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SNOMED CT įvadas tiekėjams

SNOMED CT įvadas tiekėjams – tai informatyvus praktinis SNOMED
CT įvadas, kuriame dėmesys sutelkiamas į ESĮ ir kitų susijusių
sveikatos priežiūros informacinių technologijų taikomųjų programų
tiekėjų ir kūrėjų poreikius.
SNOMED CT įvadas tiekėjams skirtas asmenims, dalyvaujantiems
kuriant ESĮ sistemas ir susijusias paslaugas. Šis dokumentas taip pat
sudomins platesnę auditoriją, įskaitant visus, kas dalyvauja
projektuojant, kuriant, perkant, diegiant, konfigūruojant arba valdant ESĮ
sistemas ir paslaugas.

Naujausia paskelbta laida: http://snomed.org/vendorintro
Paskelbtų dokumentų rodyklė:
http://snomed.org/doc Paskelbimo data:
2016 m. spalio 11 d.
Tai data, kada šis PDF dokumentas buvo sukurtas naudojant internete paskelbtą jo laidą.
© Autorių teisės, 2016 m. Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacija
(IHTSDO). Visos teisės saugomos.
Šis dokumentas yra Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos
(IHTSDO), asociacijos, kuri valdo ir prižiūri SNOMED klinikinę terminiją, leidinys.
Bet koks šio dokumento pakeitimas (taip pat, be jokių apribojimų, šio informacinio pranešimo
pašalinimas arba pakeitimas) be aiškaus raštu suteikto IHTSDO leidimo draudžiamas. Šis
dokumentas reguliariai atnaujinamas. Visuomet naudokite naujausią IHTSDO paskelbtą šio
dokumento laidą. Su ja galima susipažinti internete ir atsiųsti ją spustelėję nuorodas šio
dokumento pirmajame puslapyje arba viršelyje.
SNOMED, SNOMED CT ir IHTSDO yra Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros
organizacijos registruoti prekių ženklai. SNOMED CT licencijų išdavimo informacija paskelbta
adresu htt p://snomed.org/licensing. Dėl išsamesnės informacijos apie IHTSDO ir narystę
IHTSDO žr. http://www.ihtsdo.org arba kreipkitės į mus adresu info@ihtsdo.org.
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1 Įvadas
Bendroji informacija
SNOMED klinikinių terminų bazė (SNOMED CT) yra pirmaujanti pasaulyje sveikatos priežiūros
terminų bazė. Skirta naudoti elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ) sistemose, SNOMED CT yra
pagrindinis komponentas kuriant veiksmingus sprendimus, kad iš didėjančių klinikinės informacijos
kiekių būtų galima gauti prasmingus duomenis ir remti sąveikius informacijos mainus. SNOMED CT
pasirodė 2002 m., per tą laiką subrendo ir nuo 2007 m. ją valdo ir prižiūri Tarptautinė sveikatos
terminologijos standartų plėtros organizacija (IHTSDO), kuri yra ne pelno asociacija, jungianti bent
25 nacionalinius narius ir tūkstančius licencijų savininkų.
SNOMED CT perteikiama užkoduota klinikinė informacija, kurios raiškos lygis tinka klinikinei
dokumentacijai, numatant išplėstines reikšme pagrįsto duomenų suradimo, analizės ir ataskaitų
teikimo priemones.
SNOMED CT yra vertingas išteklius. Tačiau jos vertė yra naudinga tik kai ji įdiegiama gerai
suprojektuotose sistemose, kuriose galima pasinaudoti jos pagrindinėmis priemonėmis. Šiame
vadove pristatomos tos priemonės ir apžvelgiamos įvairios galimybės įgyvendinti ir naudoti
SNOMED CT programinės įrangos taikomosiose programose siekiant gauti apčiuopiamos naudos.

