Inksto angiomiolipoma 

92165001 Inksto gerybinė neoplazma 
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Įgyvendinimas 
 
Užklausos dėl apibrėžiamųjų sąryšių 

 

Užklausa, kurioje klinikinių reikšmių atitikmenų apibrėžiamieji sąryšiai apribojami konkrečiomis 

vertėmis, gali būti pateikiama neoficialiai naudojant atributų verčių porų rinkinį arba oficialiau 

pateikiama kompiuterio apdorojama kalba (pvz., SNOMED CT išraiškų apribojimo kalba). 

 

Tokia užklausa gali būti vykdoma taikant, pavyzdžiui, šiuos metodus: Paskirstytųjų sąryšių 

naudojimas 

Taikant šį metodą tiesiogiai naudojama paskirstytųjų sąryšių rinkmena ir kiekvieno apibrėžiamojo 

sąryšio siektina reikšmė palyginama su reikiama atributo verte užklausoje. Šį metodą galima derinti 

su subsumcijos testavimo metodu (pvz., tranzityvinio jungimo lentele), kad būtų galima rasti ir 

reikiamos atributo vertės potipių atitikmenis. 

 

● Normalios formos išraiškų lyginimas 

 

Taikant šį metodą užklausa pateikiama kaip predikatinė išraiška, kurioje yra apribotos atributo vertės, 

ir ta predikatinė išraiška trumposios normalios formos testuojama vertinant jos subsumciją 

kiekvienos testuojamos išraiškos atžvilgiu (kaip normalios formos subsumcijos testo atveju, kaip 

aprašyta 6.2 skirsnyje „Subsumcija“). 

 

● Aprašymo logikos svarstymo mechanizmo naudojimas 

 

Taikant šį metodą, siekiant nustatyti, ar kiekviena testuojama išraiška subsumuojama užklausos 

(suformuotos kaip predikatinė išraiška), naudojamas aprašymo logikos svarstymo mechanizmas 

(pvz., „Snorocket“, ELK, „Fact++“). 

 

Atvejų tyrimai 

 

Daugeliu atvejų, kai visoje organizacijoje naudojama SNOMED CT, kaip antai „Kaiser Permanente“ 

„HealthConnect EHR“ ir Danijos nacionalinė pagalbos priimant gydymo sprendimus sistema, 

pažangaus analitikos darbo tikslais naudojami SNOMED CT apibrėžčių atributai. 

 

Kai kurie tiekėjų produktai taip pat palaiko analitiką naudojant SNOMED CT apibrėžiamuosius 

sąryšius, įskaitant „Apelon“ paskirstytosios terminijos sistemą, „B2i Healthcare“ „SnowOwl“ terminų 

serverį ir „Cerner“ semantinės paieškos priemonę.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCECL/Expression+Constraint+Language+-+Specification+and+Guide
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCECL/Expression+Constraint+Language+-+Specification+and+Guide
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6.4  Terminijos aprašymo logika 

 
SNOMED CT semantika grindžiama aprašymo logika (AL). Taip visoje SNOMED CT galima 

automatizuoti pagrindimą ir ilgainiui įgyvendinti galingesnes analitikos užduotis nei įmanoma 

naudojant daugumą kitų metodų. Be subsumcijos ir apibrėžiamųjų sąryšių testavimo, aprašyto kartu 

su pirmiau nurodytais metodais, AL svarstymo mechanizmai ir užklausų sistemose galima naudoti 

tam tikrus papildomus logika grindžiamus metodus, įskaitant šiuos: 

 

● Ypatybių grandinių sudarymas 

 

Ypatybių grandinė – tai taisyklė, kurią taikant ypatybės buvimą galima nuspėti iš ypatybių grandinės. 

Pavyzdžiui, „x turi tėvą y“, o „y turi tėvą z“ ir tai reiškia, kad „x turi senelį z“ (tai galima užrašyti taip: 

„|turi tėvą||turi tėvą||turi senelį|). Šioje SNOMED CT laidoje numatyta tokia ypatybių grandinė: 

 

363701004 |tiesioginio poveikio medžiaga| 127489000 |turi aktyviąją sudedamąją dalį| 

363701004 |tiesioginio poveikio medžiaga| 

 

Tačiau naudojant programą vietos lygmeniu prireikus galima sukurti daugiau ypatybių grandinių. 

 

● Konkrečių verčių svarstymas 

 

SNOMED CT norint išsamiai apibrėžti kai kurių sąvokų (pvz., 374646004 |amoksicilino 500 mg 

tabletė|) reikšmę reikia skaičių ar sekų. Kai tokios sąvokų apibrėžtys perteikiamos naudojant OWL 

2, jų išsamiai apibrėžčiai (įskaitant konkrečias vertes) sukurti galima naudoti aprašymo logiką. 

 

● Lygiavertiškumo ir vėliau derinamų išraiškų subsumcijos testavimas 

(neapskaičiuojant normalių formų) 

 

Naudojant aprašymo logiką galima veiksmingai atlikti lygiavertiškumo ir subsumcijos testavimą ir 

nereikia rankiniu būdu apskaičiuoti kiekvienos išraiškos normalios formos. 

 

● Minimalių pakankamų rinkinių svarstymas 

 

Į SNOMED CT apibrėžtis įeina būtinų ir pakankamų sąlygų, kuriomis apibrėžiama tam tikra sąvoka, 

rinkinys. Tačiau šiuo metu SNOMED CT nėra išskiriami minimalūs rinkiniai, pakankami tokioms 

sąvokoms apibrėžti. Pavyzdžiui, 154283005 |plaučių tuberkuliozė| apibrėžiamieji sąryšiai yra šie: 

 

116680003 |yra| = 64572001 |liga| 

 

246075003 |sukėlėjas| = 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 

116676008 |susijusi morfologija| = 6266001 |granulominis uždegimas| 363698007 

|radinio vieta| = 39607008 |plaučių struktūra| 

 

Tačiau, susijusi morfologija „granulominis uždegimas“ būtinai yra, o toliau pateikiamas 

apibrėžiamųjų sąryšių rinkinys yra pakankamas padaryti išvadą dėl 154283005 |plaučių 

tuberkuliozė|: 

 

116680003 |yra| = 64572001 |liga| 
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246075003 |sukėlėjas| = 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 

363698007 |radinio vieta| = 39607008 |plaučių struktūra| 

 

Naudojant aprašymo logiką galima svarstyti kiekvieną sąvoką naudojant daugelį minimalių 

pakankamų rinkinių. 

 

Pavyzdys 

 

Pavyzdžiui, jeigu norima rasti visus sutrikimus, susijusius su organizmu 80166006 |streptococcus 

pyogenes|, galime nustatyti (naudojant SNOMED CT sąryšių rinkmeną), kad tarp 302809008 

|streptococcus pyogenes infekcija| ir 80166006 |streptococcus pyogenes| yra tiesioginis sąryšis 

„sukėlėjas“. Tačiau pritaikius toliau nurodytą ypatybių grandinės taisyklę: 

 

47429007 |susijęs su| 47429007 |susijęs su| 47429007 |susijęs su| ir turint omenyje, kad 47429007 

|susijęs su| turi tris potipius: 

255234002 |po| 

 

42752001 |priežastis| 

 

246075003 |sukėlėjas| 

 

naudojant aprašymo logiką galima nustatyti, kad 81077008 |ūminis reumatinis artritas| ir 58718002 

|reumatinė karštine| taip pat „susiję su“ sąvoka 30209008 |streptococcus pyogenes infekcija|. 6.4-

1 pav. pavaizduoti sąryšiai, kuriuos galima nustatyti sudarant ypatybių grandines.
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                                  6.4-1 pav. Ypatybių grandinių sudarymas 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Disorder Sutrikimas 

acute rheumatic arthritis Ūminis reumatinis artritas 

due to priežastis 

rheumatic fever reumatinė karštinė 

after po 

streptococcus pyogenes infection streptococcus pyogenes infekcija 

is a yra 

infectious disease infekcine liga 

causative agent sukėlėjas 

Organism Organizmas 

streptococcus pyogenes streptococcus pyogenes 

 

 

OWL 2 naudojimas 

 

Kai analitikos darbas SNOMED CT atliekamas naudojant aprašymo logikos metodą, SNOMED CT 

pirmiausia paverčiama OWL 2 (ontologijos aprašymo kalba). OWL 2 – tai semantinio tinklo 

ontologijos aprašymo kalba formaliai apibrėžiant reikšmę. SNOMED CT tarptautinėje laidoje yra 

transformacijos scenarijus „Perl“, paverčiantis RF2 rinkmenas OWL XML/RDF, funkcinės sintaksės 

arba KRSS rinkmenomis. 

 

Po to sukurtas OWL rinkmenas galima įkelti į aprašymo logikos redaktorių (pvz., „Protégé“) arba 

tiesiogiai naudoti teikiant terminologijos paslaugą su aprašymo logikos galimybėmis. Po to aprašymo 

logikos redaktoriuje arba terminologijos paslaugoje pasitelkiami AL svarstymo mechanizmai (taip pat 

vadinami klasifikatoriais), kaip antai „Snorocket“, ELK ir FACT++, naudojami SNOMED CT tikrinant 

nuoseklumą ir testuojant subsumciją (taip pat vadinama klasifikavimu). Taip pat galima atlikti dviejų 

išraiškų subsumcijos testavimą. Norint pateikti užklausą dėl SNOMED CT RDF išraiškų galima 

naudoti semantinių užklausų kalbas, kaip antai SPARQL. 

 

Atvejų tyrimai 

 

Kai kuriuose terminų serveriuose, kaip antai „B2i Healthcare“ „Snow Owl“ terminų serveryje, 

naudojami aprašymo logika grindžiami metodai, kuriuos taikant SNOMED CT atliekamas ir 

klasifikavimas, ir užklausos. „Kaiser Permanente“ bendradarbiauja su Oksfordo universitetu ir tiria 

būdus veiksmingai teikti sudėtingas užklausas aprėpiant itin daug pacientų sveikatos įrašų naudojant 

lanksčius lygiagrečius apdorojimo ir aprašymo logikos svarstymo mechanizmus.
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6.5 Terminijos ir struktūros aprašymo logika 

Atliekant pacientų duomenų analitikos darbą reikia vertinti ir terminijos, ir informacijos modelio 

semantiką. Įvairiuose informacijos modeliuose terminai gali būti iš anksto derinami skirtingu mastu 

ir tokia pat semantika gali būti perteikiama naudojant skirtingas informacijos struktūras. Naudojant ir 

terminijos, ir informacijos struktūrų aprašymo logiką gali pavykti nuosekliai perteikti duomenų 

reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar ta reikšmė išreiškiama duomenų vertėmis arba pačiu modeliu. 

 
Pavyzdys 

 
Apsvarstykite, pavyzdžiui, du alternatyvius būdus užrašyti šeimos anamnezę, kaip parodyta 6.5-

1 pav. Žaliais stačiakampiais perteikiama informacijos modelio loginė struktūra, o mėlynais 

stačiakampiais – sąvokų identifikatoriai, kurie yra naudojami paciento sveikatos įraše užpildant šį 

informacijos modelį. 

 
Informacijos modelyje kairėje naudojama antraštė „Šeimos anamnezė“, kuria nurodoma, kad 

įvardijama problema yra susijusi su tos problemos šeimos anamneze. Informacijos modelyje 

dešinėje naudojama termino vertė, iš kurios matyti, kad problema yra susijusi su konkrečiu šeimos 

anamnezės aspektu. 

 

 
 

6.5-1 pav. Du būdai užrašyti šeimos anamnezę 
 

Angliškai  Lietuviškai  

Family history Šeimos anamnezė 

Problem (coded text) Problema (užkoduotas tekstas) 

heart disease širdies liga 

Relationship (coded text) Sąryšis (užkoduotas tekstas) 

mother motina 

Clinical history Anamnezė 

Problem (coded text) Problema (užkoduotas tekstas) 

family history: cardiac disorder šeimos anamnezė: širdies liga 
 

Pateikiant užklausą dėl duomenų, kurie gali būti renkami bet kokiu formatu, būtina atsižvelgti ir į 

informacijos modelio semantiką, ir į konkrečių duomenų semantiką. Vienas iš būdų tai padaryti – 

naudojant „išraiškos šabloną“ konvertuoti visus konkrečius duomenis į aprašymo logikos formatą ir 

toliau jį naudojant svarstyti duomenis. 6.5-2 pav. pateikiamas išraiškos šablono pavyzdys, kurį 

galima naudoti norint sukurti SNOMED CT išraišką kiekvienam iš 6.5-1 pav. pateiktam duomeniui. 

Įsidėmėkite, kad oranžiniai lygiagretainiai – tai tarpsniai, į kuriuos vėliau įrašoma įvardyto duomenų 

elemento vertė (pvz., „$Problema“). 
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6.5-2 pav. Šeimos anamnezės duomenų perteikimas SNOMED CT išraiškomis 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Family history Šeimos anamnezė 

Problem (coded text) Problema (užkoduotas tekstas) 

Relationship (coded text) Sąryšis (užkoduotas tekstas) 

family history of clinical finding Klinikinis radinys šeimoje 

associated finding susijęs radinys 

$Problem $Problema 

subject relationship context subjekto santykių esmė 

$Relationship $Sąryšis 

temporal context laikinas kontekstas 

current or past (actual) dabar ar anksčiau (dabartinis) 

finding context radinio kontekstas 

known present žinoma 

Clinical history Anamnėze 

$Problem $Problema 

Problem (coded text) Problema (užkoduotas tekstas) 

 

Kai 6.5-1 pav. nurodyti duomenys naudojami pildant 6.5-2 pav. pavaizduotus šablonus, sukuriamos 

šios dvi išraiškos: 

 
416471007|klinikinis radinys šeimoje|: 

 
246090004 |susijęs radinys| = 56265001 |širdies liga|, 408732007 |subjekto santykių esmė| = 

72705000 |motina|, 408731000 |laikinas kontekstas| = 410511007 |dabar arba praeityje (faktinis)|, 

408729009 |radinio kontekstas| = 410515003 |žinomas| 275120007 |širdies sutrikimas šeimoje| 

Po to tas išraiškas galima palyginti naudojant AL svarstymo mechanizmą siekiant nustatyti, kad 

pirmoji išraiška subsumuojama antrosios, arba galima pateikti užklausą naudojant semantinių 

užklausų kalbą, kad abu duomenų perteikimo variantus būtų galima analizuoti nuosekliai.
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Įgyvendinimas 

 

OWL 2 
 

Aprašymo logikos metodai, kaip antai aprašytieji 6.4 skirsnyje „Terminijos aprašymo logika“, gali būti 

naudojami svarstant ir terminiją, ir informacijos modelį. Be SNOMED CT vertimo į OWL 2, 

informacijos modelio išraiškos OWL 2 kalba taip pat kuriamos naudojant „šablonus“ su „tarpsniais“, 

į kuriuos vėliau įrašomos pacientų sveikatos įrašų vertės. Tada ir terminijoje, ir informacijos modelyje 

galima nuosekliai  naudoti AL svarstymo mechanizmus, kaip antai „Snorocket“, ELK ir FACT++, ir 

semantinių užklausų kalbas, pavyzdžiui, SPARQL. 
 

Atvejų tyrimai 
 

„Kaiser Permanente“ bendradarbiauja su Oksfordo universitetu ir tiria būdus veiksmingai teikti 

sudėtingas užklausas aprėpiant itin daug pacientų sveikatos įrašų naudojant lanksčius lygiagrečius 

apdorojimo ir aprašymo logikos svarstymo mechanizmus. Šiame projekte analizuojami OWL-RL 

perteikti paciento duomenys aprėpiant ir terminiją, ir informacijos struktūrą. 
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6.6 Statistinių klasifikatorių naudojimas 

Klinikinės terminijos sistemos ir klasifikatoriai naudojami skirtingais, bet vienas kitą papildančiais 

tikslais; abu yra svarbi sveikatos priežiūros aplinkos dalis. Tad būna atvejų, kai analitikos arba 

ataskaitų teikimo tikslais SNOMED CT kodus būtina susieti su klasifikatoriumi, kaip antai ICD-9 ar 

ICD-10. Šių dviejų priemonių skirtumai lemia jų skirtingą paskirtį. 

 
Klasifikatorius – tai hierarchiškai organizuoti terminai, kuriuos galima sugrupuoti pagal kategorijas, 

skaičiuoti ir lyginti. Statistinis klasifikatorius yra monohierarchinė sistema, t. y. kiekvienas 

hierarchijos kodas priskiriamas prie vieno aukštesnio lygio kodo. Taip išvengiama dvigubo kodų 

skaičiavimo, nes jie yra grupuojami į dvi atskiras grupes (t. y. dvigubas skaičiavimas), bet tai reiškia, 

kad dėl kodų grupavimo sprendimus reikia priimti savo nuožiūra. Pavyzdžiui, ICD-10 kodas J12 |kitur 

nepriskirta virusinė pneumonija| priskiriama prie „Kvėpavimo sistemos ligų“, bet nepriskiriama prie 

„Tam tikrų infekcinių ir parazitinių ligų“. Taigi pateikus užklausą „Ar J12 yra kvėpavimo sistemos 

liga?“ bus gautas atsakymas „Taip“, o pateikus užklausą „Ar J12 yra infekcinė liga?“ bus gautas 

atsakymas „Ne“. 

 
Priešingai nei klinikinės terminijos atveju, klasifikatoriuose taip pat aiškiai išvardijami „žinomi 

nežinomi veiksniai“ (pvz., „kitaip neapibūdinta“ ir „kitur nepriskirta“); dažnai naudojamas vienas 

kodas siekiant perteikti kelis glaudžiai susijusius, bet kliniškai savarankiškus objektus (pvz., H65.9 

perteikia „alerginį vidurinį otitą“, „eksudacinį vidurinį otitą“, „mukozinį vidurinį otitą“ ir kitus); 

klasifikatoriai neretai pateikiami kaip kodavimo vadovai, kuriuose yra nustatytos griežtos, aiškiai 

apibrėžtos naudojimo taisyklės. Klasifikatoriuose dėmesys sutelkiamas į kodavimo drausmę (o ne 

išraiškingumą). Tai patogu formaliai išrašant sąskaitas ir mokant kompensacijas. Naudojant mažiau 

kodų taip pat galima lanksčiau priskirti kainas kiekvienam kodui (pvz., naudojant ICD-9, ICD-10 arba 

vieną iš su diagnoze susijusių grupių sudarymo sistemų). Klasifikatorius taip pat galima naudoti 

mažo sudėtingumo technologijų aplinkoje, įskaitant popierines arba paprastas skaičiuoklių sistemas. 

 
Klasifikatoriai pirmiausia naudojami tais atvejais, kai terminus reikia priskirti prie kategorijų ir būtina 

išvengti dvigubo skaičiavimo. Tai gali būti šie atvejai: 

 

• statistinių ataskaitų teikimas apie svarbiausias diagnozes, procedūras arba pagrindinę 

sergamumo priežastį; epidemiologinių ataskaitų teikimas skaičiuojant ligų kategorijas; 

• kitų administracinių ataskaitų teikimas remiantis konkrečiais PSO ataskaitų teikimo 

reikalavimais; sąskaitų išrašymas ir kompensavimas. 

 
Kita vertus, SNOMED CT yra klinikinės terminijos nomenklatūra, kurioje kiekvienas sąvokos 

identifikatorius perteikia atskirą klinikinę reikšmę. Užtikrindama didesnį duomenų išsamumą nei 

klasifikatoriai SNOMED CT sudaro galimybę gydytojams naudoti SNOMED CT taip, kad sveikatos 

priežiūros informacija būtų užrašoma užtikrinant klinikiniu požiūriu tinkamą išsamumo lygį. Priešingai 

nei statistinių klasifikatorių atveju, SNOMED CT naudojama polihierarchija, kurioje kiekvieną sąvoką 

galima priskirti daugiau nei prie vieno potipio, t. y. yra keli būdai klasifikuoti kiekvieną klinikinę 

reikšmę. SNOMED CT taip pat naudojami sąvokų apibrėžiamieji sąryšiai ir taip užtikrinamos dar 

lankstesnės ir didesnės analitikos galimybės. 