Tikslas
Šis SNOMED CT įvadas tiekėjams – tai informatyvus praktinis SNOMED CT įvadas, kuriame
dėmesys sutelkiamas į ESĮ ir kitų susijusių sveikatos priežiūros informacinių technologijų taikomųjų
programų tiekėjų ir kūrėjų poreikius.
Šis įvadas tiekėjams yra tvirtas pagrindas kaupti išsamesnes žinias. Pagrindinė informacija apie
SNOMED CT, įskaitant jos pranašumus, pateikiama SNOMED CT vadove pradedantiesiems.
Išsami techninė informacija pateikiama Techninio įgyvendinimo vadove (TIG) ir kituose vadovuose.
Jie visi yra SNOMED CT dokumentų bibliotekoje. Papildoma informacija apie kitus parengtus
dokumentus pateikiama 8 skirsnyje.

Tikslinė auditorija
Šis SNOMED CT įvadas tiekėjams skirtas asmenims, dalyvaujantiems kuriant ESĮ sistemas ir
susijusias paslaugas. Šis dokumentas taip pat sudomins platesnę auditoriją, įskaitant visus, kas
dalyvauja projektuojant, kuriant, perkant, diegiant, konfigūruojant arba valdant ESĮ sistemas ir
paslaugas.
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2 Nauda tiekėjams
Šiame skirsnyje apžvelgiami pagrindiniai pranašumai tiekėjams, susiję su SNOMED CT
įgyvendinimu. Apibendrinami bendro pobūdžio pranašumai siekiant paskatinti SNOMED CT
pagrindu veikiančių sistemų patvirtinimą, įsigijimą ir diegimą. Taip pat atkreipiamas dėmesys į
tiesioginę naudą tiekėjams naudojant bendrą pasaulinę terminų bazę, kurioje galima veiksmingai
gauti duomenis pagal reikšmę, lengviau susieti terminus su ICD-10 (liet. TLK-10) ir kitais
klasifikatoriais ir atlikti lokalizavimo ir pritaikymo veiksmus siekiant atitikti konkrečius nacionalinius,
regioninius arba specialiuosius reikalavimus. 1 pav. pavaizduojami pranašumai ligoninėms ir
klinikoms, įsigyjančioms SNOMED CT pagrindu veikiančias sistemas; taip pat galima parduoti
SNOMED CT pagrindu veikiančias sistemas kitiems paveiksle nurodytiems subjektams, kaip antai
vyriausybėms, klinikinių tyrimų įstaigoms ir sveikatos priežiūros rėmėjams ir paslaugų teikėjams,
kurie taip pat gali gauti panašios naudos.

1 pav. Tiekėjams naudinga SNOMED CT vertė įgyvendinant įvairių suinteresuotųjų subjektų
reikalavimus
Angliškai
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HEALTHCARE FUNDING AND DELIVERY
ORGANIZATION
Funding and reporting
HOSPITAL OR CLINIC
Record sharing and quality measures
INDIVIDUAL PATIENT CARE
Clinical guidelines and decision support
CLINICAL RESEARCH
Research data and health advice
POPULATION CARE
Health needs
GOVERNMENT
Regulations and incentives
Cost-effectiveness and quality requirements
Policy and regulatory requirements
VENDOR
Procurement
Epidemiology requirements
Clinical record requirements
Analytics requirements

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO IR
VYKDYMO ORGANIZAVIMAS
Finansavimas ir ataskaitų teikimas
LIGONINĖ AR KLINIKA
Dalijimasis įrašais ir kokybės priemonės
PAVIENIŲ PACIENTŲ PRIEŽIŪRA
Klinikinės gairės ir pagalba priimant sprendimus
KLINIKINIAI TYRIMAI
Mokslinių tyrimų duomenys ir sveikatos
rekomendacijos
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Sveikatos poreikiai
VYRIAUSYBĖ
Reglamentai ir paskatos
Išlaidų efektyvumo ir kokybės reikalavimai
Politika ir norminamųjų teisės aktų reikalavimai
TIEKĖJAS
Viešieji pirkimai
Epidemiologijos reikalavimai
Klinikinių įrašų reikalavimai
Analitikos reikalavimai