 
Paprastai rekomenduojama užrašyti klinikinius duomenis naudojant klinikinės terminijos 

nomenklatūrą, kaip antai SNOMED CT, ir ataskaitų teikimo tikslais susieti juos su vienu ar keliais 

klasifikatoriais, pavyzdžiui, ICD. SNOMED International paskelbia SNOMED CT susiejimo schemą 

ir su ICD-9, ir su ICD-10. Taip patenkinami valstybių narių ir PSO bendradarbiavimo centrų 

epidemiologinių, statistinių ir administracinių ataskaitų teikimo poreikiai. SNOMED International ir 

PSO bendradarbiauja dėl ICD-11 suderinimo su SNOMED CT ir ateityje atsiras galimybė glaudžiau 

integruoti konkrečius vartosenos atvejus. 
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Pavyzdys 
 

Pavyzdyje toliau pavaizduotos išplėstinės susiejimo schemos nuorodų rinkinio eilutės SNOMED CT 

sąvoką 15296000 |sterilumas| susiejant su atitinkamu ICD-10 kodu. Susiejimo taisyklių rinkinys 

kiekvienai SNOMED CT sąvokai pateikiamas kaip „susiejimo grupės“ ir kiekvienos susiejimo grupės 

viduje surikiuojamas pagal „susiejimo prioritetą“. Susiejimo taisyklė – tai kompiuterio skaitoma 

taisyklė, iš kurios matyti, ar susiejimo grupėje reikėtų pasirinkti šią susiejimo schemą, ir remiantis 

susiejimo schemos rekomendacijomis suformuluojamos žmonėms suprantamos rekomendacijos. 

Koreliacija perteikiamas pirminio ir tikslinio termino atitikmens tipas (pvz., „tikslus atitikmuo“ arba 

„nuo konkrečiojo prie bendrojo“), o iš susiejimo schemos kategorijos matyti pateikiamos susiejimo 

schemos rūšį. 
 

Susiejamas 

komponentas 

Susiejimo 
schemos 
tikslinis 
terminas 

Susieji

mo 

schem

os 

grupė 

Susiejimo 

schemos 

prioriteta

s 

Susiejimo schemos 
taisyklė 

Susiejimo schemos rekomendacija Koreliaci

jos 

kodas 

Susieji

mo 

schem

os 

kategor

ijos 

kodas 

15296000 

|sterilumas| 

N97.9 

|moters 

nevaisingumas, 

nenurodyta| 

1 1 IFA 10114008 |Moters 

sterilumas (radinys) | 

MOTERS STERILUMO ATVEJU 
RINKTIS N97.9 

Nenurod

yta 

Kontekst

u 

apibrėžt

a 

15296000 

|sterilumas| 

N46 

|vyro 
nevaisingumas| 

1 2 IFA 49408009 |Vyro 

sterilumas (radinys) | 

VYRO STERILUMO ATVEJU 
RINKTIS N46 

Nenurod

yta 

Kontekst

u 

apibrėžt

a 

15296000 

|sterilumas| 

 1 3 PRIEŠINGU ATVEJU 
TEISINGA 

SUSIEJIMO SCHEMOS 

PIRMINĖS SĄVOKOS 

KLAISIFIKUOTI NEĮMANOMA 

NAUDOJANT TURIMUS 

DUOMENIS 

Nenurod

yta 

Kontekst

u 

apibrėžt

a 

 

Įgyvendinimas 

 
Susiejimas su klasifikatoriais naudojant SNOMED CT 

 
SNOMED CT susiejimo su klasifikatoriais schemos paprastai perteikiamos SNOMED CT RF2 naudojant 

sudėtingos arba išplėstinės susiejimo schemos nuorodų rinkinį. Po to kiekvienas paciento sveikatos įrašo 

SNOMED CT kodas susiejamas su atitinkama susiejimo schemos nuorodų rinkinio eilute naudojant lauke 

„mapTarget“ esantį klasifikatoriaus kodą. 

 

Atvejų tyrimai 
 

Jungtinės Karalystės Terminologijos centro duomenų perkėlimo darbalaukyje pavaizduojama, kaip 

naudojamos SNOMED CT ir ICD-10 tarptautinės laidos ir OPCS intervencijų ir procedūrų 

klasifikatoriaus (OPCS-4) susiejimo schemos (naudojant Jungtinės Karalystės susiejimo schemas). 

Nacionalinė medicinos biblioteka (NLM) taip pat sukūrė demonstracinę priemonę, kurioje parodomi 

pagrindiniai susiejimo schemų taisyklių ir rekomendacijų principai. Taikant tą priemonę I-MAGIC1 

(interaktyvaus ICD kodų generavimo naudojant susiejimo schemas priemonę) SNOMED CT ir ICD-

10 susiejimo schema naudojama tikruoju laiku interaktyviai generuojant ICD-10 kodus. Taip 

modeliuojama problemų sąrašo sąsaja, kurioje vartotojas įrašo problemas naudodamas SNOMED 

CT terminus, kurie vėliau vartojami siekiant gauti ICD-10 kodus naudojant susiejimo schemą. Kai 

kuriuose tiekėjų produktuose, pavyzdžiui, „Cerner“ „Millenium“, statistinės analizės tikslais taip pat 

naudojamos SNOMED CT ir ICD-10 susiejimo schemos. 

1 http://imagic.nlm.nih.gov/imagic2/code/map

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCANLYT/6.6+Using+Statistical+Classifications%23FootnoteMarker1-0
http://imagic.nlm.nih.gov/imagic2/code/map
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7 Į užduotis orientuota analitika 

Ankstesniame skyriuje aprašyti SNOMED CT analitikos metodai yra naudingi tik kai atliekama 

konkreti analitikos užduotis, skirta patenkinti verslo poreikį. Šiame skyriuje nagrinėjame įvairias 

analitikos užduotis, kurias tie SNOMED CT metodai sudaro galimybę atlikti arba padeda atlikti 

geriau. 

 
Analitikos užduotis, kurioms atlikti gali būti naudingi SNOMED CT metodai, galima suskirstyti į tris 

bendras kategorijas, kaip pavaizduota 7-1 pav.: 

• analitika gydymo vietoje, kuri yra naudinga pavieniams pacientams ir gydytojams. Ji apima 

ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos teikimą; 

• tiriamosios visumos analitika, naudinga tiriamosioms visumoms. 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. 
 

 
 

7-1 pav. Analitikos užduotys, kurias atliekant gali būti naudinga SNOMED CT 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Benefit Individuals  
Patients and Clinicians 

Nauda pavieniams  
pacientams ir gydytojams 

Benefit Populations Nauda visuomenės grupėms 

CLINICAL ASSESSMENT AND 
TREATMENT 

KLINIKINIS VERTINIMAS IR GYDYMAS 

POPULATION MONITORING VISUOMENĖS STEBĖSENA 

Evidence-Based Healthcare Įrodymais grindžiama sveikatos priežiūra 

RESEARCH (Clinical knowledge) MOKSLINIAI TYRIMAI (klinikinės žinios) 
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Atliekant daugelį šių užduočių pasitelkiamos verslo informacijos galimybės, panašiai kaip kituose 

sektoriuose, kaip antai apdirbamosios pramonės, mažmeninės prekybos ir transporto sektoriuose. 

Verslo informacija – tai ankstesnių laikotarpių, dabartinės ir prognozuojamosios informacijos 

teikimas. Tokios paslaugos apima ataskaitų teikimą, tiesioginį analitinį tvarkymą (OLAP), duomenų 

gavybą, procesų gavybą, sudėtingų įvykių tvarkymą, lyginamąją analizę, tekstų gavybą, 

prognozuojamąją analizę ir norminančiąją analitiką. Daugeliu atvejų tų paslaugų teikimo platforma 

yra duomenų saugykla (žr. 8.2 skirsnį „Duomenų saugykla“). 

 
Tokius verslo informacijos metodus derinant su SNOMED CT galimybėmis atsiranda naujų 

galimybių teikti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas.
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7.1 Analitika gydymo vietoje 

Analitika gydymo vietoje apima analitikos paslaugas, tiesiogiai naudingas pavieniams pacientams ir 

gydytojams, įskaitant ankstesnių duomenų santraukas, pagalbą priimant sprendimus ir informacijos 

teikimą gydymo vietoje. Atliekant tokias analitikos užduotis paprastai parengiama pacientų duomenų 

santrauka ir susiejimo schemos, terminai susiejami klinikinių žinių artefaktais.

 

 
7.1.1 Ankstesnių duomenų santraukos 

 

Viena svarbi sveikatos priežiūros srities informacinių technologijų užduotis – veiksmingai rengti 

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų turimos paciento klinikinės anamnezės santraukas (ypač 

skubiais atvejais). Paprastai paciento klinikiniai duomenys laikomi keliose sveikatos priežiūros 

įstaigose naudojant įvairius informacijos modelius ir kodavimo sistemas. Net vienoje įstaigoje 

paciento duomenys gali būti užregistruoti atskirai dėl kiekvieno priežiūros epizodo, įvairiuose 

prietaisuose ir neretai skirtingose programinės įrangos sistemose. 

 
SNOMED CT kaip bendra pavyzdinė terminijos nomenklatūra gali padėti integruoti tokią informaciją 

su kitomis kodavimo sistemomis (žr. 5.2 skirsnį „Kitų kodavimo sistemų susiejimas su SNOMED 

CT“). Ją taip pat galima naudoti siekiant iššifruoti klinikinius duomenis, pirminėse sistemose 

užrašytus kaip laisvos formos tekstas (žr. 5.1 skirsnį „Natūraliosios kalbos apdorojimas“), ir 

apibendrinti didelius duomenų kiekius pagal grupavimo kodus suskirstant juos į bendresnes 

kategorijas (žr. 6.2 skirsnį „Subsumcija“). SNOMED CT taip pat galima naudoti siekiant padėti 

gydytojams filtruoti didelius duomenų kiekius išrenkant iš jų įrašus, kurie yra svarbūs konkretaus 

priežiūros epizodo atveju, pavyzdžiui, surandant visus ankstesnius įrašus dėl miokardo infarkto. 

 

Vienas svarbus pavyzdys – Jungtinės Karalystės NHS sveikatos priežiūros įrašų santraukų (SCR) 

paslauga1, teikiama naudojant SNOMED CT, kuria perteikiama įvairių tipų klinikinė informacija, 

įskaitant anamnezę, vaistus, nepageidaujamas reakcijas ir alergijas. Teikiant šią paslaugą 

naudojama išsamių pacientų sveikatos įrašų, saugomų įvairiose sistemose, santrauka. Jeigu 

pirminiai duomenys sukurti ne SNOMED CT, prieš juos perduodant atliekamas jų susiejimas su 

SNOMED CT. Sveikatos priežiūros įrašų santrauka jau parengta dėl daugiau nei 40 mln. asmenų 

Anglijoje (80 proc. gyventojų). Teikiant šią paslaugą sudaromos sąlygos saugiai ir veiksmingai 

vertinti ir gydyti tuos asmenis, labai padidėjo vaistų derinimo tikslumas ir savalaikiškumas2. 

 
1„SNOMED CT įvadas tiekėjams“, 2015 m., http://snomed.org/vendorintro. 
2 S. Sachdea, „SCR parengtos 40 mln. pacientų“, E-Health Insider, 2014 m. liepos 2 d., 
www.digitalhealth.net/news/29744/scr-reaches-50m-patients.



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 

7.1.2  Pagalba priimant klinikinius sprendimus 
 

Pagalbos priimant klinikinius sprendimus sistemos (CDSS) projektuojamos taip, kad padėtų 

gydytojams priimti sprendimus gydymo vietoje. Pagalbos priimant klinikinius sprendimus naudojimo 

pavyzdžiai: 

 

• klinikinių gairių ir protokolų laikymosi patikrinimas; pagalba gydytojams vykdant 

sudėtingas priežiūros procedūras; 

• apsauga nuo klaidų išrašant vaistus (pvz., vaistų suderinamumo ir su alergijomis ir 

vaistų kontraindikacijomis susijęs patikrinimas);  

• itin svarbių laboratorinių tyrimų rezultatų pateikimas; 

• paprašius išvardijami klinikinių žinių šaltiniai, svarbūs tam tikro paciento diagnozei, 

simptomams, procedūroms arba vaistams. 

 

Daugumą CDSS sudaro trys dalys: 

 

1. žinių bazė su taisyklėmis ir gairėmis, pavyzdžiui: 

a. JEIGU vaistas = << 48603004 |varfarinas| IR 77386006 |pacientė šiuo metu nėščia| 

TADA perspėti vartotoją, 

b. JEIGU vaistas turi aktyviąją sudedamąją dalį = << 387494007|kodeinas| IR praeityje 

292055008 |nepageidaujama reakcija į kodeiną| TADA perspėti vartotoją, 

c. JEIGU diagnozė = << 195967001 |astma| TADA parodyti astmos gydymo gaires; 

2. išvadų mechanizmas, kuriame naudojami pacientų sveikatos įrašų duomenys siekiant 

nustatyti, kurių žinių bazės taisyklių reikėtų laikytis, pavyzdžiui: 

a. jeigu pacientei, kurios radinys yra 77386006 |pacientė šiuo metu nėščia| išrašoma 

375374009 |varfarino natrio druska 4 mg tabletė|, išvadų mechanizme pritaikoma 

pirmiau nurodyta a taisyklė; 

b. jeigu pacientui, kurio anamnezėje yra 292055008 |nepageidaujama reakcija į kodeiną| 

išrašoma 412575004 |aspirinas 325 mg / kodeinas 30 mg tabletė|, išvadų mechanizme 

pritaikoma pirmiau nurodyta b taisyklė; 

c. jeigu paciento pirminė diagnozė įrašoma kaip „195949008 |lėtinis astminis bronchitas|“, 

išvadų mechanizme pritaikoma pirmiau nurodyta c taisyklė; 

3. pranešimo mechanizmas, kurį naudodama sistema parodo vartotojui įspėjimus arba 

klinikines žinias. 

 

Naudodama įvairius SNOMED CT metodus, įskaitant susiejimą, poaibius, subsumciją ir sąryšių 

nustatymą, SNOMED CT padeda taikyti išvadų mechanizmą nustatant tinkamas taisykles, kurių 

reikia laikytis. 

 

Pavyzdžiui, „Kaiser Permanente“ „HealthConnect“ sistemoje SNOMED CT naudojama siekiant 

veiksmingai paversti jos veikimo taisykles pagalbos priimant sprendimus taisyklėmis. Danijos 

nacionalinė e. sveikatos valdyba kuria centralizuotą pagalbos priimant sprendimus paslaugą 

remdamasi Danijos SNOMED CT vaistų plėtiniu, kuriame naudojami SNOMED CT hierarchiniai ir 

apibrėžiamieji sąryšiai. 

 

Kai kurios komercinės priemonės taip pat turi SNOMED CT galimybes užtikrinti pagalbą priimant 

klinikinius sprendimus. Pavyzdžiui, „Cambio“ COSMIC priemonėje GDL (gairių apibrėžimo kalba) 

taisyklės susiejamos su SNOMED CT sąvokomis siekiant užtikrinti tinkamų taisyklių taikymą. 

„Allscript“, „Sunrise InfoButton“™ priemone gydytojams pateikiama svarbi medicinos informacija, kai 

reikia priimti sprendimus dėl paciento priežiūros, užklausoms dėl trečiųjų šalių turimos medicinos 



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

informacijos pateikti naudojant SNOMED CT užkoduotų pacientų problemų sąrašus ir skirtų vaistų 

duomenis. „Epic“ sistemoje skelbiami su pagalba priimant sprendimus susiję įspėjimai 

(vadinamosios geriausios patirties rekomendacijos), kurių kriterijams apibrėžti naudojama SNOMED 

CT hierarchija. O „First DataBank“ siūlo pagalbos priimant sprendimus priemones, susietas su 

SNOMED CT, pirmiausia siekiant nustatyti saugos problemas, kylančias dėl tam tikrų vaistų derinių, 

diagnozių ir nepageidaujamos reakcijos į vaistus praeityje.
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7.1.3 Informacijos pateikimas gydymo vietoje 
 

Kalbant apie informacijos pateikimo poreikius, dauguma gydytojų pageidauja informaciją rinkti vieną 

kartą ir ją naudoti daug kartų. SNOMED CT sudaro galimybę pasiekti šį tikslą, nes galima rinkti 

tinkamo išsamumo duomenis ir vėliau teikti užklausas to paties arba mažesnio išsamumo lygmeniu. 

SNOMED CT įgyvendinami informacijos pateikimo gydymo vietoje reikalavimai naudojant bet kurį 

(arba visus) iš SNOMED CT analitikos metodų, aprašytų 6 skirsnyje „SNOMED CT analitikos 

metodai“, įskaitant poaibius, subsumciją, apibrėžiamuosius sąryšius ir aprašymo logiką. Informacijos 

pateikimo gydymo vietoje reikalavimų pavyzdžiai: 

 

• padėti gydytojams atsiminti profilaktines paslaugas (priminimai);  

• nustatyti pacientus, kurių priežiūroje esama spragų ir kuriems kyla rizikos veiksnių; 

• stebėti, kaip pacientai laikosi jiems skirto gydymo; 

• teikti klinikinius duomenis registrams, kaip antai vėžio, smūgių ir infekcinių lygių registrams; 

• sąskaitų išrašymas ir kompensacijos.1 

Įgyvendinant informacijos pateikimo reikalavimą, kai reikia išvengti dvigubo skaičiavimo (kaip antai 

statistinių ataskaitų teikimo, administracinių ataskaitų teikimo, sąskaitų išrašymo arba 

kompensavimo atvejais), SNOMED CT kodus galima susieti su statistiniais klasifikatoriais (kaip antai 

ICD-9 ir ICD-10) (žr. 6.6 skirsnį „Statistinių klasifikatorių naudojimas“). 

 

Jeigu pirminiams duomenims taikoma kodavimo sistema, kurioje nėra tokių pat informacijos 

pateikimo galimybių, kaip SNOMED CT, arba kai naudojamos įvairios kodavimo sistemos, siekiant 

įvykdyti informacijos pateikimo reikalavimus koduojamus duomenis galima susieti su SNOMED CT 

(žr. 5.2 skirsnį „Kitų kodavimo sistemų susiejimas su SNOMED CT“). 

1 Pastaba. Kai kuriose sveikatos priežiūros aplinkose tai gydymo vietoje vykdoma veikla, o kitose – 

ne.
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7.2 Tiriamosios visumos analitika 

Tiriamosios visumos analitika aprėpia analitikos paslaugas, naudingas visai tiriamajai visumai, 

įskaitant tendencijų analizę, visuomenės sveikatos stebėseną, farmakologinį budrumą, sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo auditą ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimą. Tiriamosios visumos 

analitika naudinga rengiant visuomenės sveikatos programas, nes padeda nustatyti grėsmes 

sveikatai, pagrįsti viešąją politiką ir valdyti sveikatos priežiūros išteklius. 

 

Veiksmingą sveikatos priežiūros ir paslaugų planavimą lemia kokybiški klinikiniai duomenys. 

Klinikinius duomenis paprastai turi daug įvairių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, kurie naudojasi 

skirtingomis klinikinėmis sistemomis. Siekiant palyginti tokią informaciją analizės tikslais reikia ir 

standartizuotos terminijos, ir bendrų informacijos modelių. Norint nustatyti svarbius ir naudingus 

faktus dideliame lyginamų duomenų kiekyje taip pat reikia, kad tie duomenys būtų tikslūs ir prasmingi 

ir kad juos būtų galima apdoroti kompiuteriu. 

 

SNOMED CT įvairiomis priemonėmis padeda atlikti tiriamosios visumos analitikos darbą. Pirma, 

šioje nomenklatūroje galima tiksliau užrašyti klinikinius duomenis, nes juos galima perteikti tinkamu 

klinikinio išsamumo lygmeniu. Antra, ji padeda integruoti atskirus klinikinių duomenų šaltinius, nes 

veikia kaip pavyzdinė terminų bazė, kurioje galima susieti laisvos formos tekstą ir kitas kodavimo 

sistemas. Trečia, joje galima teikti prasmingesnes ir veiksmingesnes užklausas dėl duomenų 

naudojant kiekvienos sąvokos aprašymus, hierarchijas ir logika grindžiamas apibrėžtis. 

 

Tiekėjų produktai, kuriais siūlomi visuomenės sveikatos sprendimai, – „Caradigm“ informacijos 

platforma, „Allscript“ klinikinės kokybės vadybos ir klinikinio veiksmingumo valdymo priemonės, 

„Cerner“ „PowerInsight“® duomenų saugykla ir „Epic“ analitikos ir ataskaitų teikimo priemonė. 