Bendrieji SNOMED CT pranašumai
SNOMED CT padeda nuosekliai perteikti išsamų kokybišką klinikinį turinį sveikatos įrašuose.
SNOMED CT vertė padidėja dėl jos patikimo klinikinio pagrįstumo ir struktūros, kuria skatinama raida
ir augimas siekiant įvykdyti naujus reikalavimus, pavyzdžiui, duomenų analitikos srityje.
Naudojant ESĮ pagerinama komunikacija ir surenkama daugiau svarbios informacijos. Jeigu klinikinė
informacija saugoma taip, kad būtų galima ją rasti pagal reikšmę, jos nauda gerokai padidėja.
Papildoma nauda, be kita ko, susijusi su didesnėmis galimybėmis gauti tikralaikę pagalbą priimant
sprendimus ir tikslesnių ankstesnių duomenų pateikimu tyrimo ir valdymo tikslais, geresne duomenų
kokybe ir nuoseklumu duomenų rinkimo vietoje. Todėl SNOMED CT naudojimas naudingas
pavieniams pacientams, gydytojams ir tiriamosioms visumoms; taip užtikrinama įrodymais
grindžiama priežiūra.

SNOMED CT sveikatos įrašai naudingi daugeliui
Klinikiniai sveikatos įrašai, kuriuose naudojama SNOMED CT, padeda gydytojams prižiūrėti
konkrečius pacientus, nes:
 sudaroma galimybė konsultacijos metu užrašyti svarbią klinikinę informaciją nuosekliai ją
išreiškiant vienodais terminais;
 sudaroma galimybė pasitelkiant gaires ir pagalbos priimant sprendimus sistema tikrinti įrašą
ir teikti tikralaikes rekomendacijas, pavyzdžiui, panaudojant klinikinius įspėjimus;
 užtikrinamas dalijimasis tinkama informacija su kitais asmenimis, dalyvaujančiais prižiūrint
pacientą, renkant duomenis, iš kurių visi paslaugų teikėjai gali vienodai suprasti ir aiškinti
informaciją;
 sudaroma galimybė atlikti tikslią ir išsamią paiešką nustatant pacientų kohortas, kurioms
reikia paskesnio arba kitokio gydymo remiantis peržiūrėtomis gairėmis;
 pašalinami kalbos barjerai (SNOMED CT yra daugiakalbė).
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SNOMED CT sveikatos įrašai naudingi visuomenei
Klinikiniai sveikatos įrašai, kuriuose naudojama SNOMED CT, padeda visuomenės sveikatos srityje
veikiantiems politikos formuotojams, nes:
 padeda anksti nustatyti kylančias sveikatos problemas, stebėti visuomenės sveikatą ir
reaguoti į kintančią klinikinę praktiką;
 sudaro galimybę tiksliai rasti svarbią tikslinę informaciją sumažinant brangiai kainuojantį
dubliavimąsi ir klaidas;
 sudaro galimybę pateikti svarbius duomenis siekiant paremti klinikinius tyrimus ir pateikti
įrodymus siekiant ateityje pagerinti gydymą;
 padeda geriau atlikti priežiūros paslaugų auditą, nes numatoma galimybė išsamiai analizuoti
klinikinius įrašus (pvz., tirti išskirtis ir išimtis).

Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT, užtikrinama įrodymais grindžiama
sveikatos priežiūra
Naudojant sveikatos įrašus, kuriuose įdiegta SNOMED CT, galima priimti įrodymais grindžiamus
sveikatos priežiūros sprendimus, nes:
 klinikinius įrašus galima susieti su galiojančiomis klinikinėmis gairėmis ar protokolais;
 galima kaupti pakankamus įrodymus, naudojamus rengiant klinikines gaires.