 

Šiame skirsnyje nagrinėjame trijų pagrindinių tipų tiriamosios visumos analitiką: tendencijų analizę, 

farmakologinį budrumą ir klinikinį auditą
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7.2.1 Tendencijų analizė 
 

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. 

 

Kai pavyksta nustatyti sergamumo tam tikra liga, gydymo, procedūros arba intervencijos paplitimo 

pokyčius per tam tikrą laiką, tai labai naudinga vykdant visuomenės sveikatos stebėseną, 

prognozuojant paklausą ir veiksmingai paskirstant išteklius įmonės ir nacionaliniu lygmenimis. 

Vienas iš sunkumų, kylančių analizuojant reguliariai renkamus pacientų duomenis siekiant nustatyti 

tendencijas, – atskirti nedidelius kodavimo stiliaus pakeitimus nuo tikrųjų sergamumo ligomis 

pokyčių. Paprastas pavienių sąvokų identifikatorių naudojimo atvejų skaičiavimas gali būti itin 

klaidinantis. Pavyzdžiui, jeigu mažiau naudojamas kodas 22298006 |miokardo infarktas|, tai gali 

reikšti, kad labiau naudojami konkretesni kodai (kaip antai 314207007 |miokardo infarktas be Q 

bangos| arba 304914007 |ūminis Q bangos infarktas|), o ne tai, kad sumažėjo miokardo infarktų 

sergamumo rodiklis. Naudojant SNOMED CT užkoduotų duomenų subsumcijos testavimą (žr. 6.2 

skirsnį „Subsumcija“) galima atlikti aukštesnio lygio tendencijų analizę aprėpiant konkretesnius 

užkoduotus duomenis. 

 

SNOMED CT polihierarchija leidžia analizuoti tendencijas daugeliu požiūrių. Tačiau sprendimas, 

kokio išsamumo lygio turi būti tendencijų analizė, gali būti priimamas savo nuožiūra. Didėjant 

SNOMED CT duomenų tendencijų analizės paklausai kuriami nauji šios užduoties atlikimo būdai. 

 

Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės duomenų perkėlimo darbalaukyje (atvejo tyrimas 12.1.1 skirsnyje 

„Duomenų perkėlimo darbalaukis (Jungtinė Karalystė)“) yra tendencijų analizės modulis, kuriame 

analizuojamas pavienių SNOMED CT kodų naudojimo dažnis elektroninių pacientų sveikatos įrašų 

(angl. EPR) duomenyse ieškant kodų, kurių registravimo dažnis per duomenų rinkimo laikotarpį 

pasikeitė. Taip pat yra indukcijos modulis, kuriame atliekama sudėtingesnė klinikinės veiklos 

skyriaus atvejų rinkinio ir krūvio tendencijų analizė. Užuot išvardijant dažniausiai naudojamus 

pavienius kodus indukcijos modulyje nustatomi dažniausiai naudojami kodų tipai. Pavyzdžiui, 

skubios pagalbos skyrius gali naudoti maždaug 500 įvairių įplėšimų tam tikroje anatominėje vietoje 

SNOMED CT kodų. Nors nė vienas iš su konkrečia vieta susijusių kodų negali būti įtrauktas į 

labiausiai paplitusių kodų sąrašą, 312608009 |įplėšimas| palikuoniai gali kartu sudaryti didelę 

skyriaus darbo krūvio dalį. 

 

Naudojant šį algoritmą nustatytais analizės lygmenimis išrenkami sutelkimo taškai. Pagal 

numatytąsias nomenklatūros nuostatas SNOMED CT hierarchijoje yra maždaug 100 pomedžių ir 

kiekviename pomedyje yra maždaug pastovi visų užkoduotų epizodų dalis (maždaug 1 proc. visų 

užkoduotų įvykių viename pomedyje). Algoritmas užbaigiamas, kai visų nustatytų pomedžių visų 

kodų rinkinį sudaro didžioji dalis analizuojamo duomenų rinkinio. Kalbant apie tikruosius kreipimųsis 

į skubios pagalbos skyrių duomenis, palyginti nedaug atvejų (apie 0,2 proc.) buvo užkoduota kaip 

pirmiausia susiję su endokrinine liga. Todėl siekdamas gauti pakankamai didelę epizodų grupę 

algoritmas renkasi 362969004 |endokrininės sistemos sutrikimas| kaip vieno pomedžio, susijusio su 

šiomis paciento kreipimosi priežastimis, šaknį. Kita vertus, labai didelė (9,4 proc.) atvejų dalis 

susijusi su kuriuo nors 928000 |raumenų ir skeleto sistemos sutrikimas| potipiu. Tad ši darbo krūvio 

dalis apibendrinama įvairiuose išsamesniuose pomedžiuose, įskaitant (atskirai) nudegimus, 

nubrozdinimus, įplėšimus, sužalojimą buku daiktu, traiškytinį sužalojimą ir svetimkūnį. 

Tokias tam tikrų laikotarpių kodų suvestines vėliau galima atsekti siekiant nustatyti paklausos, 

sergamumo ligomis arba išteklių panaudojimo tendencijas.
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7.2.2 Farmakologinis budrumas 
 

Farmakologinis budrumas – tai nepageidaujamo farmacijos produktų poveikio duomenų rinkimas, 

nustatymas, vertinimas, stebėsena ir prevencija. Tai su farmacijos produktais susijusių pavojų 

nustatymas ir bet kokios galimos žalos pacientams rizikos sumažinimas. Svarbi farmakologinio 

budrumo veiklos dalis – priežiūra po pateikimo rinkai, kai vykdoma rinkai pateikto vaisto arba 

medicinos priemonės saugos stebėsena. Kadangi vaistai patvirtinami remiantis klinikiniais tyrimais, 

kuriuose dalyvauja palyginti nedaug žmonių, priežiūra po pateikimo rinkai atlieka svarbų vaidmenį 

toliau patikslinant, patvirtinant arba paneigiant vaisto saugą visuomenei. 

 

Farmakologinio budrumo srityje naudojama daug duomenų šaltinių siekiant įvertinti ir stebėti 

licencijuotų vaistų saugą, įskaitant klinikinių tyrimų duomenis, medicinos literatūrą, savaiminio 

duomenų pateikimo duomenų bazės, gydymo skyrimą, elektroninius sveikatos įrašus ir pacientų 

registrus. Didelių klinikinių duomenų kiekių gavybą galima naudoti siekiant atkreipti dėmesį į 

galimas saugos problemas. Tačiau šiuo metu naudojami tokių duomenų analizės mechanizmai 

neretai brangiai kainuoja ir kartu nėra labai tikslūs. 

 

Dideli tiksliai užkoduotų SNOMED CT duomenų rinkiniai išilginiuose sveikatos įrašuose gali būti 

labai naudingi farmakologinio budrumo srityje. Kai klinikiniai duomenys nėra iš karto registruojami 

SNOMED CT, laisvos formos tekstą ir kitų kodavimo sistemų duomenis galima susieti su SNOMED 

CT (žr. 5.1 skirsnį „Natūraliosios kalbos apdorojimas“ ir 5.2 skirsnį „Kitų kodavimo sistemų 

susiejimas su SNOMED CT“) siekiant užtikrinti vienodą užklausų dėl ligų, požymių ir simptomų, 

laboratorinių tyrimų rezultatų, vaistų, priemonių, procedūrų, alergijų, nepageidaujamų reakcijų, kūno 

vietų ir medžiagų pateikimą. SNOMED CT polihierarchija ir apibrėžiamieji sąryšiai, kuriais 

užtikrinami ryšiai tarp šių sričių, yra svarbus reikšme grindžiamos informacijos, dėl kurios galima 

teikti užklausas, šaltinis. 

 

Daugelis vaistų reguliavimo ir farmacijos bendrovių nepageidaujamų su vaistais susijusių reiškinių 

klasifikavimo tikslais šiuo metu naudojasi Medicinos terminų žodynu, skirtu vaistų reguliavimo 

veiklai (MedDRA). MedDRA yra tarptautinis standartinis nepageidaujamų reiškinių klasifikatorius, 

taikomas iki ir po pateikimo į rinką. Tačiau, kadangi MedDRA buvo sukurtas nenumatant galimybės 

reguliariai kaupti klinikinius duomenis, jo ryšys su klinikinėmis sistemomis yra ribotas. Tad susiejus 

SNOMED CT ir MedDRA būtų sudaryta galimybė atlikti abiejų rūšių analizę ir teikti ataskaitas 

remiantis tais pačiais klinikiniais duomenimis. Jungtinės Karalystės vaistų ir sveikatos priežiūros 

produktų reguliavimo agentūra (MHRA) (padedant MedDRA palaikymo ir paramos paslaugų 

organizacijai) šiuo tikslu kuria SNOMED CT ir MedDRA susiejimo schemą.
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7.2.3 Klinikinis auditas 
 

Klinikinio audito tikslas – pagerinti pacientų priežiūrą ir jos rezultatus sistemingai peržiūrint priežiūrą 

pagal nustatytus standartus ir įgyvendinant pokyčius. Remdamiesi jo išvadomis paslaugų teikėjai ir 

pacientai gali suprasti, kokie yra jų sveikatos priežiūros paslaugų pranašumai ir ką galima patobulinti. 

Pagrindinis klinikinio audito komponentas – veiklos rezultatų peržiūra (arba auditas) siekiant 

užtikrinti, kad būtų daroma tai, kas turėtų būti daroma, ir, jeigu tai nėra daroma, kad būtų numatyta 

padėties ištaisymo galimybė. 

 

Klinikinis auditas gali būti atliekamas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, pavienėse klinikose, 

ligoninėse, įmonėse arba jurisdikcijose. Auditas gali turėti didelį teigiamą poveikį užtikrinant nuoseklų 

kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Audito klausimai paprastai išrenkami pragmatiškai, 

orientuojantis į vietos duomenų rinkimo praktiką. Pavyzdžiui: 

 

Kokia dalis pacienčių, pakviestų atlikti gimdos kaklelio patikrą, atvyko pasitikrinti? 

Kiek išemine širdies liga sergančių pacientų gauna tinkamą gydymą vaistiniais preparatais? Ar visi 

cukriniu diabetu sergantys pacientai buvo apžiūrėti per nustatytą laikotarpį? 

 

Šiuo metu atliekant auditą dalis informacijos pateikiama vadovaujantis klasifikatoriais, o kita dalis – 

keliant konkrečiai su auditu susijusius klausimus. SNOMED CT padės sudaryti daugiau galimybių 

atliekant tokį auditą rinkti duomenis iš pacientų sveikatos įrašų, taip sumažinant papildomą su 

duomenų rinkimu susijusią naštą; taip pat bus galima susidaryti aiškesnį vaizdą, pavyzdžiui, dėl 

tretinės sveikatos priežiūros centrų, kuriuose gali būti atliekamos kai kurios kitaip neapibūdintos ir 

kitur nepriskirtos procedūros ir kurių dėl to negalima patikimai palyginti su kitais centrais, kuriuose 

atliekamos procedūros yra sudėtingos ir naujoviškos (naujos). 

 

SNOMED CT gerai tinka tenkinti ad hoc reikalavimus, susijusius su klinikinio audito klausimais, 

naudojant 6 skirsnyje „SNOMED CT analitikos metodai“ aprašytus metodus. Naudojant SNOMED 

CT kodus, užregistruotus teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, galima sumažinti papildomą naštą, 

susijusią su specialiai audito tikslais atliekamu duomenų rinkimu. SNOMED CT taip pat gali padėti 

užtikrinti tikslesnius audito rezultatus nei klasifikatoriai, nes ją naudojant būtų atskiriamos konkrečios 

sąvokos (pvz., klinikiniai radiniai arba procedūros), kurios klasifikatoriuose gali patekti į kitaip 

neapibūdintų ir kitur nepriskirtų sąvokų kategorijas. 

 

Naudojant kai kuriuos tiekėjų produktus, kaip antai „Cerner“ „PowerInsight“® duomenų saugyklą (žr. 

atvejo tyrimą 12.2.7 skirsnyje „Cerner“), galima atlikti klinikinį auditą pasitelkiant SNOMED CT 

pagrindu veikiančias analitikos priemones.



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 
 

7.3 Klinikiniai tyrimai 

Klinikiniai tyrimai – tai sveikatos priežiūros mokslo šaka, apibūdinanti žmonėms skirtų vaistinių 

preparatų, priemonių, diagnostikos produktų ir gydymo režimų saugą ir veiksmingumą. Klinikiniai 

tyrimai gali būti naudojami ligos simptomų prevencijos, gydymo, diagnozės arba sumažinimo tikslais. 

Priešingai nei tuo atveju, kai pagal klinikinę praktiką taikomi nusistovėję gydymo režimai, atliekant 

klinikinius tyrimus surenkami įrodymai siekiant sukaupti daugiau žinių ir nustatyti naujoviško gydymo 

ir kitos pacientų valdymo praktikos vertę. 

 

Rengiant klinikinius tyrimus paprastai atliekama aiškiai apibrėžtų vienarūšių tam tikra konkrečios 

stadijos liga sergančių pacientų, kuriems skirtas panašus gydymas ir kurie paprastai neserga 

rimtomis gretutinėmis ligomis, grupių analizė. Duomenys gali būti renkami perspektyviai arba 

gaunami retrospektyviai. 

 

SNOMED CT padeda vykdyti klinikinių tyrimų veiklą sudarydama palankesnes sąlygas nustatyti 

klinikinių tyrimų kandidatus, patikimai analizuoti tyrimų duomenis, užsiimti prognozuojamąja 

medicina ir didinti semantinės klinikinių žinių paieškos veiksmingumą. 

 

Šiame skirsnyje nagrinėjame tris pagrindinius klinikinių tyrimų aspektus, kuriems gali būti naudinga 

naudoti SNOMED CT: klinikinių tyrimų kandidatų nustatymą, prognozuojamąją mediciną ir 

semantinę paiešką.
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7.3.1 Klinikinių tyrimų kandidatų nustatymas 
 

SNOMED CT taip pat gali būti naudojama, kad būtų lengviau nustatyti klinikinių tyrimų kandidatus, 

kuriuos būtų galima oficialiai pakviesti dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Radinių, procedūrų arba 

vaistų poaibius (žr. 6.1 skirsnį „Poaibiai“) galima naudoti siekiant atrinkti tyrimų kandidatus pagal jų 

klinikinę būklę arba gydymą. Subsumcijos metodą (žr. 6.2 skirsnį „Subsumcija“) galima naudoti 

siekiant nustatyti tinkamus kandidatus, neatsižvelgiant į saugomų jų klinikinių duomenų išsamumo 

lygį. SNOMED CT apibrėžiamuosius sąryšius (žr. 6.3 skirsnį „Apibrėžiamųjų sąryšių naudojimas“) 

galima naudoti įvairiais tikslais, pavyzdžiui, nustatant konkrečių anatominių vietų ligomis sergančius 

pacientus, su tam tikra morfologija, pacientus, kurie vartoja konkrečių sudedamųjų dalių sudėtyje 

turinčius arba konkrečios dozės formos vaistus, ir pacientus, kuriems konkrečioje kūno vietoje buvo 

atliktos procedūros. 

 

Komercinės priemonės, kurias galima naudoti rengiant klinikinius tyrimus, – pavyzdžiui, „Cerner“ 

klinikinių tyrimų modulis („PowerTrials“), kuriame užtikrinama pacientų nustatymo funkcija (žr. atvejo 

tyrimą 12.2.7 skirsnyje „Cerner“).
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7.3.2  Prognozuojamoji medicina 
 

Prognozuojamosios medicinos srityje prognozuojama ligos tikimybė ir imamasi priemonių siekiant 

apskritai užkirsti kelią ligai arba gerokai sumažinti jos poveikį pacientui. Prognozuojamosios 

medicinos rezultatais dažnai remiamasi rūpinantis pavieniais pacientais, bet jais vadovaujantis taip 

pat galima spręsti dėl išteklių panaudojimo aprėpiant visą tiriamąją visumą, kuriai kyla didelė rizika. 

 

Prognozuojamosios medicinos tikslas – prognozuoti būsimos ligos tikimybę, kad sveikatos priežiūros 

specialistai ir patys pacientai galėtų imtis iniciatyvos ir pakeisti gyvenimo būdą ir vykdyti aktyvesnę 

gydytojų priežiūrą, kaip antai reguliariai tikrinti odą arba atlikti mamografiją ar kolonoskopiją. 

Prognozuojamosios medicinos priemonėmis reaktyvioji medicina virsta proaktyviąja medicina ir taip 

sudaroma galimybė išlikti sveikam gerokai ilgesnį laiką ir sumažinti sergamumą ligomis, jų paplitimą 

ir su jomis susijusias sąnaudas. 

 

Daug dėmesio skiriama genų žymeklių dėl polinkio susirgti tam tikromis ligomis paieškoms. Tačiau 

nereikėtų nuvertinti ir tikslaus fenotipinių (pvz., ūgio ir svorio, kraujospūdžio) ir aplinkos veiksnių 

(pvz., rūkymo, alkoholio vartojimo) ir kitų gyvenimo būdo veiksnių (pvz., mankštos, mitybos, 

gyvenimo kokybės) registravimo. Pavyzdžiui: 

 

1. Pacientas rūko ir serga išemine širdies liga? Taip prognozuojama padidinta miokardo infarkto 

rizika; 

2. Pacientė turi BRCA1 geną ir yra 40 metų moteris? Taip prognozuojama (padidinta) krūties 

vėžio rizika SNOMED CT gali būti naudinga prognozuojamosios medicinos srityje, nes: 

padeda nustatyti klinikinių tyrimų kandidatus (kaip aprašyta 7.3.1 skirsnyje „Klinikinių tyrimų 

kandidatų nustatymas“); 

padeda analizuoti klinikinius duomenis, kaip antai šeimos anamnezę, gyvenimo būdą ir aplinkos 

radinius, siekiant padidinti prognozavimo galimybes (naudojant analitikos metodus, kaip aprašyta 6 

skirsnyje „SNOMED CT analitikos metodai“); 

sukuria ryšį tarp paciento duomenų ir rizikos vertinimo taisyklių, kad taisyklės būtų taikomos 

remiantis klinikiniuose duomenyse užregistruotų kodų subsumcija (žr. 6.2 skirsnį „Subsumcija“). 

Pavyzdžiui, būtų galima pagerinti palyginimą su pacientų sveikatos įrašais apibrėžiant pirmiau 

aprašytas taisykles taip: 

 

1. Kriterijai: 77176002 |rūkalius| IR 414545008 |išeminė širdies liga| Rizika: 22298006 |miokardo 

infarktas| 

2. Kriterijai: 412734009 |teigiamas BRCA1 geno mutacijos testo rezultatas| Rizika: 254837009 |krūties 

vėžys|
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7.3.3  Semantinė paieška 
 

Medicinos literatūros ir klinikinių ataskaitų apimtis vis didėja, tad vis svarbiau turėti galimybę atlikti 

prasmingą tos informacijos paiešką. Natūraliosios kalbos apdorojimo technologijos paprastai 

naudojamos indeksuojant laisvos formos teksto transkripcijų arba dokumentų rinkinius taip, kad 

juose būtų galima atlikti su tam tikra tema susijusią paiešką. Sunkumų kelia tai, kad reikia įveikti 

paprastos paieškos pagal reikšminį žodį strategijos apribojimus ir pereiti prie pažangesnės paieškos 

metodų, kuriuos taikant gaunami surikiuoti didelio jautrio ir specifiškumo atitikmenys. 

Klinikinę paiešką galima atlikti elektroninės bibliotekos dokumentuose, sveikatos įrašuose arba 

internete. Paieškos pavyzdžiai gali būti tokie: 

 
„Parodyti man šioje interneto svetainėje paskelbtus straipsnius apie uždegiminę žarnų ligą“ 

„Ar šio paciento sveikatos įraše yra dokumentų, iš kurių galima daryti prielaidą dėl širdies ritmo 
sutrikimo?“ 

 
SNOMED CT naudojo Koopman, kai kūrė metodus, kuriais siekė padidinti paieškos veiksmingumą 

išsprendžiant klausimus, susijusius su terminų neatitiktimi (kai vartojami sinonimai, pvz., hipertenzija 

ir aukštas kraujospūdis), išsamumo neatitiktimi (kaip naudojami hierarchiniai sąryšiai, pvz., 

antipsichoziniai vaistai ir haloperidolis), poveikiu sąvokoms (kai naudojami apibrėžiamieji sąryšiai, 

pvz., iš inksto cistos numanyti inkstą) ir išvadomis dėl panašumo (pvz., kai vertinamas priklausymas 

poaibiams, pvz., gretutinės ligos nerimas ir depresija). Koopman taip pat priskyrė panašumo matą 

kiekvienam SNOMED CT sąryšio tipui ir naudoja tą svertinį koeficientą kiekvieno dokumento svarbai 

nustatyti. 

 
Kai kurios komercinės priemonės taip pat sudaro galimybę atlikti semantinę paiešką, įskaitant 
„Cerner“ semantinės paieškos priemonę. 
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8 Duomenų architektūros 

Nors naudojant SNOMED CT analitikos tikslais nebūtina laikytis tam tikros duomenų architektūros, 

reikėtų atsižvelgti į kelias pagrindines galimybes. Šiame skirsnyje apibūdiname pagrindines 

duomenų architektūros kategorijas, kurias galima naudoti SNOMED CT pacientų duomenų 

analitikos darbui atlikti, įskaitant: 

 

1. analitikos darbą, atliekamą tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais; 

2. į duomenų saugyklą eksportuojamų duomenų analitikos darbą; 

3. virtualiųjų sveikatos įrašų (VSĮ) analitikos darbą; 

4. analitikos darbą, atliekamą naudojant paskirstytojo saugojimo ir apdorojimo priemones. 

 

Įsidėmėkite, kad kai kuriuos iš šių metodų galima naudoti kartu. Pavyzdžiui, didelio duomenų kiekio 

saugyklose gali būti naudojamas paskirstytasis saugojimas ir apdorojimas siekiant padidinti 

veiksmingumą, o naudojant virtualiuosius sveikatos įrašus galima tiesiogiai teikti užklausas dėl įvairių 

pacientų sveikatos įrašų.
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8.1 Pacientų sveikatos įrašai analitikos tikslais 

Naudojant elektronines pacientų sveikatos įrašų sistemas paprastai reikalaujama, kad 

veiksmingumas ir patikimumas būtų didelis ir kad prastovos nebūtų visai (arba kad ji būtų ribota). 

Operacijų, dėl kurių daromas poveikis šiems pagrindiniams kriterijams, turi būti kuo mažiau, kad 

užsiėmusių gydytojų klinikinėje ir dokumentavimo veikloje nekiltų jokių kliūčių. 

 

Atliekant analitikos darbą reikia apdoroti didelius duomenų kiekius, dėl kurių tuo pat metu vykdomi 

klinikiniai sandoriai gali sulėtėti arba netgi užsiblokuoti. Todėl tiriamosios visumos analitikos darbai 

ir klinikiniai tyrimai paprastai neatliekami tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais pirminėje klinikinėje 

sistemoje. Priešingai, analitikos darbas tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais tikruoju laiku 

paprastai ribojamas ir atliekama tik analitikos gydymo vietoje veikla, kaip antai rengiamos 

anamnezės santraukos, teikiama pagalba priimant klinikinius sprendimus ir pateikiama informacija 

gydymo vietoje. Tokios analitikos veiklos tikslumui užtikrinti paprastai reikia kuo naujesnių duomenų. 

Jai taip pat reikia tik vieno paciento duomenų, kuriuos galima veiksmingai gauti naudojant paciento 

identifikatoriaus indeksą. 

 

8.1-1 pav. pavaizduota paprasta architektūra, kurioje pacientų sveikatos įrašų duomenų masyvai 

tiesiogiai naudojami informacijos pateikimo ir analitikos tikslais. 

 

 

8.1-1 pav. Analitikos darbas, atliekamas tiesiogiai su pacientų sveikatos įrašais 

 
Angliškai  Lietuviškai  

Analytics User Interface Analitikos vartotojo sąsaja 

Results Rezultatai 

Query Užklausa 

Data Store (patient records) Duomenų masyvas (pacientų sveikatos 
įrašai) 
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8.2 Duomenų saugykla 

Duomenų saugykla – tai centrinis integruotų vieno ar kelių pavienių šaltinių duomenų, naudojamų 

informacijos pateikimo ir duomenų analizės tikslais, masyvas. Operacinės sistemos optimizuojamos 

siekiant išsaugoti duomenų vientisumą ir sandorių registravimo spartą, o duomenų saugyklos 

optimizuojamos siekiant veiksmingai vykdyti užklausas. 

 

Įprastoje duomenų gavimo, perkėlimo ir įkėlimo (ETL) saugykloje yra paruošiamoji sistemos dalis, 

kurioje gauti duomenys yra patikslinami ir paverčiami standartiniais vienarūšės struktūros terminais. 

Vykstant šiam procesui norint paruošti duomenis analitikos darbui galima naudoti skirsnyje 

„Duomenų paruošimas analitikos darbui“ apibūdintus metodus, kaip antai susiejimo su SNOMED CT 

kodus. Po to transformuoti duomenys įkeliami į duomenų saugyklą ir indeksuojami, kad būtų galima 

pradėti optimizuotą duomenų analizę. 

 

Duomenų saugyklos naudojimo pranašumai, pavyzdžiui: 

 

• duomenis iš daugelio įvairiarūšių šaltinių galima integruoti, kad dėl duomenų iš visų šaltinių 

būtų galima teikti nuoseklias užklausas; 

• veikiančios klinikinės sistemos veiksmingumas nesumažėja teikiant dideles analitikos 

užklausas dėl ankstesnių duomenų; 

• duomenų kokybę galima pagerinti patikslinant duomenis ir ne SNOMED CT kodus susiejant 

su SNOMED CT; siekiant optimizuoti užklausų vykdymą duomenis galima restruktūrizuoti. 

 

8.2-1 pav. pavaizduojama architektūra, kurioje pacientų sveikatos įrašų duomenys gaunami iš 

veiklos duomenų masyvo ir įkeliami į duomenų saugyklą, skirtą informacijos teikimui ir kitiems 

analitikos tikslams. 

 

 
 
 

8.2-1 pav. Užklausų teikimas naudojant duomenų saugyklą 
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Angliškai  Lietuviškai  

Analytics User Interface Analitikos vartotojo sąsaja 

Results Rezultatai 

Query Užklausa 

Data Warehouse Duomenų saugykla 

Data Extraction and Transformation Duomenų gavimas ir transformavimas 

Data Store A A duomenų masyvas 

Data Store B B duomenų masyvas 

Data Store C C duomenų masyvas 

 

Komerciniai duomenų saugyklos sprendimai, kuriuose naudojama SNOMED CT, – pavyzdžiui, 

„Cambio“ „COSMIC Intelligence“, „Cerner“ „PowerInsight“ duomenų saugykla (PIDW) ir „Cerner“ 

sveikatos faktų duomenų saugykla. 
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8.3 Virtualusis sveikatos įrašas 

Virtualusis sveikatos įrašas (VSĮ) leidžia virtualiai peržiūrėti įvairius duomenų šaltinius naudojant 

bendrą duomenų modelį. Priešingai nei duomenų saugyklos metodo atveju, kai įvairiarūšiai 

duomenys gaunami, transformuojami ir saugomi suvienodinta forma, taikant VSĮ metodą klinikinių 

duomenų nereikia gauti iš esamų duomenų masyvų. Vietoj to loginės užklausos apibrėžiamos pagal 

bendrą duomenų modelį ir po to transformuojamos į fizinių užklausų, kiekvieną iš kurių galima 

įvykdyti vietos lygmeniu konkrečiame duomenų masyve, rinkinį. 8.3-1 pav. pavaizduojama 

architektūra, kurią naudojant galima teikti užklausas dėl VSĮ. 

 

 

 

8.3-1 pav. Užklausų pateikimas naudojant virtualųjį sveikatos įrašą 

 

Angliškai  Lietuviškai  

VHR Query User Interface VSĮ užklausos vartotojo sąsaja 

VHR Results VSĮ rezultatai 

VHR Query VSĮ užklausa 

VHR Query Translation Service VSĮ užklausos vertimo raštu paslauga 

A-style Results A stiliaus rezultatai 

A-style Query A stiliaus užklausa 

B-style Results B stiliaus rezultatai 

B-style Query B stiliaus užklausa 

C-style Results C stiliaus rezultatai 

C-style Query C stiliaus užklausa 

Data Store A A duomenų masyvas 

Data Store B B duomenų masyvas 

Data Store C C duomenų masyvas 
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Loginę užklausą transformuojant į atskiras fizines užklausas gali prireikti išversti: 

 

• užklausos kalbą – iš bendros užklausos kalbos į vietos duomenų masyvo užklausų kalbą; 

• duomenų modelio nuorodas – iš bendro duomenų modelio į vietos duomenų modelį; 

• terminų nuorodas – iš standartinės terminų sistemos į vietos kodų sistemą. 

 

Pavyzdžiui, jeigu vartotojas pateikia tokią SQL užklausą, parengtą pagal bendrą VSĮ duomenų 

modelį, siekdamas atrinkti pacientus su diagnoze, kuri yra 40733004 |infekcinė liga| potipis: 

 

SELECT patient_id FROM Health_Records 

 

WHERE diagnosis IN (<40733004 |infectious disease|) 

 

Tokią užklausą galima išversti į toliau pavaizduotas tris užklausas, atliekamas vietos lygmeniu 

kiekviename duomenų masyve: A duomenų masyvas: 

Patient_record/patient_id[@diagnosis=typeOf(INF)] B duomenų masyvas: 

SELECT id FROM EHR NATURAL JOIN DSummary 

 

WHERE discharge_diagnosis IN (descendantsOf (40733004) C duomenų masyvas: 

SELECT patient FROM record WHERE diag IN (<40733004) 

Panašiai, kai užklausos rezultatai gaunami iš kiekvieno duomenų masyvo, juos reikia transformuoti 

ir susieti su bendru duomenų modeliu ir po to sujungti, kad juos būtų galima pateikti vartotojui. 

 

Taikant VSĮ metodą, siekiant integruoti įvairiarūšes sistemas sukuriama duomenų saugyklai 

alternatyvi architektūra. Ji daugiausia naudojama tais atvejais, kai klinikinių duomenų neįmanoma 

nukopijuoti į duomenų saugyklą (pvz., dėl teisės aktų reikalavimų) arba kai duomenys privalo būti 

aktualūs. Taikant šį metodą kylantys sunkumai susiję su galimu reikiamų transformacijų 

sudėtingumu. Šio metodo įgyvendinimas laikomas įvairiarūšės paskirstytosios duomenų bazės tipu, 

kaip aprašyta 8.4 skirsnyje „Paskirstytasis saugojimas ir procesai“..
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8.4 Paskirstytasis saugojimas ir procesai 

Dėl didėjančios sveikatos priežiūros įstaigų renkamų duomenų apimties ir įvairovės tradicinėms 

sąryšinių duomenų bazių valdymo sistemoms kyla sunkumų. Duomenų padaugėja ir dėl didesnės 

sveikatos įrašų kompiuterizacijos, ir dėl didesnio iš kitų šaltinių surenkamų duomenų kiekio, kaip 

antai medicinos priemonių (pvz., biometrinių duomenų iš namų stebėjimo įrangos), vaizdinimo 

duomenų, genų sekos nustatymo, administracinės informacijos, aplinkos duomenų ir medicinos 

žinių. Kaupiantis dideliems struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų duomenų kiekiams sveikatos priežiūros 

srityje išpopuliarėjo terminas „didieji duomenys“. Didieji duomenys – tai bet kokia duomenų rinkinių 

kolekcija, kuri yra tokia didelė ir sudėtinga, kad tampa sunku juos apdoroti naudojant tradicines 

duomenų tvarkymo taikomąsias programas. 

 

Norint aprėpti ir analizuoti didėjantį įvairių duomenų kiekį (t. y. didžiuosius duomenis) reikia 

paskirstytųjų duomenų bazių technologijų. Paskirstytoji duomenų bazė – tai lanksčiai susijusių 

duomenų masyvų grupė su atskirais procesoriais, valdomais bendroje paskirstytųjų duomenų bazių 

valdymo sistemoje. Ji gali būti saugoma keliuose kompiuteriuose, esančiuose toje pačioje fizinėje 

vietoje, arba paskirstyta tarpusavyje susietų kompiuterių tinkle. Paskirstytosios duomenų bazės gali 

būti priskirtos prie šių kategorijų: 

 

vienarūšė duomenų bazė – tai paskirstytoji duomenų bazė, kurioje visur naudojama ta pati 

programinė ir aparatinė įranga; 

įvairiarūšė duomenų bazė – tai paskirstytoji duomenų bazė, kurioje naudojama įvairi aparatinė 

įranga, operacinė sistema, duomenų bazės valdymo sistemos ir net duomenų modeliai (pvz., taikant 

8.3 skirsnyje „Virtualusis sveikatos įrašas“ aprašytą VSĮ strategiją). 

 

Tačiau abiem atvejais duomenų bazė turi vieną sąsają tarsi ji būtų viena duomenų bazė. 

Paskirstytosios duomenų bazės naudojamos didžiųjų duomenų analitikos tikslais dėl įvairių 

priežasčių, įskaitant šias: 

• skaidrumas teikiant užklausas įvairiarūšiuose duomenų masyvuose (kaip aprašyta 8.3 

skirsnyje „Virtualusis sveikatos įrašas“); didesnis duomenų patikimumas, prieinamumas ir 

apsauga dėl duomenų kopijavimo; 

• vietos duomenų autonomija (pvz., kiekvienas skyrius arba įstaiga valdo savo duomenis); 

• apdorojant paskirstytąsias užklausas galima padidinti veiksmingumą, nes krūvį galima 

paskirstyti keliems serveriams. 

 

Yra kelios paskirstytojo didžiųjų duomenų saugojimo ir tvarkymo priemonės, įskaitant „Apache“ 

„Hadoop“. „Apache“ „Hadoop“ – tai atvirojo kodo programinės įrangos sistema, kurioje rinkmenos 

suskirstomos į didelius blokus ir tie blokai paskirstomi tarp grupės mazgų. Tvarkant duomenis 

„Hadoop“ į mazgus, kuriuose yra reikiamų duomenų, siunčiamas kodas ir po to duomenys mazguose 

tvarkomi lygiagrečiai. „Hadoop“ galimas horizontalusis išplėtimas, t. y. didėjant duomenų kiekiui 

galima prijungti papildomus serverius ir paskirstyti krūvį. 

 

Daugelyje paskirstytųjų duomenų bazių naudojamos NoSQL (ne tik SQL) sistemos. NoSQL sistemos 

vis dažniau naudojamos dirbant su didžiausiais duomenimis, nes jose sukuriamas įvairios struktūros 

duomenų, įskaitant sąryšinius, pagrindinės vertės, grafinius arba dokumentinius duomenis, 

saugojimo ir gavimo mechanizmas. Su „Kaiser Permanente“ (žr. atvejo tyrimą 13.1.2 skirsnyje 

„Kaiser Permanente“) bendradarbiaujantis Oksfordo universitetas naudoja NoSQL duomenų bazę 

(RDFox) tirdamas, kaip veiksmingai vykdyti sudėtingas užklausas dėl itin didelių pacientų sveikatos 
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įrašų kiekių. RDFox – tai labai lanksti ir veiksminga NoSQL duomenų bazė, kurią galima nesunkiai 

paskirstyti tarp lygiagrečiai veikiančių procesorių.
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9 Duomenų bazės užklausos 

Praktiškai visi analitikos procesai grindžiami duomenų bazės paieška. Duomenų bazės užklausa – 

tai kompiuterio skaitomas klausimas, kuris iš anksto nustatyta kalba pateikiamas duomenų bazei. 

 

Priešingai nei kitų kodavimo sistemų, kuriose nėra hierarchijos arba kurių hierarchija visiškai 

perteikiama kodu (pvz., H65.9), atveju, SNOMED CT analitikos galimybės nėra visapusiškai 

išnaudojamos tiesiog gaunant paciento sveikatos įraše užregistruotus SNOMED CT kodus. Siekiant 

kuo naudingiau naudoti SNOMED CT pacientų sveikatos įrašuose turi būti galimybė teikti užklausas 

ne tik dėl pačių sveikatos įrašų, bet ir SNOMED CT. 

 

Šiame skirsnyje aprašome, kaip sveikatos įrašų ir terminų bazės užklausos gali būti teikiamos kartu 

siekiant atlikti veiksmingesnę SNOMED CT duomenų paiešką. Toliau 10 skirsnyje „Vartotojo sąsajos 

projektavimas“ aptarsime, kaip galima projektuoti vartotojo sąsajas, kad tokiomis užklausomis galėtų 

aktyviau naudotis netechniniai vartotojai.
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9.1 Terminų bazės užklausos 
 

9.1.1 SNOMED CT kalbos 

9.1.2  SNOMED CT API 



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 

 

9.1.1  SNOMED CT kalbos 
 

SNOMED International kuria nuoseklią kompiuterio skaitomų kalbų šeimą, kad SNOMED CT būtų 

galima naudoti įvairioms reikmėms, įskaitant užklausų teikimą ir intensyviųjų poaibių apibrėžimą. 

SNOMED CT kompiuterio skaitomų kalbų šeimą sudarys: 

 

• kompozicinė gramatika – apibrėžti SNOMED CT išraiškas; 

• išraiškų apribojimo kalba – apriboti galimų išraiškų rinkinį;  

• užklausos kalba – teikti užklausas dėl SNOMED CT turinio; 

• šablonų kalbos – naudoti kitas kalbas su tarpsniais, kurie gali būti užpildomi vėliau. 

 

SNOMED CT kompozicinė gramatika, sudaranti bendrą visų SNOMED CT kompiuterio skaitomų 

kalbų pagrindą, buvo patvirtinta kaip tarptautinis standartas 2010 m. 2014 m. buvo paskelbta pirmoji 

SNOMED CT išraiškų apribojimo kalbos versija. SNOMED CT šablonų kalbos ir užklausų kalba dar 

kuriamos ir jau netrukus pasirodys. 

 

Ir SNOMED CT išraiškų apribojimo kalba, ir SNOMED CT užklausų kalba gali būti naudojamos 

apibrėžiant SNOMED CT turinio užklausas. 

 

SNOMED CT išraiškų apribojimo kalba – tai formali kalba, naudojama SNOMED CT išraiškų 

apribojimams perteikti. SNOMED CT išraiškų apribojimas – tai kompiuterio skaitoma taisyklė, kuri 

gali būti naudojama siekiant apibrėžti apribotą klinikinių reikšmių rinkinį, kurį sudaro iš anksto arba 

vėliau derinamos išraiškos. Naudojant SNOMED CT išraiškų apribojimus galima sudaryti klinikinių 

reikšmių rinkinį pasitelkiant hierarchinius sąryšius, atributų vertes, priklausymą nuorodų rinkiniams 

ir kitas priemones, kaip antai kardinalumą, sujungimą, atskyrimą ir neįtraukimą. Pavyzdžiui, toliau 

pateikiamas išraiškos apribojimas yra klinikinių radinių rinkinys, kuriame yra ir radinio vieta „plautinio 

kamieno vožtuvo struktūra“ (arba „plautinio kamieno vožtuvo struktūros“ potipis), ir susijusi 

morfologija „stenozė“ (arba „stenozės“ potipis). 

<< 404684003 |klinikinis radinys| : 

363698007 |radinio vieta| = << 39057004 |plautinio kamieno vožtuvo struktūra| , 116676008 |susijusi 

morfologija| = << 415582006 |stenozė| 

SNOMED CT užklausų kalba – tai formali kalba, naudojama SNOMED CT užklausoms perteikti. Ši 

kalba naudojama pasitelkiant tas pačias priemones, kaip SNOMED CT išraiškų apribojimo kalbos 

atveju, bet papildomai naudojami tam tikri SNOMED CT filtrai. Naudodamas tuos filtrus užklausos 

autorius gali apriboti jos rezultatus atsižvelgdamas į naudojamą SNOMED CT versiją ir SNOMED 

CT versijų rinkmenų laukų vertę (pvz., definitionStatus, characteristicType, languageCode, term ir 

typeId). Siekiant supaprastinti bendrų filtrų derinių naudojimą taip pat pateikiami papildomi 

reikšminiai žodžiai (pvz., preferredTerm, fullySpecifiedName). Pavyzdžiui, toliau pateiktoje 

SNOMED CT užklausoje randamos visos tiksliai apibrėžtos ligos, kuriose yra teiktinas terminas 

(preferredTerm) (britų anglų kalbos nuorodų rinkinys), su poseka „širdis“. 