Taip pat galima užtikrinti:





geresnę pacientų priežiūros kokybę;
mažesnes išlaidas, susijusias su netinkamais ir besidubliuojančiais tyrimais ir gydymu;
rečiau pasitaikančius neigiamus su sveikatos priežiūra susijusius įvykius ir mažesnį jų
poveikį;
didesnį išlaidų efektyvumą ir visuomenei teikiamų priežiūros paslaugų kokybę.

Dėl šių bendrųjų pranašumų SNOMED CT vis dažniau įtraukiama į IHTSDO valstybių narių ir kitų
šalių vykdomus klinikinių sistemų pirkimus. Pranašumai visuomenei naudojant SNOMED CT taip
pat gali paskatinti už sveikatos priežiūros paslaugų valdymą, finansavimą ir kontrolę atsakingas
įstaigas įtraukti šią nomenklatūrą į savo strateginius planus. Tad SNOMED CT naudojimas vis
dažniau rekomenduojamas, skatinamas arba įvardijamas kaip privalomas, kad IHTSDO nariai
gautų naudos iš savo investicijų į SNOMED CT ir jos nuosavybės.

Strateginė nauda tiekėjams
Konkurencingumo ir svarbos rinkoje išsaugojimas







SNOMED CT vis dažniau įvardijama kaip reikalavimas rengiant ESĮ sistemos viešuosius
pirkimus. Net jeigu tai nėra aiškiai paminėta, SNOMED CT gali būti naudinga įvykdant viešųjų
pirkimų reikalavimus, susijusius su: klinikiniais įrašais;
pagalba priimant sprendimus;
ataskaitų teikimu;
priežiūros kokybės priemonėmis;
susiejimu su ICD-10 ir kitais klasifikatoriais;
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standartiniais referenciniais duomenimis, pvz., alergenų sąrašu.

Pardavimas tarptautinėse rinkose






SNOMED CT yra pasaulinė sveikatos priežiūros terminų bazė.
Produktus, skirtus naudoti su SNOMED CT, galima įdiegti daugelyje įvairių šalių. SNOMED
CT galima nemokamai naudoti IHTSDO narių teritorijose:
o bent 25 šalyse;
o narių skaičius ir toliau didėja.
Valstybės narės palankiai vertina sistemas, kuriose veiksmingai naudojama SNOMED CT.
Kelios šalys įvardija SNOMED CT kaip privalomą arba pageidaujamą klinikinių terminų bazę.
SNOMED CT naudojama daugiau nei aštuoniasdešimtyje šalių.

Gydytojų lūkesčių patenkinimas








Naudodami SNOMED CT užsiėmę gydytojai gali rinkti duomenis paprastai ir saugiai ir
pakartotinai juos naudoti.
SNOMED CT galima daryti užrašus klinikinių įrašų pildymui tinkamu išsamumo lygiu:
o išsamiau nei paprastai dėstoma tokiuose klasifikatoriuose, kaip ICD;
o susiejama su klasifikatoriais siekiant padėti paskirstyti klasifikacijos kodus ir išvengti
dvigubo užrašymo klinikiniais ir klasifikavimo / ataskaitų teikimo tikslais;
o klinikinių duomenų išsamumo lygis pritaikomas prie klinikinių sprendimų priėmimo ir
pagalbos priimant klinikinius sprendimus sistemų poreikių.
SNOMED CT apima daug klinikinių sąvokų, susijusių su įvairiomis klinikinėmis
specialybėmis.
Veiksmingesnės priemonės naudojant SNOMED CT yra patogesni gydytojams ir tai daro
poveikį sprendimams vykstant viešųjų pirkimų procedūroms ir yra itin svarbu diegiant
sistemą.
Patvirtinti veiksmingų klinikinių sistemų su naujoviškomis priemonėmis, veikiančiomis
pasitelkiant SNOMED CT, pavyzdžiai yra itin svarbūs norint pritraukti naujas įmones.