 

<< 64572001 |disease| {{ definitionStatus = 900000000000073002 |defined|, preferredTerm = 

"*heart*", languageRefSet = 900000000000508004 |GB English| }} 

„B2i“ „Snow Owl“ terminų serveryje (žr. atvejo tyrimą) galima vykdyti SNOMED CT užklausas 

naudojant SNOMED CT išraiškų apribojimo kalbos pirmtaką (vadinamą išplėstine SNOMED CT 

kompozicine gramatika, arba ESCG).

http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/39057004
http://snomed.info/id/39057004
http://snomed.info/id/39057004
http://snomed.info/id/39057004
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/415582006
http://snomed.info/id/415582006
http://snomed.info/id/415582006
http://snomed.info/id/415582006
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9.1.2  SNOMED CT API 

 
SNOMED CT terminų serverio taikomųjų programų programavimo sąsaja (angl. API) gali būti 

naudojama teikiant prašymus atlikti SNOMED CT paiešką ir užklausas. Pasitelkiant terminų 

serverio API, įrašų valdymo sistemose galima veiksmingai naudotis terminologijos paslaugomis 

pakartotinai nediegiant tokios funkcijos kiekvienoje sistemoje. 

 

Kai kuriuose komerciniuose terminų serveriuose siūlomos nuosavybinės API, kurias naudojant 

galima atlikti SNOMED CT paiešką ir užklausas, įskaitant „Dataline“ „SnAPI“ sprendimą ir „B2i“  

 

„Snow Owl“ terminų serverį (atvejo tyrimas 2.5 skirsnyje). Toliau pateikiamas scenarijaus, 

naudojamo „B2i“ „Snow Owl“ API SNOMED CT užklausai atlikti, pavyzdys: 

 

Taip pat yra standartizuotų terminologijos paslaugų API. Visų pirma, „HL7“ „Common Terminology Services 

2“ (CTS 2) siūlo standartizuotą API, kurioje galima naudotis terminų serveriais, kuriuose gali būti naudojamos 

įvairios kodavimo sistemos, įskaitant SNOMED CT nomenklatūrą. 

 

import 

com.b2international.snowowl.scripting.services.EscgEvaluatorService def 

escgQuery = """ 

<<404684003|Clinical finding| : 

246454002|Occurrence| = 255399007|Congenital|, 

370135005|Pathological process|=<<263680009|Autoimmune| 
 

def escgEvaluator = new EscgEvaluatorService() //initialize a service for evaluating a 

query def concepts = escgEvaluator.evaluate(escgQuery) //evaluate the query 

concepts.each { println "ID: ${it.id}, ${it.label}" } //prints the result to the console 
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9.2 Pacientų sveikatos įrašų užklausos 

Užklausų kalba, naudojama teikiant užklausą dėl pacientų sveikatos įrašų rinkinio, paprastai 

priklauso nuo pacientų sveikatos įrašams saugoti naudojamos duomenų bazės tipo. Pavyzdžiui: 

 

• sąryšinėse duomenų bazėse užklausos gali būti teikiamos naudojant SQL (struktūrinę 

užklausų kalbą);  

• į objektus orientuotose duomenų bazėse užklausas galima teikti naudojant OQL (objektų 

užklausų kalbą); 

• RDF duomenų bazėse užklausas galima teikti naudojant SPARQL (SPARQL protokolą ir kitą 

RDF užklausų kalbą);  

• XML duomenų bazėse užklausas galima teikti naudojant XQuery (XML užklausų kalbą); 

OLAP duomenų bazėse užklausas galima teikti naudojant MDX (daugiamates išraiškas). 

 

Tačiau kai kuriomis užklausų kalbomis galima teikti logines užklausas, kurios nepriklauso nuo 

taikomosios programos, programavimo kalbų, sistemos aplinkos ir saugojimo modelių, pavyzdžiui, 

AQL (archetipų užklausų kalba) ir EQL (ESĮ užklausų kalba). Vietoj to naudojant šias kalbas 

dėmesys sutelkiamas į užklausas, grindžiamas atitinkamais informacijos modeliais (vadinamais 

archetipais). 

 

Tačiau siekiant kuo naudingiau naudoti SNOMED CT pacientų sveikatos įrašuose turi būti galimybė 

teikti užklausas ne tik dėl pačių sveikatos įrašų, bet ir SNOMED CT. 

 

Vienas būdas tai pasiekti – įtraukti visų įmanomų SNOMED CT kodų, kurių reikia užklausoje, sąrašą. 

Pavyzdžiui, siekiant rasti pacientus su kvėpavimo sistemos sutrikimu į pacientų sveikatos įrašų 

užklausą galima įtraukti kiekvieną individualų kodą, kuris yra 50043002 |kvėpavimo sistemos 

sutrikimas| palikuonis (maždaug 3 000 kodų). Naudojant SQL tai atrodytų taip: 

 

SELECT DISTINCT PatientID FROM ProblemList 

 

WHERE Code IN (140004, 181007, 222008, 490008, 517007, 599006, 652005, 663008, etc) 

 

Tačiau užklausa yra ilgoka ir ją sudėtinga patvirtinti ir palaikyti. Kai kuriais atvejais ji taip pat gali būti 

per ilga, kad ją priimtų užklausų sistema. 

 

Kitas būdas būtų naudoti kvėpavimo sistemos sutrikimų poaibį ir juos įkelti į atskirą lentelę, 

pavyzdžiui: SELECT DISTINCT PatientID FROM ProblemList 

WHERE Code IN (SELECT * FROM RespiratorySystemDisorders) 

 

Tačiau gali būti neįmanoma sukurti atskiros lentelės kiekvienai terminų bazės užklausai, kurios 

reikia. 

 

Trečiasis būdas būtų naudoti tranzityvinio jungimo lentelę siekiant ištirti kiekvieno SNOMED CT kodo 

hierarchinį sąryšį su 50043002 |kvėpavimo sistemos sutrikimas|. Pavyzdžiui: 

 

SELECT DISTINCT PatientID FROM ProblemList PL 

 

INNER JOIN SNOMEDTransitiveClosure TC ON TC.SourceId = PL.Code WHERE TC.TargetId = 

50043002 
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Tačiau siekiant pateikti pažangesnę užklausą, kurioje būtų išnaudojami visi SNOMED CT 

pranašumai, SNOMED CT užklausų kalbas arba API kreipimąsi reikia įtraukti į pacientų sveikatos 

įrašų užklausų kalbas. Pavyzdžiui, toliau pateiktose užklausose naudojama į SQL užklausą įtraukta 

SNOMED CT išraiškų apribojimo kalba. 

 

SELECT DISTINCT PatientID FROM ProblemList 

 

WHERE Code IN (< 50043002 |disorder of respiratory system| ) SELECT DISTINCT PatientID 

FROM ProblemList 

WHERE Code IN (<< 404684003 |clinical finding|: 

 

363698007 |finding site| = << 39057004 |pulmonary valve structure|, 116676008 |associated 

morphology| = << 415582006 |stenosis|)
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10 Vartotojo sąsajos projektavimas 

Šiame skirsnyje svarstome, kaip vartotojo sąsajas galima suprojektuoti taip, kad būtų išnaudoti 

SNOMED CT pranašumai ir kad klinikinių užklausų teikimo galimybėmis galėtų aktyviau naudotis 

netechniniai vartotojai. Aprašome ir užklausoms kurti skirtas vartotojo sąsajas, ir užklausų 

rezultatams peržiūrėti skirtas vartotojo sąsajas.
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10.1 Užklausų sąsaja 

Pateikdamas pacientų sveikatos įrašų užklausas dėl SNOMED CT duomenų užklausas kuriantis 

vartotojas gali naudotis įvairiomis sąsajomis. Šiame skirsnyje pirmiausia nagrinėjame SNOMED CT 

užklausoms teikti skirtas vartotojo sąsajas, o po to – vartotojo sąsajas, kurias naudojant teikiamos 

užklausos dėl SNOMED CT pacientų sveikatos įrašų. 

 

Terminų bazės užklausų sąsajos 

 

Pateikiant klinikinių duomenų užklausas gali prireikti pirma apibrėžti SNOMED CT sąvokų (pvz., 

sutrikimų arba procedūrų) poaibį, kurį vėliau galima lyginti su paciento sveikatos įraše nurodytomis 

vertėmis. Tokius SNOMED CT poaibius galima kurtu įvairiais būdais, pavyzdžiui: 

 

1. pasirinkti pavienes SNOMED CT sąvokas (t. y. ekstensyvioji apibrėžtis); 

2. kurti užklausas tiesiogiai naudojant užklausų kalbą (t. y. intensyvioji apibrėžtis); 

3. kurti užklausas naudojant struktūrizuotą formą (t. y. formą, kurioje sukuriama    

intensyvioji apibrėžtis). 

 

Pavienių sąvokų pasirinkimas 

 

Taikant šį metodą naudojama SNOMED CT naršyklė, kurioje galima ieškoti pavienių SNOMED CT 

sąvokų, jas pasirinkti ir įtraukti į poaibį. Didelių poaibių atveju tai gali užtrukti gana ilgai, tačiau 

mažesnių poaibių atveju tai gana priimtinas variantas. Yra komercinių priemonių, kurias naudojant 

galima atlikti šią užduotį, įskaitant „Apelon“ paskirstytosios terminijos sistemą ir „B2i“ „Snow Owl“ 

terminų serverį. Toliau 10.1-1 pav. pavaizduota „Snow Owl“ paprastos susiejimo schemos nuorodų 

rinkinių kūrimo sąsaja. 

 
 

10.1-1 pav. „B2i“ „Snow Owl“ paprastos susiejimo schemos nuorodų rinkinių kūrimo sąsaja 

 

 
Užklausų kūrimas naudojant užklausų kalbą 

Kitose vartotojo sąsajose galima apibrėžti poaibį naudojant tekstinę užklausą, parašytą iš anksto 

nustatyta užklausų kalba (pvz., SNOMED CT išraiškų apribojimo kalba arba SNOMED CT užklausų 

kalba). Šios sąsajos labiau skirtos techniniams vartotojams. Tačiau prireikus kai kuriuos klinikinius 

vartotojus galima apmokyti naudotis šiomis sąsajomis. 

 

Du tokio pobūdžio sąsajų pavyzdžiai pateikti 10.1-2 pav. ir 10.1-3 pav. 10.1-2 pav. pavaizduota NHS 
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duomenų perkėlimo darbalaukio užklausų sąsaja, o 10.1-3 pav. – „B2i“ „Snow Owl“ užklausų sąsaja. 

 

 
 

10.1-2 pav. NHS duomenų perkėlimo darbalaukio užklausų kūrimo sąsaja
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10.1-3 pav. „B2i“ „Snow Owl“ tekstinių užklausų kūrimo sąsaja 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Clinical finding Klinikinis radinys 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Inflammation Uždegimas 

Finding site Radinio vieta 

Joint structure Sąnario struktūra 

Causative agent Sukėlėjas 

Organism Organizmas 

Search Paieška 

Concept search – SNOMED CT ESCG 
query: [Results: 45] 

Sąvokos paieška – SNOMED CT ESCG 
užklausa: [Rezultatai: 45] 

Type to filter search results Įveskite tekstą norėdami filtruoti paieškos 
rezultatus 

Concept ID Sąvokos kodas 

Preferred term Teiktinas terminas 

Concept status Sąvokos statusas 

Streptococcal arthritis Streptokokinis artritas 

Lyme arthritis Artritas sergant Laimo liga 

Arthritis due to E. coli E. coli sukeltas artritas 

Gonococcal infection of joint Gonokokinė sąnario infekcija 

Chlamydial polyarthritis Chlamidijų sukeltas poliartritas 

Staphylococcal arthritis and polyarthritis Stafilokokinis artritas ir poliartritas 

Gonococcal spondylitis Gonokokinis spondilitas 

Tuberculosis of joint Sąnario tuberkuliozė 

Mumps arthritis Kiaulytės sukeltas artritas 
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Tuberculous synovitis Tuberkuliozinis sinovitas 

Inflammation of joint due to Streptococcus 
suis 

Streptococcus suis sukeltas sąnario 
uždegimas 

Salmonella arthritis Salmonella sukeltas artritas 

Acute suppurative arthritis due to bacteria Bakterinis ūminis pūlingas artritas 

Polyarthritis due to Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

Erysipelothrix rhusiopathiae sukeltas artritas 

 

 

Užklausų kūrimas naudojant struktūrizuotą formą 
 
Trečiasis būdas vartotojo sąsajose kurti SNOMED CT poaibius – naudoti struktūrizuotą formą. Naudodamas 

konkrečios formos užklausų kūrimo priemonę vartotojas gali pasirinkti operatorių (pvz., „memberOf“, 

„descendantOf“), sąvoką arba poaibį, kuriam taikomas tas operatorius (pvz., „Problemų pavyzdžių sąrašas“, 

„Sutrikimas“), o po to vieną ar kelias atributų vertes, kad būtų apribotas gaunamas sąvokų rinkinys. (Pastaba. 

Atributo pavadinimą galima pasirinkti iš sąrašo arba jo kodas gali būti jau įrašytas į formą). Užpildžius formą, 

panaudojant pasirinktas vertes tekstinė užklausa automatiškai suformuojama ir vykdoma SNOMED CT. Sąsają 

galima suprojektuoti taip, kad vartotojai galėtų išnaudoti SNOMED CT turtingos semantikos pranašumus, kartu 

apsaugant juos nuo esminių techninių detalių. 10.1-4 pav. pavaizduojama, kaip naudojamasi bendros formos 

sąsaja kuriant SNOMED CT užklausas. Tiekėjų produktai, kuriais įgyvendinamos konkrečios formos sąsajos 

SNOMED CT užklausoms kurti, – pavyzdžiui, „B2i“ prasmingų užklausų interneto sąsaja (kaip parodyta 10.1-

5 pav.).
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10.1-4 pav. Bendros formos sąsaja SNOMED CT užklausoms kurti 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Query Form Užklausos forma 

Operator: Operatorius: 

Members of Nariai 

Ancestors of Pirmtakai 

Descendants of Palikuoniai 

Members of Nariai 

Concept: Sąvoka: 

Example Problem List Problemų pavyzdžių sąrašas 

Observables List Stebinių sąrašas 

Problem List Problemų sąrašas 

Procedure List Procedūrų sąrašas 

Refinements Patikslinimai 

Attribute: Atributas: 

Finding site Radinio vieta 

Value: Vertė: 

Endocrine system Endokrininė sistema 

Example Problem List Subset Problemų pavyzdžių sąrašo poaibis 

finding site radinio vieta 

endocrine system endokrininė sistema 
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10.1-5 pav. „B2i“ „Snow Owl“ prasmingų užklausų interneto sąsaja 
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Pacientų sveikatos įrašų užklausų sąsajos 

Kai SNOMED CT užklausos yra integruotos (arba įtrauktos) į pacientų sveikatos įrašų užklausas, 

neretai taikomi papildomi demografinių duomenų (pvz., amžiaus, adreso) ir priežiūros epizodo 

duomenų (pvz., sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, datų) apribojimai. Tokie duomenų straipsniai 

dažnai vadinami konkrečiomis vertėmis ir į terminiją paprastai neįtraukiami. Kuriant pacientų 

sveikatos įrašų užklausas su SNOMED CT turiniu naudojamos įvairios sąsajos, pavyzdžiui: 

 

1. laisvos formos teksto semantinė paieška; 

2. užklausos naudojant iš anksto nustatytą kalbą (pvz., SQL, XQL, OQL arba AQL); 

3. užklausos naudojant struktūrizuotą formą (įskaitant ir SNOMED CT, ir konkrečių 

verčių kriterijus). 

 

10.1-6 pav. pateikiamas sąvokos „diabetas“ paieškos pavyzdys naudojant „Cerner“ semantinės 

paieškos priemonę. Naudodami šią priemonę gydytojai gali gydymo vietoje tikruoju laiku atlikti 

daugelio paciento diagramų, patologijų duomenų ir kitų dokumentų paiešką tokiomis temomis, kaip 

„širdies liga“ ir „diabetas“, pasitelkdami SNOMED CT hierarchinius ir nehierarchinius sąryšius. 
 

 
10.1-6 pav. „Cerner“ diagramų paieškos / semantinės paieškos priemonės vartotojo sąsaja 

 



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 
 

10.2  Rezultatų vizualizavimas 

Kai pacientų sveikatos įrašuose vykdoma SNOMED CT užklausa, šios užklausos rezultatus galima 

vizualizuoti įvairiomis priemonėmis, įskaitant lenteles, diagramas, sklaidos diagramas ir spalvotus 

epidemiologijos žemėlapius. Kai kuriuos iš tų rezultatų vizualizavimo metodų galima naudoti su bet 

kokia kodavimo sistema, o naudojant kitus galima veiksmingai išnaudoti unikalias SNOMED CT 

priemones. 

 
Pavyzdžiui, 10.2-1 pav. pavaizduota „Cerner“ duomenų saugyklos užklausos priemonės parengta 

ataskaita. Šioje priemonėje naudojama paprasta grafinė sąsaja, kurioje pasitelkiant SNOMED CT 

hierarchijos turinį tiesiogiai kuriamos naudingos ataskaitos. Toliau 10.2-1 pav. pateiktoje 

momentinėje ekrano kopijoje parodyta ataskaita dėl pacientų, kurių diagnozės yra SNOMED CT 

sąvokos 417746004 |trauminis sužalojimas| palikuoniai. 
 

 
10.2-1 pav. „Cerner“ duomenų saugyklos užklausų priemonės parengta ataskaita 

 

Turtingoje SNOMED CT polihierarchijoje yra daug galimų analitikos tikslais naudojamų agregatorių 

ir galimų būdų peržiūrėti SNOMED CT užkoduotus duomenis. Ši polihierarchija gali būti naudinga 

naudojantis vizualiosiomis tiriamosios duomenų analizės priemonėmis, kad būtų galima vizualiai 

patikrinti sudėtingus duomenų rinkinius. 

 

Pavyzdžiui, vertindama SNOMED CT užkoduotus inkstų duomenų rinkinius NHS naudoja atvirojo 

kodo „Gephi“ tinklo analizės ir vizualizavimo programinę įrangą. 

 

Pirmajame pavyzdyje (10.2-2 pav.) parodyta visų pacientų duomenyse tiesiogiai užkoduotų sąvokų 

išraiška, kurioje mazgo dydis atitinka kiekvieno kodo dažnį. Kodo 36689008 |ūminis pielonefritas| 

dažnis duomenyse yra didelis, tad jis perteikiamas dideliu mazgu, o kodo 254915003 |inksto 

šviesiųjų ląstelių karcinoma| dažnis duomenyse yra mažas, tad jis perteikiamas mažu mazgu. 

 

Naudojant paprastą koncentracijos algoritmą, kuriuo agreguojamos subsumuojamos sąvokos iki tam 

tikros ribinės vertės, sukuriamas 
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10.2-3 pav. parodytas vaizdas. Jame violetinių mazgų dydis atitinka kiekvieno kodo ir jo potipių 

dažnį, mėlynų mazgų dydis atitinka kiekvieno kodo potipių dažnį, o raudonų mazgų dydis atitinka 

kiekvieno atskiro kodo dažnį. Taip galima vizualiai atpažinti tendencijas: pavyzdžiui, 36171008 

|glomerulonefritas| ir 36171008 |ūminis pielonefritas|, net kai pačių šių sąvokų dažnis yra palyginti 

nedidelis. 

 

 
 

10.2-2 pav. Tiesioginį kodų panaudojimą perteikiantis „Gephi“ inkstų duomenų rinkinio vaizdas 

 
Angliškai  Lietuviškai  

Node size – frequency values Mazgo dydis – dažnio vertės 

Clear cell carcinoma of kidney (disorder) Inksto šviesiųjų ląstelių karcinoma 
(sutrikimas) 

Acute pyelonephritis (disorder) Ūminis pielonefritas (sutrikimas) 
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10.2-3 pav. Tiesioginį ir perimtą kodų panaudojimą perteikiantis „Gephi“ inkstų duomenų rinkinio vaizdas 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Glomerulonephritis (disorder) Glomerulonefritas (sutrikimas) 

Acute pyelonephritis (disorder) Ūminis pielonefritas (sutrikimas) 

Pseudohypoaldosteronism (disorder) Pseudohipoaldosteronizmas (sutrikimas) 

Microangiopathic hemolytic anemia (disorder) Mikroangiopatinė hemolizinė anemija (sutrikimas) 

Chronic renal impairment (disorder) Lėtinis inkstų pažeidimas (sutrikimas) 

Metabolic renal disease (disorder) Metabolinė inkstų liga (sutrikimas) 

Self + Desc Pats + apraš. 

Desc Apraš. 

Self Pats 
 

Vis daugiau naudojantis galingais SNOMED CT turinio pajėgumais tikimasi, kad vis labiau plis 

naujoviškos duomenų vizualizavimo ir analizės priemonės. 
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11 Sunkumai 

Šiame skirsnyje nagrinėjami tam tikri sunkumai, kuriuos reikėtų apsvarstyti atliekant klinikinių 

duomenų analitikos darbą. Dauguma sunkumų kyla dėl esminio sveikatos įrašų informacijos 

pobūdžio, t. y. nepriklausomai nuo naudojamos kodavimo sistemos. Daugelį tų sunkumų galima 

sumažinti naudojantis unikaliomis SNOMED CT priemonėmis. Sunkumus galima suskirstyti į 

keturias bendras kategorijas: 

 

• pacientų duomenų patikimumas; 

• terminų / informacijos modelio apribojimo klausimai;  

• sąvokų apibrėžimo klausimai; 

• versijos. 

 

SNOMED CT yra didelių pranašumų palyginti su kitomis kodavimo sistemomis ir atliekant galingą 

klinikinės analitikos darbą, ir sprendžiant daugelį iš šių problemų.
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11.1  Pacientų duomenų patikimumas 

Norint užtikrinti analitikos rezultatų kokybę ir tikslumą būtina rinkti kokybiškus duomenis, 

neatsižvelgiant į tai, kokia terminų bazė naudojama. Neatsižvelgiant į tai, į ką sutelkiamas dėmesys 

(į pagalbą priimant sprendimus, verslo informaciją, mokslinius tyrimus arba visų trijų aspektų derinį), 

duomenų kokybė visada turi didžiulę reikšmę. Kokybiška informacija nereiškia, kad reikia surinkti 

kuo daugiau duomenų. Ji užtikrinama konkrečiai siekiant tokio tikslo ir atitinkamai projektuojant 

procesus. 

 

Veiksniai galintys turėti poveikį pacientų duomenų kokybei, yra, pavyzdžiui, šie:  

 

Duomenims rinkti naudojamų vartotojo sąsajų projektavimas  

 

Klinikinės vartotojo sąsajos turėtų būti projektuojamos taip, kad būtų galima kuo lengviau rasti 

tinkamiausią kodą ir kad būtų kuo sudėtingiau įvesti neteisingą kodą. Yra įvairių būdų padidinti 

duomenų įvedimo lengvumą ir veiksmingumą naudojant SNOMED CT, kaip antai atlikti visų 

sinonimų paiešką, patvirtinti pasirinktą sąvoką naudojant teiktiną terminą arba išsamiai apibrėžtą 

pavadinimą, surikiuoti verčių sąrašus veiksmingai naudojant surikiuotą nuorodų rinkinį, atlikti paiešką 

naudojant naršymo hierarchiją ir apriboti duomenų įvedimą naudojant poaibius1.Tokie metodai taip 

pat gali padėti sumažinti duomenų įvedimo klaidas draudžiant įvesti klaidingus duomenis, padedant 

vartotojui suprasti teisingą pasirinkto kodo reikšmę ir surikiuojant verčių sąrašus klinikiniu požiūriu 

saugia tvarka (pvz., surikiuojant vaistus pagal stiprumą, o ne pagal abėcėlę). 

 

Diagnostikos kriterijų naudojimas siekiant standartizuoti duomenų rinkimą 

 

Diagnostikos kriterijai ir jų taikymas neretai labai skiriasi priklausomai nuo priežiūros aplinkybių, 

paciento būklės ir sveikatos priežiūros specialisto. Nuosekliai tikrinti ir registruoti net paplitusias 

diagnozes, kaip antai astmą ir miokardo infarktą, neretai gana sudėtinga. Būsimiems kokybiškiems 

moksliniams tyrimams reikia, kad nagrinėjamos būklės diagnostikos kriterijai būtų suprantami, 

griežtai taikomi ir tiksliai dokumentuojami. Įprastoje klinikinėje praktikoje tai daryti aprėpiant galbūt 

tūkstančius diagnozių dešimtyse įvairių situacijų paprastai neįmanoma. Dėl diagnozių registravimo 

kriterijų įvairovės ir neatitikimų gali sumažėji išvadų, kurias galima padaryti atlikus analitikos darbą, 

patikimumas. SNOMED CT sumažina šią problemą, nes užklausos autoriui sudaroma galimybė 

pasirinkti patikimą suminę sąvoką iš išplėstinio SNOMED CT turinio. 

 

Duomenų rinkimo atitiktis analitikos reikalavimams 

 

Pasirinkčių sąrašai ir apribojimai turėtų atitikti ir klinikinių duomenų rinkimo poreikius, ir analitikos 

reikalavimus; jie jokiu būdu neturėtų prieštarauti vieni kitiems. Dėl tam tikrų sąvokų buvimo ar 

nebuvimo verčių rinkiniuose, naudojamuose įvairiais tikslais, duomenų rinkimas gali būti 

nenuoseklus. SNOMED CT sumažina šią problemą, nes užklausos autoriui sudaroma galimybė 

pasirinkti patikimą suminę sąvoką. 

 

Prasmės netekimas transformuojant duomenis 

 

Klinikinių duomenų struktūra neretai kelis kartus keičiama ir skirtingų sistemų kodais susiejami prieš 

atliekant duomenų analitikos darbą, ruošiant duomenis informacijos pateikimui ir (arba) įkėlimui į 

duomenų saugyklą. Kiekvieną sykį taip transformuojant duomenis reikia elgtis atsargiai siekiant 

užtikrinti, kad procesas būtų kokybiškas ir kad laipsniškai nepasikeistų duomenų klinikinė reikšmė. 
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Pavyzdžiui, susiejant vietos kodus su kita kodavimo sistemą, kai naudojamos nelygiavertės 

susiejimo schemos (pvz., nuo konkrečiojo prie bendrojo arba nuo bendrojo prie konkrečiojo), tų kodų 

klinikinė reikšmė šiek tiek pasikeis. Visi tokie pokyčiai, darantys poveikį duomenų klinikinei reikšmei, 

gali padaryti poveikį ir duomenų analitikos kokybei. SNOMED CT padeda sumažinti šias problemas, 

nes sudaro galimybę sudaryti lygiavertes susiejimo schemas, kurias galima naudoti, kai reikia dėl 

vartosenos. 

1 SNOMED CT paieškos ir duomenų įvedimo vadovas, 2014 m., http://snomed.org/search.

http://snomed.org/search
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11.2  Terminijos / informacijos modelio ribų klausimai 
 

Atliekant klinikinių duomenų analitikos darbą svarbu suprasti terminijos ir struktūrinio informacijos 

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 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, 11.2-1 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. 
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11.2-1 pav. Du būdai užrašyti cukrinį diabetą šeimoje 
 

Angliškai  Lietuviškai  

Family history: Šeimos anamnezė: 

Asthma Astma 

Cerebrovascular disease Cerebrovaskulinė liga 

Depression Depresija 

Diabetes mellitus Cukrinis diabetas 

Ischemic heart disease Išeminė širdies liga 

Sickle cell anemia Pjautuvinė anemija 

Thalassemia Talasemija 

Problems: Problemos: 

Family history of asthma Astma šeimoje 

Family history of cerebrovascular disease Cerebrovaskulinė liga šeimoje 

Family history of depression Depresija šeimoje 

Family history of diabetes mellitus Cukrinis diabetas šeimoje 

Family history of ischemic heart disease Išeminė širdies liga šeimoje 

Family history of sickle cell anemia Pjautuvinė anemija šeimoje 

Family history of thalassemia Talasemija šeimoje 

 

Net jeigu naudojamas tas pats informacijos modelis, skirtingos sistemos gali užpildyti tą modelį 

skirtingais lygmenimis iš anksto suderintais duomenimis. Pavyzdžiui, kiekvienoje iš trijų 11.2-2 pav. 

pavaizduotų klinikinių sistemų duomenys apie diagnozę „įtariamas plaučių vėžys“ renkami skirtingai. 

Dėl šios priežasties naudojant bendrą duomenų modelį (kaip parodyta 11.2-3 pav.) 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.
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11.2-2 pav. Trys būdai užrašyti įtariamą plaučių vėžį 

 

Angliškai  Lietuviškai  

General Practice Bendroji praktika 

Problem/Dx Problema / diagnozė 

Prob/Dx: Cancer Prob. / diag. Vėžys 

Body Site: Lung Kūno vieta: Plautis 

Status: Statusas: 

Suspected Įtariama 

Confirmed Patvirtinta 

Not found Nerasta 

OK OK 

Cancel Atšaukti 

Clinic Klinika 

Problem/Diagnosis Problema / diagnozė 

Prob/Dx Name: Prob. / diag. pavadinimas: 

Suspected cancer Įtariamas vėžys 

Body Site: Kūno vieta: 

Lung Plautis 

OK OK 

Cancel Atšaukti 

Public Hospital Valstybinė ligoninė 

Diagnosis Diagnozė 

Name: Pavadinimas: 

Suspected lung cancer Įtariamas plaučių vėžys 

OK OK 

Cancel Atšaukti 
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11.2-3 pav. Trys būdai užpildyti bendrą problemų diagnostikos modelį 
 

Angliškai  Lietuviškai  

Problem Diagnosis Problema / diagnozė 

Problem Diagnosis Name Problemos / diagnozės pavadinimas 

Location Details Informacija apie vietą 

Body Site Kūno vieta 

Laterality Lateralumas 

Finding Context Radinio kontekstas 

General Practice Bendroji praktika 

cancer vėžys 

lung plautis 

suspected įtariama 

Clinic Klinika 

suspected cancer įtariamas vėžys 

lung plautis 

Public Hospital Valstybinė ligoninė 

suspected lung cancer įtariamas plaučių vėžys 
 

SNOMED CT yra unikali programa, galinti išspręsti daugelį šių problemų naudodama 6.4 skirsnyje 

„Terminijos aprašymo logika“ ir 6.5 skirsnyje „Terminijos ir struktūros aprašymo logika“ aprašytus 

metodus. Pavyzdžiui, SNOMED CT sudaro galimybę apskaičiuoti alternatyvių duomenų išraiškų 

lygiavertiškumą ir subsumciją. Pavyzdžiui, iš anksto suderinta išraiška 

 

22253000 |skausmas| : 363698007 |radinio vieta| = 56459004 |pėda| 

 

(kuris gali būti pateikiamas kaip vienas duomenų elementas arba kaip du atskiri duomenų elementai 

22253000 |skausmas| ir 56459004 |pėda|) gali būti automatiškai įvertintas kaip lygiavertis iš anksto 

suderintai sąvokai 47933007 |pėdos skausmas| (saugomai kaip vienas duomenų elementas). 

 

Tačiau būna atvejų, kai SNOMED CT negali automatiškai nustatyti lygiavertiškumo. Tokie atvejai 

pirmiausia susiję su sąvokomis, kurioms SNOMED CT sąvokų modelyje reikšmė dar nėra iki galo 

sumodeliuota. Pavyzdžiui, toliau pavaizduoti du „nėštumo dvyniais“ perteikimo būdai (11.2-4 pav.) 

šiuo metu negali būti laikomi lygiaverčiais naudojant SNOMED CT.

http://snomed.info/id/22253000
http://snomed.info/id/22253000
http://snomed.info/id/22253000
http://snomed.info/id/22253000
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/56459004
http://snomed.info/id/56459004
http://snomed.info/id/56459004
http://snomed.info/id/56459004
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11.2-4 pav. Du nelygiaverčiai būdai užrašyti nėštumą dvyniais naudojant SNOMED CT 

 

Angliškai  Lietuviškai  

Twin pregnancy Nėštumas dvyniais 

Single pregnancy Nėštumas vienu vaisiumi 

Twin pregnancy Nėštumas dvyniais 

Triplet pregnancy Nėštumas, kai yra trys vaisiai 

Quadruplet pregnancy Nėštumas, kai yra keturi vaisiai 

Quintuplet pregnancy Nėštumas, kai yra penki vaisiai 

Sextuplet pregnancy Nėštumas, kai yra šeši vaisiai 

Number of fetuses Vaisių skaičius 

 

SNOMED sąvokų modelis ir toliau išplečiamas siekiant užtikrinti lygiavertiškumo ir subsumcijos testavimą, 

atsižvelgiant į tai, kad SNOMED CT hierarchijų skaičius vis didėja. 
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11.3  Sąvokų apibrėžimo klausimai 

SNOMED CT yra išsamiausia klinikinių terminų bazė pasaulyje, kurioje yra didelis logika pagrįstų 

apibrėžčių rinkinys, leidžiantis veiksmingai imtis įvairių analitikos užduočių, bet vis dėlto yra ir tam 

tikrų sunkumų, pavyzdžiui: 

 

logika ir vietos vartosena;  

minimalūs pakankami rinkiniai;  

neišsamus modeliavimas. 

 

Šie sunkumai išsamiau nagrinėjami šiame skirsnyje. 

 

Logika ir vietos vartosena 

 

Tam tikrais atvejais griežta loginė termino reikšmė gali šiek tiek skirtis nuo to termino vietos (arba 

bendros) vartosenos. Pavyzdžiui, toliau pateikti SNOMED CT teiginiai yra logiškai pagrįsti, bet 

gydytojams gali būti nesuprantami: 

 

|vabzdžio įkandimas į nosį| yra |galvos sužalojimo| potipis 

|stipininės arterijos įplėšimas| yra |širdies ir kraujagyslių ligos| potipis. 

 

Yra tokių pavyzdžių, kai dėl formalių loginių šių sąvokų apibrėžčių gali susiformuoti hierarchijos, 

kurios skiriasi nuo to, ko galėtų tikėtis kai kurie gydytojai. 

 

Minimalūs pakankami rinkiniai 

 

Į SNOMED CT apibrėžtis įeina būtinų ir pakankamų sąlygų, kuriomis apibrėžiama tam tikra sąvoka, 

rinkinys. Tačiau šiuo metu SNOMED CT nėra išskiriami minimalūs rinkiniai, pakankami tokioms 

sąvokoms apibrėžti. Pavyzdžiui, 154283005 |plaučių tuberkuliozė| apibrėžiamieji sąryšiai yra šie: 

 

116680003 |yra| = 64572001 |liga| 

 

246075003 |sukėlėjas| = 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 116676008 |susijusi 

morfologija| = 6266001 |granulominis uždegimas| 363698007 |radinio vieta| = 39607008 |plaučių 

struktūra| 

Susijusi morfologija „granulominis uždegimas“ būtinai yra, o toliau pateikiamas apibrėžiamųjų 

sąryšių rinkinys yra pakankamas padaryti išvadą dėl 154283005 |plaučių tuberkuliozė|: 

 

116680003 |yra| = 64572001 |liga| 

 

246075003 |sukėlėjas| = 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 363698007 |radinio 

vieta| = 39607008 |plaučių struktūra| 

Taigi, jeigu sveikatos įraše būtų užrašyta toliau pavaizduota išraiška: 

64572001 |liga| : 

246075003 |sukėlėjas| = 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 363698007 

|radinio vieta| = 39607008 |plaučių struktūra| 

Pateikus toliau pavaizduotą užklausą tokios išraiškos nepavyktų gauti: 

 

http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
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<< 154283005 |plaučių tuberkuliozė| Tačiau pateikus užklausą: 

< 64572001 |liga| : 

246075003 |sukėlėjas| = << 113858008 |tuberkuliozės mikobakterijų kompleksas| 363698007 

|radinio vieta| = << 39607008 |plaučių struktūra| 

būtų teisingai grąžinta ir sąvoka „154283005 |plaučių tuberkuliozė|“, ir pirmiau nurodyta išraiška, kaip 

ir turi būti. Taigi šią problemą gali padėti išspręsti tinkamų užklausų rengimas. 

 

Neišsamus modeliavimas 

 

SNOMED CT sąvokų modelis ir toliau plėtojamas išsamiai apibrėžiant vis daugiau sąvokų. 

Pavyzdžiui, kiekvienoje hierarchijoje „stebimasis dalykas“ ir „medžiaga“ kuriami nauji sąvokų 

modeliai ir taip būsimose SNOMED CT versijose tas sąvokas pavyksta apibrėžti išsamiau. SNOMED 

CT išraiškingumas ir analitikos galimybės dar labiau padidės, kai bus įtraukti šių hierarchijų sąvokų 

modeliai. 

 

Tose hierarchijose, kurioms sąvokų modelis sukurtas jau seniai (pvz., klinikinis radinys), toliau 

vyksta nuolatinis SNOMED CT formalių loginių apibrėžčių plėtojimas. Tačiau dar yra sąvokų, 

kurioms sukurti ne visi įmanomi apibrėžiamieji sąryšiai. Ši problema ilgainiui mažės, nes nuolat 

modeliuojama vis daugiau SNOMED CT sąvokų.

http://snomed.info/id/154283005
http://snomed.info/id/154283005
http://snomed.info/id/154283005
http://snomed.info/id/154283005
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/246075003
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/113858008
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
http://snomed.info/id/39607008
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11.4  Versijos 

Naujoji tarptautinė SNOMED CT versija išleidžiama du kartus per metus (sausio ir liepos mėn.). 

Nacionaliniai plėtiniai paprastai išleidžiami pagal tą patį grafiką (nors dažniausiai tris mėnesius 

vėliau). Tačiau kai kurie plėtiniai (ypač tie, į kuriuos įtraukiamos su vaistais susijusios sąvokos) 

išleidžiami dažniau. 

 

Kai išilginis sveikatos įrašas užpildomas daugelio metų klinikiniais duomenimis, gali kilti tokių 

situacijų: 

 

1. SNOMED CT sąvokos, kurios buvo aktyvios įrašo įkėlimo metu, per tą laiką tapo neaktyvios; 

2. SNOMED CT sąvokos, kurios buvo primityvios įrašo įkėlimo metu, per tą laiką tapo 

apibrėžtos; 

3. nuorodų rinkiniai, kurie buvo naudojami pasirinkčių sąrašams užpildyti, galėjo pasikeisti; 

4. SNOMED CT sąvokų modelis, kuris buvo naudojamas kuriant išraiškas, galėjo pasikeisti. 

Siekiant išspręsti šias su versijomis susijusias problemas, SNOMED CT numatoma: 

1. kiekvienoje naujai išleidžiamoje SNOMED CT tarptautinėje versijoje (versijos formatas: 2-

RF2) pateikiamas pakeitimų rinkmenų rinkinys (su visais turinio pakeitimais po ankstesnės 

versijos išleidimo), momentinių nuotraukų rinkmenų rinkinys (su kiekvieno komponento, kuris 

kada nors buvo išleistas SNOMED CT, naujausia versija) ir išsamių rinkmenų rinkinys (su 

kiekvieno komponento, kuris kada nors buvo išleistas SNOMED CT, kiekviena versija). 

Naudojant sistemą tos rinkmenos padeda laipsniškai prisitaikyti prie naujųjų SNOMED CT 

versijų arba įkelti išsamų aktualų SNOMED CT turinio momentinį vaizdą (su senosiomis 

versijomis arba be jų). Kai teikiamos užklausos dėl išilginių klinikinių įrašų, kuriuose yra 

neaktyvių sąvokų, naudojant šias momentinių nuotraukų rinkmenas galima teikti užklausas ir 

dėl visų ankstesnių tokių neaktyvių sąvokų aprašymų ir sąryšių. SNOMED CT RF2 

paskirstymo rinkmenose taip pat užregistruojama priežastis, dėl kurios kiekvienas neaktyvus 

komponentas buvo dezaktyvuotas, naudojant ankstesnių asociacijų nuorodų rinkinius (žr. dėl 

išsamesnės informacijos žr. 4.2.3 skirsnį „Ankstesnių asociacijų nuorodų rinkiniai“). 

2. SNOMED CT prižiūrima laikantis principo, kad kiekvienas SNOMED CT sąvokos 

identifikatorius ilgainiui turėtų išlaikyti savo semantinį vientisumą, net kai keičiasi loginė 

apibrėžtis. SNOMED CT sąvokos semantika įtvirtinama jos išsamiai apibrėžtame pavadinime 

ir visais sąvokos apibrėžiamųjų sąryšių pakeitimais siekiama patobulinti kompiuterio 

skaitomą tų semantikos aspektų apdorojimą. Kita vertus, naudojant išsamią SNOMED CT 

versiją prireikus galima nustatyti, kokia buvo sąvokos loginė apibrėžtis bet kada anksčiau. 

3. Visi SNOMED CT nuorodų rinkiniai ir jų nariai yra išsamiai įtraukti į SNOMED CT RF2 versiją. 

Į nuorodų rinkinio momentinio vaizdo versiją įtraukiama aktualioji kiekvienos eilutės, kuri kada 

nors buvo išleista, versija (įskaitant ir aktyviąsias, ir neaktyviąsias eilutes). Į išsamią nuorodų 

rinkinio versiją įtraukiamos visos kiekvienos eilutės, kuri kada nors buvo išleista, versijos. 

Naudojant šią informaciją galima pritaikyti užklausas taip, kad būtų atsižvelgiama ir į 

dabartinius, ir į buvusius bet kurio nuorodų rinkinio narius. 

4. SNOMED CT sąvokų modelis keičiamas labai retai. Tačiau, kai keičiamas, visi 

nebenaudojami atributai paliekami kaip neaktyviosios sąvokos momentinio vaizdo ir 

išsamioje SNOMED CT versijose. Tikimasi, kad ateityje bus paskelbtas išsamus SNOMED 

CT kompiuterio skaitomas sąvokų modelis (MRCM) ir kad to MRCM versijos bus išleidžiamos 

taip, kad ji derėtų su kitais RF2 komponentais.

https://confluence.ihtsdotools.org/display/WIPTSG/4.2.3+Historical+Association+Reference+Sets
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12  Priedas. Duomenų analitikos atvejų tyrimai 
 
Bendroji informacija 

SNOMED CT yra visuotinai pripažįstama pirmaujančia pasauline klinikine terminų baze, skirta 

naudoti elektroniniuose sveikatos įrašuose (ESĮ). SNOMED CT naudojama ESĮ siekiant rinkti, gauti 

ir vėliau pakartotinai naudoti duomenis įvairioms reikmėms nuo užklausų dėl pacientų iki veiklos ir 

visuomenės sveikatos ataskaitų teikimo, strateginio planavimo, prognozuojamosios medicinos ir 

klinikinių tyrimų. Vis daugiau naudojant SNOMED CT sveikatos priežiūros duomenų kodavimą 

didėja ir su šiais duomenimis atliekamų analitikos procesų teikiama nauda. 

 

Tikslas 

Šio dokumento tikslas – pateikti du atvejų tyrimų rinkinius, kaip naudojant SNOMED CT vykdomas 

duomenų analitikos darbas:  

pirma, aprašomi keli projektai, kuriuos įgyvendinant atliekamas arba padedamas atlikti analitikos 

darbas naudojant SNOMED CT; 

antra, pristatomos įvairios komercinės priemonės, skirtos padėti atlikti SNOMED CT duomenų 

analitikos darbą. 

 

Šie atvejų tyrimai pristatomi dviejuose ataskaitos „Duomenų analitika naudojant SNOMED CT“ 

prieduose. Šios ataskaitos tikslas – aprašyti šiuo metu taikomus metodus, priemones ir būdus atlikti 

duomenų analitikos darbą naudojant SNOMED CT ir dalytis šios srities plėtojimo patirtimi. Ši 

ataskaita naudinga SNOMED CT nariams, tiekėjams ir naudotojams, nes iš jos galima geriau 

suprasti, kas jau pasiekta ir ką dar galima pasiekti naudojant SNOMED CT siekiant pagerinti 

analitikos paslaugas. 

 

Ataskaita „Duomenų analitika naudojant SNOMED CT“ paskelbta adresu 

http://snomed.org/analytics.

http://snomed.org/analytics
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12.1  A priedas. Projektų atvejų tyrimai 
 
Šiame priede pateikiami trumpi įvairių projektų, kuriuos įgyvendinant atliekamas arba padedamas 

atlikti SNOMED CT duomenų analitikos darbas, aprašymai. Į apžvalgą įtraukti projektai: 

 

12.1.1 Duomenų perkėlimo darbalaukis (Jungtinė Karalystė); 

12.1.2 „Kaiser Permanente“ (JAV); 

12.1.3 Nacionalinė pagalbos priimant gydymo sprendimus sistema (Danija); 

12.1.4 Semantinė paieška (Australija); 

12.1.5 Radiologijos veikla (Jungtinė Karalystė). 

 

Visada laukiame šio priedo papildymų ir numatome atnaujinti ataskaitą, kai gauname naujos 

informacijos.
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12.1.1 Duomenų perkėlimo darbalaukis (Jungtinė Karalystė) 
 

 

Jungtinės Karalystės Terminologijos centro duomenų perkėlimo darbalaukis (DMWB) 

projektuojamas kaip NHS pirminės sveikatos priežiūros įrašų santraukos, pasirenkamų pirminės 

sveikatos priežiūros sistemų ir duomenų perkėlimo programų pagalbinė priemonė. Šia priemone 

demonstruojamos kai kurios ypatybės ir pažangusis duomenų perkėlimo ir susiejimo produktų, 

kuriuos išleidžia UKTC, bei terminų bazių ir klasifikatorių, su kuriais jie susiejami, naudojimas. 

 
SNOMED CT darbalaukyje naudojama siekiant atlikti naujovišką ir sudėtingą pacientų duomenų 

analizę. Ji suteikia tiesioginės tarptautinės naudos nepaisant to, kad į standartinį platinamų 

priemonių rinkinį įtraukiamos tik Jungtinėje Karalystėje naudojamos terminų bazės. 

 
Programinę įrangą sudaro SNOMED CT, „Read Codes“ 2 versija ir CTV3, jų susiejimo schemos ir 

susiejimo su ICD-10 tarptautine laida schemos (Jungtinės Karalystės susiejimo schema skiriasi nuo 

SNOMED International susiejimo schemos) ir OPCS intervencijų ir procedūrų klasifikatorius (OPCS-

4). Darbalaukio moduliuose galima: 

 
1. ieškoti įtrauktų kodavimo sistemų ir jas naršyti; 

2. peržiūrėti įtrauktų kodavimo sistemų susiejimo schemas; 

3. kurti analitikos poaibius (t. y. predikatines terminų bazės užklausas), juos išbandyti, 

prižiūrėti ir iš vienos kodavimo sistemos „versti“ į kitą; 

4. analizuoti elektroninių pacientų sveikatos įrašų (angl. EPR) duomenų kokybę ir koreguoti 
duomenis ir 

5. teikti EPR ataskaitas ir analizuoti atvejų rinkinį. 
 

Užklausų priemonė 
 

Užklausų priemone užtikrinamos pažangiosios užklausų kodų rinkinių (vadinamųjų grupių) kūrimo, 

priežiūros ir testavimo arba poaibių formavimo funkcijos, naudojamos susietose terminų bazėse 

arba klasifikatoriuose. Viena svarbi paskirtis – kurti užklausų rinkinius, kuriuos naudojant iš 

skirtingose kodavimo sistemose užkoduotų pacientų sveikatos įrašų būtų gaunami palyginami 

rezultatai. Tuo tikslu naudojant priemonę vienoje terminų bazėje sukurtos poaibių apibrėžtys 

verčiamos į kitoje sistemoje sukurtas poaibių apibrėžtis ir numatoma redagavimo rankiniu būdu 

galimybė (žr. 12.1.1-1 pav. ir 12.1.1-3 pav.). 

 

  
Darbalaukį kuria Jungtinės Karalystės Terminologijos centras (UKTC); tai DRAFT bandomasis 

produktas. Juo demonstruojamos pažangiosios funkcijos, dėl kurių SNOMED CT tampa sudėtinga 

pavyzdine terminų baze, susieta su penkiomis galiojančiomis NHS terminų bazėmis arba 

klasifikatoriais. Kol kas nenumatoma jo kurti kaip visiškai savarankiško produkto1. 
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12.1.1-1 pav. DMWB užklausų priemonė, naudojama kuriant SNOMED CT astmos poaibį 

 

 

 
 

 

12.1.1-3 pav. DMWB užklausų priemonė parodant, kaip SNOMED CT astmos poaibis verčiamas į ICD-10. 
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Elektroninių pacientų sveikatos įrašų duomenys 

EPR duomenų priemonėje sukuriama aplinka, kurioje įkeliami ir analizuojami pacientų duomenys 

siekiant rengti užklausų specifikacijas arba atliekant duomenų kokybės ir atvejų rinkinio analitikos 

darbą. Analitikos funkcijas sudaro toliau išvardytų kodavimo duomenų kokybės problemų 

nustatymas ir valdymas: 

 

įrašai, kuriuose yra neaktyvių SNOMED CT kodų; 

įrašai, kuriuose yra netinkamų SNOMED CT hierarchijų kodai, pvz., diagnozė užrašyta naudojant 

sąvoką iš medžiagų hierarchijos (pvz., 419442005 |etilo alkoholis|) vietoj kodo iš sutrikimų 

hierarchijos (pvz., 25702006 |apsinuodijimas alkoholiu| arba 7200002 |alkoholizmas|). 

 

Naudojant šią priemonę taip pat galima sparčiai pakoreguoti tokius duomenis netinkamus kodus 

pakeičiant tinkamesniais. Ši užduotis atliekama atjungtinėje ataskaitų teikimo aplinkoje. 

 

Analitika 

 

Darbalaukio duomenų analitikos priemonėje pateikiamos grupių užklausos aprėpiant demografinius 

duomenis, kad būtų galima atlikti klinikiniu požiūriu svarbių atvejų radinių, atvejų rinkinio ir darbo 

krūvio analizę. 

 

Apžvalgos ataskaitos modulį sudaro: 

 

• pagrindiniai demografiniai duomenys (tiriamosios visumos amžius, lytis, etninė kilmė); 

• epizodų su SNOMED CT kodu analizė;  

• skaičius pagal SNOMED CT superkategoriją; 

• 100 dažniausiai naudojamų pavienių SNOMED CT kodų sąrašas ir 15 dažniausiai 

naudojamų SNOMED CT kodų kiekvienoje amžiaus kohortoje sąrašas. 

 

Tendencijų modulyje analizuojama, kaip dažnai pavieniai SNOMED CT kodai naudojami EPR 

duomenyse, ieškant tų, kurių registravimo dažnis per duomenų rinkimo laikotarpį pasikeitė. 

 

Indukcijos modulyje atliekama sudėtingesnė klinikinės veiklos skyriaus atvejų rinkinio ir krūvio 

tendencijų analizė. Užuot išvardijant dažniausiai naudojamus pavienius kodus indukcijos modulyje 

bandoma nustatyti dažniausiai naudojamus kodų tipus. Pavyzdžiui, skubios pagalbos skyrius gali 

naudoti maždaug 500 įvairių įplėšimų tam tikroje anatominėje vietoje SNOMED CT kodų. Nors nė 

vienas iš su konkrečia vieta susijusių kodų negali būti įtrauktas į labiausiai paplitusių kodų sąrašą, 

312608009 |įplėšimas| palikuoniai gali kartu sudaryti didelę skyriaus darbo krūvio dalį. 

 

Diagramų priemonėje atliekamos iš esmės tokios pat užklausų ir paieškos operacijos, bet kuriamos 

pacientų arba nustatytų epizodų duomenimis grindžiamos diagramos, kuriose parodoma, kaip 

apibrėžtos atvejų rinkinio kohortos pacientai pasiskirsto pagal amžių ir lytį arba kaip kinta su viena 

ar kita nurodyta klinikine išraiška (pvz., ligos išraiška arba atliekama procedūra) susijęs sergamumas 

kiekvienais metais, kas ketvirtį, kas mėnesį arba tam tikrą savaitės dieną. Diagramas galima kopijuoti 

į dokumentus. 

1 https://isd.hscic.gov.uk/trud3/user/guest/group/0/pack/8

https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=31986721&amp;FootnoteMarker1-0
https://isd.hscic.gov.uk/trud3/user/guest/group/0/pack/8
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12.1.2 „Kaiser Permanente“ (JAV) 
 

 
 

„Kaiser Permanente“ (KP) nuo pat pradžių dalyvavo kuriant SNOMED CT. Prieš tai praeito amžiaus 

dešimtajame dešimtmetyje KP bendradarbiavo su Amerikos patologų kolegija kuriant tiesioginę 

SNOMED CT pirmtakę (SNOMED-RT). SNOMED CT iš pat pradžių buvo neretai naudojama KP 

elektroninių pacientų sveikatos įrašų sistemose. 

 

Iš „KP HealthConnect“ elektroniniuose sveikatos įrašuose teikiamų terminologijos paslaugų matyti, 

kokią praktinę naudą galima gauti iš SNOMED CT kaip daugelio kodavimo sistemų aplinkoje 

veikiančios pagrindinės pavyzdinės terminų bazės. KP taip pat pirmauja įgyvendinant naujas 

SNOMED CT siūlomas galimybes, susijusias su jos aprašymo logikos pajėgumais. 

 

Darnios medicinos terminijos bazė 

 

Darnios medicinos terminijos bazė (CMT) yra KP įmonių terminijos sistema. „KP HealthConnect“ ESĮ 

sistemą sukūrė „Epic“ (žr. atvejo tyrimą 12.2.10 skirsnyje „Epic“), o CMT yra „Kaiser Permanente“ 

nuosavybė. CMT sudaro keli komponentai: 

 

• standartinės pavyzdinės terminų bazės; 

• galutiniams vartotojams skirtos terminų bazės (pvz., terminai, pateikiami gydytojams ar 

pacientams);  

• administraciniai kodeksai ir klasifikatoriai (pvz., ICD-9-CM, ICD-10-CM, CPT4, HCPCS); 

analitikos paslaugos (užklausų teikimas ir pagalba priimant sprendimus); 

• prašymų dėl naujų terminų pateikimas. 

 

CMT sistemoje SNOMED CT pasitelkiama kaip pavyzdinė terminų bazė naudojantis jos 

polihierarchija ir apibrėžiamaisiais atributais siekiant padėti atlikti pažangios analitikos darbą, 

pavyzdžiui: 

 

• nustatyti tam tikras visuomenės sveikatos priežiūros sąlygas atitinkančias pacientų kohortas; 

• nustatyti poaibius, kuriuos galima naudoti kaip „įvesties kriterijus“ KPHC pagalbos priimant 

sprendimus moduliuose, kaip antai geriausios patirties įspėjimus, priminimus ir kt.;  

• pateikti užklausas, kaip antai „rasti visas būkles, kai |sukėlėjas| yra |Aspergillus 

(organizmas)|“; 

• pateikti dideles sumines užklausas, kaip antai „rasti visus pacientus, kuriems priskirti su 

širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų poaibio sąvokų kodai“. 

 

2010 m. rugsėjo mėn. „Kaiser Permanente“, IHTSDO ir JAV Sveikatos ir paslaugų departamentas 

kartu paskelbė apie tai, kad KP dovanoja savo CMT turinį ir su juo susijusias priemones SNOMED 

International. Dovaną sudarė terminų bazės turinys (įskaitant kelis CMT poaibius) ir priemonės, 

naudingos kuriant ir valdant terminiją bei kontroliuojant jos kokybę. 

„Kaiser Permanente“ „HealthConnect“® – tai išsami elektroninių sveikatos įrašų sistema, viena iš 

didžiausių pasaulyje privačių elektroninių sveikatos priežiūros sistemų. Integruotojo modelio „KP 

HealthConnect“ saugiai jungia 611 gydytojų kabinetų ir 37 ligonines užtikrindama pacientų ryšį su jų 

sveikatą prižiūrinčiais specialistais, asmenine sveikatos informacija ir naujausiomis medicininėmis 

žiniomis1. 

Dėl išsamesnės informacijos žr. http://share.kaiserpermanente.org/. 



Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 

Bendradarbiavimas su Oksfordo universitetu 

 

Bendradarbiaudama su Oksfordo universiteto Informacinių sistemų grupe KP tiria, kaip veiksmingai 

atlikti sudėtingas užklausas aprėpiant itin daug pacientų sveikatos įrašų. Ta grupė Oksfordo 

universitete sukūrė atvirojo kodo trijų lygių (t. y.veiksnio, tarinio ir objekto) duomenų bazę, kuri buvo 

pavadinta RDFox. RDFox – tai labai lanksti ir veiksminga ne tik SQL kalbos duomenų bazė, kurią 

galima nesunkiai paskirstyti tarp lygiagrečiai veikiančių procesorių. RDFox įgyvendinamas W3C 

išteklių aprašo bazės (RDF) standartas, kuriuo grindžiama OWL-RL aprašymo logika. 

 

To bendradarbiavimo projekto klinikiniai duomenys OWL-RL pateikiami kaip trijų lygių (subjekto, 

vaidmens ir veiksmo) išraiškos. Tam naudojamas loginis modelis (tam tikrus vaidmenis atliekantys 

subjektai, dalyvaujantys vykdant veiksmus), kuris yra panašus į HL7 V3 pavyzdinį informacijos 

modelį. Nagrinėjant šimtus milijonų trijų lygių pacientų duomenis naudojama OWL-RL ir duomenų 

registravimo taisyklių kalba. Nors SNOMED CT išraiškų neįmanoma išsamiai perteikti OWL-RL, 

RDFox preliminariai gauna didelio masto klinikinius duomenis ir pateikia daug mažesnį įrašų rinkinį. 

Po to tas mažesnis rinkinys apdorojamas pasitelkiant SNOMED CT naudojamą daugiau priemonių 

siūlantį, bet ne tokį veiksmingą aprašymo logikos svarstymo mechanizmą. 

 

Darbas su prototipais buvo užbaigtas naudojant tikruosius pacientų duomenis, įskaitant diabeto 

stebinius (užkoduotus naudojant SNOMED CT) ir hemoglobino A1C lygių stebinius. Sveikatos 

priežiūros veiksmingumo duomenų ir diabeto kontrolės informacijos rinkinių kokybės priemonės, 

pavyzdžiui, ir diabeto HgB A1C ataskaitos skaitiklis, ir vardiklis, buvo apskaičiuojami naudojant 

duomenų registravimo nurodymus ir SPARQL užklausas. 

1 http://share.kaiserpermanente.org/total-health/connectivity/

https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=31986724&amp;FootnoteMarker1-0
http://share.kaiserpermanente.org/total-health/connectivity/
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12.1.3 Nacionalinė pagalbos priimant gydymo sprendimus sistema 
(Danija) 

 

 

Danijos nacionalinis terminologijos valdymo centras (nacionalinė e. sveikatos institucija) kuria vaistams skirtą 

SNOMED CT plėtinį. Danijos SNOMED CT vaistų plėtinys buvo paruoštas gaunant duomenis, juos sutvarkant 

ir konvertuojant Danijos vaistų agentūros duomenų bazės (DKMDB), kurios pirminis tikslas – kainų nustatymas 

ir atsargų tvarkymas, turinį. Po to DKMDB buvo papildyta SNOMED CT medžiagomis su jų unikaliais 

identifikavimo kodais. Danijos SNOMED CT vaistų plėtinyje tokia informacija, kaip prekybiniai pavadinimai, 

medžiagos, dozės formos, stipriai ir matavimo vienetai. 

 

Remdamasi Danijos vaistų plėtiniu nacionalinė e. sveikatos institucija dirba ties tuo, kad įtrauktų centralizuotas 

pagalbos priimant sprendimus (CDS) paslaugas ir į pirminės sveikatos priežiūros, ir į ligoninių receptų 

sistemas. 

 

CDS serveris reaguos į internetinės paslaugos užklausas iš įvairių elektroninių vaistų sistemų ir rodys 

įspėjimus ir kitą receptų informaciją (žr. 12.1.3-1 pav.). 

 
 

12.1.3-1 pav. Danijos pagalbos priimant sprendimus dėl vaistų paslaugų apžvalga 

  

Gydytojams neretai trūksta laiko susipažinti su tam tikrų alergijų arba kitų su vaistais susijusių apribojimų 

informacija. Pagalba priimant klinikinius sprendimus (CDS), pagrįsta struktūrizuotos terminijos 

nomeklatūra, kaip antai SNOMED CT, gali padėti gydytojams įvertinti padėtį automatiškai perspėdama 

apie alergiją ir sąveiką ir pateikdama kitą svarbią informaciją. SNOMED CT pagrindu veikiančioje 

centralizuotoje CDS platformoje naudojant konkrečioms reikmėms sukurtas duomenų bazes vykdoma 

alergijų, sąveikos, pavojingų situacijų vartojant vaistus ir maksimalios dozės apribojimų kontrolė1.  
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Angliškai  Lietuviškai  

Decision Support platform Pagalbos priimant sprendimus platforma 

Decision Support – application Pagalba priimant sprendimus – taikomoji 
programa 

Allergy register Alergijų registras 

Allergy check Alergijų patikrinimas 

Interaction check Sąveikos patikrinimas 

Maxdosing check Maks. dozės patikrinimas 

Risk situation check Pavojingų situacijų patikrinimas 

Data Duomenys 

Risk situation DB Pavojingų situacijų DB 

Maxdosing DB Maks. dozių DB 

Interaction – DB Sąveikos DB 

SNOMED CT  
Drug terminology 

SNOMED CT  
Vaistų terminų bazė 

National service platform Nacionalinės tarnybos platforma 

Shared Medicine Card Bendra medicinos kortelė 

Physicians Preferences – profile Gydytojų nustatymai – profilis 

Allergy register Alergijų registras 

Decentral medication modules Decentralizuoti vaistų moduliai 
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Alergijų registras 

Alergijos specialistų, šeimos gydytojų ir CDS ekspertų grupė kuria standartinį informacijos rinkinį, 

kuris bus naudojamas paciento alergijos vaistams registre. SNOMED CT poaibis radinių hierarchijos 

alergijos vaistams (sutrikimas) subhierarchijoje naudojamas alergijoms dokumentuoti. .
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Įspėjimų apie alergiją paslauga 
 

Įspėjimai apie alergiją parengiami remiantis SNOMED CT alergijų sutrikimų ir medžiagų sąryšiais 

(pagal atributą |sukėlėjas|) bei vaistinių preparatų ir medžiagų sąvokų sąryšiais (pagal atributą |turi 

aktyviąją sudedamąją dalį|). 

 

Sąveikų paslauga 

 

Naudojant turimą paslaugą, kuriai duomenys pirmiausia gaunami iš specialistų recenzuotos 

literatūros, sąveikų duomenų bazėje aprašoma 2 500 įvairių vaistų sąveikų atsižvelgiant į jų 

sudedamąsias dalis. 

 

Duomenų bazėje pateikiamas trumpas visų sąveikų aprašymas ir rekomendacija, kaip gydytojas gali 

tvarkyti su sąveika susijusius klausimus. Sudedamosios dalys yra susietos su SNOMED CT 

medžiagomis, kad į jas būtų galima tiesiogiai atsižvelgti naudojantis pagalbos priimant sprendimus 

paslauga. 

 

Pavojingų situacijų duomenų bazė 

 

Į pavojingų situacijų duomenų bazę įtraukiami ekspertų įvertinti vaistai, kurie gali būti pavojingi tam 

tikrose situacijose. Vaistai, sudedamosios dalys ir dozės formos paverčiamos SNOMED CT 

sąvokomis, taip papildant pagalbos priimant sprendimus paslaugą. 

 

Maksimalios dozės duomenų bazė 

 

Esamoje duomenų bazėje nurodomos visų vaistų maksimalios dozės ir dozės, rekomenduojamos 

pacientams su inkstų pažeidimais. Pagalbos priimant sprendimus paslaugoje sudedamosios dalys 

vėlgi išreikštos kaip SNOMED CT medžiagos. 

 

Įspėjimų filtravimas 

 

Pagalbos priimant sprendimus platformoje bus įdiegta įspėjimų filtravimo paslauga, kurią naudodami 

gydytojai galės nusistatyti asmeninius įspėjimų rodymo nustatymus. Pavyzdžiui, norint išfiltruoti 

nepageidaujamus įspėjimus dėl tam tikrų dozės formų (kaip antai odos dozės formų) bus naudojama 

SNOMED CT dozės formų hierarchija. 

1 http://ebooks.iospress.nl/publication/34363

https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=31986725&amp;FootnoteMarker1-0
http://ebooks.iospress.nl/publication/34363
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12.1.4 Semantinė paieška (Australija) 
 

 

Natūraliosios kalbos apdorojimo technologijos paprastai naudojamos indeksuojant laisvos formos 

teksto transkripcijų arba dokumentų rinkinius taip, kad juose būtų galima atlikti su tam tikra tema 

susijusią paiešką. Sunku užtikrinti tai, kad būtų grąžinami atitikmenys, kuriuos naudojant galima 

atrinkti didelio jautrio ir specifiškumo tekstus (t. y. kad svarbūs dokumentai būtų retai neįtraukiami, o 

nesvarbūs dokumentai – retai pateikiami). 

 

Klinikinę paiešką galima atlikti transkripcijose arba elektroninės bibliotekos dokumentuose, sveikatos 

įrašuose arba internete. Paieškos pavyzdžiai gali būti tokie: 

 

„Parodyti man šioje interneto svetainėje paskelbtus straipsnius apie uždegiminę žarnų ligą“ 

„Ar šio paciento sveikatos įraše yra dokumentų, iš kurių galima daryti prielaidą dėl širdies ritmo 

sutrikimo?“ 

 

Bevan Koopman disertacijoje nagrinėjami semantinės ir statistinės paieškos metodai. Tikslas – 

įveikti paprastos reikšminių žodžių paieškos strategijų apribojimus atliekant paiešką medicinos 

dokumentuose. Apibūdindamas tokius apribojimus kaip „semantines spragas“ Bevan nustato ir 

nagrinėja kelias problemas, įskaitant: 

 

• terminų neatitiktis: hipertenzija ir aukštas kraujospūdis);  

• išsamumo neatitiktis: antipsichoziniai vaistai ir haloperidolis; 

• poveikį sąvokoms: pvz., iš hemodializės daroma išvada dėl inkstų nepakankamumo; išvadas 

dėl panašumo, pvz., sergamumas gretutinėmis ligomis (nerimas ir depresija). 

 

Jo konkretus tikslas – nustatyti, ar naudojant diagramas ir pateikiant informaciją diagramų pavidalu 

galima sukurti išvadų mechanizmą tai semantinei spragai užpildyti. Savo darbe jis įvertino SNOMED 

CT duomenų naudojimo indėlį diagramose, naudojamose išvadoms daryti. 

 

Medžiagos ir metodai 
 

Speciali disertacijoje naudojama taikomoji programa, padedanti surasti pacientus, atitinkančius tam 

tikrus atrankos kriterijus, kad jie būtų įtraukti į klinikinius tyrimus pagal klinikinių sveikatos įrašų 

laisvos formos teksto transkripcijų analizę. 

 

Užklausos buvo susijusios su: 

 

• pacientais, sergančiais depresija ir vartojančiais antidepresinius vaistus;  

• pacientais, gydomais dėl apatinės galūnės lėtinės žaizdos;  

• pacientais, sergančiais AIDS, kuriems išsivysto pancitopenija. 

 

Dirbant su „TREC MedTrack“ tekstynu (standartine elektroninių tekstų, kuriuose pateikiamos 

anonimizuotos daugelio Jungtinių Amerikos Valstijų ligoninių ataskaitos, kolekcija) buvo taikomi 

  
Savo moksliniame darbe Bevan Koopman pristato semantinės paieškos modelius: informacijos gavimo 

modelius, kuriuos naudojant atpažįstama dokumentuose ir užklausose esančių žodžių reikšmė, ne tik 

randami reikšminių žodžių atitikmenys. Tai užtikrinama struktūrizuotas srities žinias [iš SNOMED CT] 

integruojant su duomenimis grindžiamais informacijos gavimo metodais1. 
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indeksavimo metodai. Kolekcijoje yra devynių tipų transkripcijos: anamnezė ir fizinis ištyrimas, 

konsultacijos, ataskaitos, pažymos apie pažangą, išrašymo santraukos ir skubiosios pagalbos 

skyriaus veiksmų ataskaitos, radiologijos, chirurginės patologijos ir kardiologijos ataskaitos. 

Kolekcijoje, kai ji buvo naudojama, buvo maždaug 100 000 ataskaitų, susijusių su maždaug 17 000 

unikalių kreipimųsi. 

 

Diagramose perteikiamos įvairios charakteristikos, atitinkančios semantinės paieškos darant 

išvadas reikalavimus. Kraštiniais diagramos elementais perteikiamas sąvokų tarpusavio 

priklausomumas, įvardijamas kaip viena iš semantinės spragos problemų. Diagramos yra bendra ir 

ontologijų, ir duomenų gavimo modelių priemonė. Informacijos išdėstymas diagramoje, pavyzdžiui, 

naudojant internetinės paieškos sistemose paplitusį „PageRank“ algoritmą, yra galinga svarbių 

informacijos elementų (nesvarbu, ar tai terminai, sąvokos arba dokumentai) nustatymo priemonė. 

Tokias ontologijas, kaip SNOMED CT, taip pat galima perteikti diagramos pavidalu. 

 

Bevan Koopman sukurtame išvadų diagramos modelyje konkrečiai nagrinėjamos kelios 

semantinės spragos problemos. Kalbant apie terminų neatitiktis, išvadų diagramos modelyje 

pavaizduojamos sąvokos, nes tai padeda įveikti terminų neatitikties problemą (pvz., netinkamai 

parinkti sinonimai). Išvadų diagramos modelyje konkrečiai sprendžiama išsamumo neatitikties 

problema pereinant tėvų ir vaikų (t. y. „yra“) sąryšius. 

 

Poveikio sąvokoms semantinės spragos problema kyla, kai dokumente esant tam tikriems 

terminams daroma išvada dėl užklausos terminų. Pavyzdžiui, organizmas gali reikšti, kad yra tam 

tikra liga. Tokios asociacijos registruojamos SNOMED CT ir taip išvadų diagramos modelyje galima 

konkrečiai spręsti poveikio sąvokoms problemą pereinant tuos sąryšius. 

 

Galiausiai išvados dėl panašumo semantinės spragos problema, kai itin svarbus dviejų elementų 

asociacijos stipris, konkrečiai sprendžiama taikant sklaidos koeficientą, kiekvienos srities žiniomis 

grindžiamam sąryšiui priskiriant panašumo matą. SNOMED CT atveju sklaidos koeficientas 

nustatomas remiantis SNOMED CT sąryšiais. Pažymima, kad ieškant dokumentų kai kurie sąryšiai 

prisidėjo prie paieškos jautrio arba priešingai galėjo tapti mažesnio specifiškumo priežastimi. 

Kiekvienam SNOMED CT sąryšių tipui buvo (empiriškai) pritaikytas svertinis koeficientas, 

naudojamas kaip sklaidos koeficiento sąryšio tipo komponento dalis. Pavyzdžiui, buvo tokių sąryšio 

tipo svertinių koeficientų: 

 

|yra| = 1,0; 

|aktyvioji sudedamoji dalis| = 1,0; 

|ryškiai pasireiškęs| = 0,8; 

|susijęs radinys| = 0,6; 

|sunkumas| = 0,2; 

|lateralumas| = 0,2. 

 

Dokumentai buvo nagrinėjami ir analizuojami naudojant „Lemur“, labai lanksčių ir pritaikomų 

atvirojo kodo informacijos gavimo programų paketą, kurį sukūrė Masačusetso universitetas. 

Diagrama buvo parengta naudojant atvirojo kodo LEMON diagramų biblioteką. Diagrama buvo 

serializuota naudojant LEMON ir išsaugota „Lemur“ rodyklėje. „MedTrack“ tekstyno, kuriame buvo 

rasta 36 467 SNOMED CT sąvokos, atveju parengtos diagramos dydis buvo 4,4 MB. 

 

Aptarimas 
 

Iš disertacijos radinių matyti, kad diagramomis grindžiamos paieškos metodai naudojant SNOMED 

CT duomenis pasižymi didesniu veiksmingumu nei kiti sudėtingų užklausų teikimo metodai. Buvo ir 
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kelios papildomos įžvalgos. Pirma, teikiant sudėtingas užklausas reikia daryti išvadas, o teikiant 

paprastas – nereikia. Sudėtingos užklausos neretai būna daugiažodės ir turi daug nuo užklausos 

priklausomų aspektų (pavyzdžiui, procedūros ir diagnozės sąvokos). Tokiu atveju perrikiavimas 

naudojant išvadų diagramos modelį buvo veiksmingas. Paprastos užklausos neretai aprėpia nedaug 

svarbių dokumentų ir yra susijusios su nedviprasmiška užklausos sąvoka. Tokių užklausų atveju 

nereikia daryti išvadų ir veiksmingiausias modelis yra sąvokų krepšelio modelis. Apskritai, kai 

SNOMED CT yra vertingų tam tikros srities žinių, išvadų diagramos modelis yra veiksmingas, nes jį 

taikant pavyksta rasti naujų svarbių dokumentų arba veiksmingai perrikiuojami jau atrinkti 

dokumentai. Tai vėlgi pabrėžia priklausomumą nuo pagrindinės srities žinių. 

 

Dėl likutinio visų IR strategijų jautrio nepakankamumo Koopman teigia, kad idealioje informacijos 

paieškos ontologijoje būtų ne tik apibrėžiamieji, bet ir teigiamieji duomenys, pavyzdžiui, „kaptoprilis 

gali būti naudojamas hipertenzijai gydyti“, „miokardo infarktas [gali sukelti] sukelia širdies blokadą“ ir 

„cukrinis diabetas gali sukelti inkstų nepakankamumą“. 

1 http://eprints.qut.edu.au/71385/1/Bevan_Koopman_Thesis.pdf

https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=31986727&amp;FootnoteMarker1-0
http://eprints.qut.edu.au/71385/1/Bevan_Koopman_Thesis.pdf


Duomenų analitika naudojant SNOMED CT 
(2017 m. gegužės 8 d.) 

 

 

 

 

12.1.5 Radiologijos veikla (Jungtinė Karalystė) 
 

Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba (NHS) šiuo metu perkelia 

elektroninius pacientų sveikatos įrašus į SNOMED CT aplinką. Siekdama skatinti sąveikumą, patogų 

naudojimą ir veiklos ataskaitų teikimą 2005 m. NHS patvirtino nacionalinį standartinį vaizdinimo kodų 

rinkinį – Nacionalinį vaizdinimo procedūrų kodų rinkinį (NCIP). 

 

Nors SNOMED CT buvo pagrindinė kandidatė NCIP užpildyti, daugelyje radiologijos informacinių 

sistemų (RIS) ir vaizdų archyvavimo ir komunikacijos (PAC) sistemų tuo metu buvo neįmanoma 

naudoti 18 skaitmenų SNOMED CT sąvokų identifikatorių arba (iki) 255 ženklų aprašymų neįdiegus 

brangiai kainuojančių programinės įrangos pakeitimų, dėl kurių būtų tekę nutraukti sistemų 

naudojimą. Nebuvo jokio nuoseklaus būdo perteikti procedūrų lateralumo ir kai kuriose senosiose 

sistemose kiekvieno lateralumo atveju reikėjo kurti atskirus elementus, kuriuos buvo galima 

surikiuoti, pavyzdžiui, „paprastas kairiojo riešo rentgenas“, „paprastas dešiniojo riešo rentgenas“ ir 

„paprastas abiejų riešų rentgenas“. Dėl šių priežasčių NCIP kodų rinkinys buvo sukurtas remiantis 

SNOMED CT, bet papildomai įtraukiant unikalius identifikatorius, suderinamus su senosios sistemos 

ženklų skaičiaus apribojimais (6 raidės), iki 40 ženklų ilgio žmonėms suprantamais aprašymais ir 

papildomais lateralumo metaduomenimis. Pavyzdžiui, 60027007 |riešo radiografija| NCIP 

perteikiama taip: 
 

SCT ID Laterality_ID Lateralumas Short_Code Teiktina 

60027007 51440002 Dešinė ir kairė XWRIB XR abu riešai 

60027007 7771000 Kairė XWRIL XR kairysis riešas 

60027007 24028007 Dešinė XWRIR XR dešinysis riešas 

 

Trumpieji NCIP kodai yra „prasmingi“ ta prasme, kad procedūras sąlygas lemia pirmasis kodo 

ženklas ir kodu aiškiai perteikiama ir radinio vieta, ir lateralumas. 

 

Kiekviena ligoninė pateikia privalomus duomenų išrašus naudodama ir senosios sistemos, ir RIS su 

SNOMED CT galimybėmis NCIP. Be vaizdinimo procedūrų duomenų, centriniu lygmeniu taip pat 

renkama informacija apie siuntimo šaltinį, paciento tipą, demografinius duomenis ir kiekvieno su 

vaizdinimu susijusio įvykio laiką. Po to iš visų vietų surinkti duomenys sujungiami ir parengiama daug 

ataskaitų. Ligoninės gali peržiūrėti savo veiklos duomenis naudodamos internetinę ataskaitų teikimo 

priemonę „iView“ (žr. 12.1.5-0 pav.) ir palyginti savo veiklą su kitais centrais. 

 

Visas analitikos darbas šioje centrinėje platformoje vyksta tik SNOMED CT pagrindu. SNOMED CT 

hierarchija grindžiamos sudėtingos ataskaitos, pavyzdžiui, magnetinio rezonanso tomografijos 

laukimo laikas per mėnesį, neįskaitant širdies MRT ir MRT valdomų procedūrų, nurodomas taip: 

 

apima hierarchiją << 113091000 |magnetinė rezonansinė tomografija| 

neapima hierarchijos << 258177008 |valdymas magnetine rezonansine tomografija| neapima 

hierarchijos << 241620005 |širdies magnetinė rezonansinė tomografija|

  
Nacionaliniame preliminariajame vaizdinimo procedūrų kodų rinkinyje pateikiamas NHS elektroninių 

sistemų užkoduotų ir tekstinių vaizdinimo procedūrų išraiškų kodų ir aprašymų sąrašas. Taip elektroninėse 

informacinėse sistemose galima nuosekliai ir nedviprasmiškai perteikti vaizdinimo procedūras, kad gydymo 

galimybes būtų galima pagrįsti bendru suvokimu, kokios procedūros jau atliktos arba planuojamos, ir būtų 

galima tiesiogiai palyginti visų paslaugų teikėjų veiksmus1.  

http://snomed.info/id/60027007
http://snomed.info/id/60027007
http://snomed.info/id/60027007
http://snomed.info/id/60027007
http://snomed.info/id/113091000
http://snomed.info/id/113091000
http://snomed.info/id/113091000
http://snomed.info/id/113091000
http://snomed.info/id/258177008
http://snomed.info/id/258177008
http://snomed.info/id/258177008
http://snomed.info/id/258177008
http://snomed.info/id/241620005
http://snomed.info/id/241620005
http://snomed.info/id/241620005
http://snomed.info/id/241620005
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12.1.5-0 pav. SNOMED CT ataskaitos duomenys NHS „iView“ platformoje 
 
 

1 http://systems.hscic.gov.uk/data/uktc/imaging/nicipfaqs_

  

https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=31986728&amp;FootnoteMarker1-0
http://systems.hscic.gov.uk/data/uktc/imaging/nicipfaqs_
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12.2 B priedas. Tiekėjų atvejų tyrimai 

Šiame priede pateikiami trumpi įvairių komercinių priemonių, kurias įgyvendinant 

padedamas atlikti SNOMED CT duomenų analitikos darbas, aprašymai. Šiuose 

aprašymuose dėmesys daugiausia sutelkiamas į priemones, kurios yra svarbios padedant 

teikti analitikos paslaugas. Šią apžvalgą padėjo parengti šie tiekėjai: 

 
12.2.1 „3M Health Information Systems“ 

12.2.2 „Allscripts“ 

12.2.3 „Apelon“ 

12.2.4 „B2i Healthcare“ 

12.2.5 „Cambio“ 

12.2.6 „Caradigm“ 

12.2.7 „Cerner“ 

12.2.8 „Clinithink“ 

12.2.9 EMIS 

12.2.10 „Epic“ 

12.2.11 „First Databank“ 

12.2.12 „Intelligent Medical Objects“ 

 
Visada laukiame šio priedo papildymų ir numatome atnaujinti ataskaitą, kai gauname 

naujos informacijos.



 
 

 

 