Pagalbiniai standartai





SNOMED CT – tai terminologijos standartas dėl nedviprasmiško klinikinės informacijos
perteikimo. Standartizacija padeda užtikrinti veiksmingą komunikaciją ir pakartotinį ESĮ
duomenų naudojimą.
SNOMED CT yra pritaikytinas nacionalinių ir vietinių standartų pagrindas.
IHTSDO bendradarbiaudama su kitomis standartų įstaigomis įvykdo sąveikumo
reikalavimus.

Esamų klientų išlaikymas


SNOMED CT galima diegti laipsniškai siekiant kuo mažiau trukdyti esamų klientų darbą. Dėl
SNOMED CT parengties išvengiama klientų netekimo, kai priimami SNOMED CT
reikalavimai.
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Praktinė nauda tiekėjams
Vienodi terminai







Kuriant vieną tarptautiniu lygmeniu pildomą kliniškai patvirtintų terminų bazę, kuo labiau
sumažinamas poreikis prižiūrėti vietos kodavimo sistemas, kuriose dubliuojamos pastangos
ir sukuriami nesuderinami sprendimai.
SNOMED CT apima didelį sveikatos įrašuose pateikiamos klinikinės informacijos kiekį, kurį
galima panaudoti daugumos specialybių poreikiams patenkinti.
SNOMED CT reguliariai atnaujinama siekiant atsižvelgti į kintančius sveikatos modelius ir
naujas klinikines žinias. Įgyvendinant kontroliuojamąjį užklausų teikimo procesą pavyksta
pildyti SNOMED CT užtikrinant kokybę.
Naudojant SNOMED CT plėtinių mechanizmą sudaroma galimybė įtraukti sąvokas,
atitinkančias nacionalinius arba vietos reikalavimus bendroje terminų bazėje.

Priėmimo paprastumas



skirsnyje pristatomi įvairūs būdai, kaip SNOMED CT galima naudoti ESĮ sistemoje, ir
paprasčiausias iš jų gali būti taikomas beveik nededant pastangų.
Tiekėjai gali nuspręsti įgyvendinti SNOMED CT kaip savarankišką nomenklatūrą arba
integruoti ją su daugelio terminologijos paslaugų specialistų pasiūlymais.

Patobulintos vartotojo sąsajos




SNOMED CT siūlo naršymo hierarchijas ir veiksmingus paieškos ribojimo metodus.
SNOMED CT pateikia sąsajų projektuotojams nedviprasmiškos reikšmės sąvokas ir
sinonimus, kuriuos jie gali naudoti tiesiogiai.
SNOMED CT taip pat galima atlikti sąvokos sinonimo paiešką, taip padidinant tikimybę rasti
reikiamą sąvoką.
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Patobulinta analitika



Naudojant SNOMED CT sąvokų apibrėžtis galima teikti lanksčias ir veiksmingas klinikinės
informacijos užklausas.
Analizę galima toliau tobulinti naudojant priemones, kuriose išvados daromos pagal
aprašymo logiką, t. y. apskaičiavimas vyksta naudojant apibrėžiamuosius sąvokų sąryšius.

Klinikinių duomenų naudojimas įvykdant išorės ataskaitų teikimo reikalavimus


Pasitelkiant SNOMED CT susiejimo schemas klinikinius duomenis galima taikyti pakartotinai
siekiant pateikti statistinius ir valdymo duomenis naudojant kitas kodavimo sistemas ir
klasifikatorius.

Trečiųjų šalių produktų integravimas


Pasitelkiant SNOMED CT įvairiose sistemose galima naudoti bendras paslaugas, kurias
įdiegus ESĮ sistema papildoma naujomis priemonėmis. Pavyzdžiui: integravimas su gairių ir
pagalbos priimant sprendimus paslaugomis naudojant SNOMED CT užkoduotas žinias:
o paplitęs pavyzdys – medicininių žinių bazių teikėjai, siekiantys padėti priimti
sprendimus skiriant gydymą;
o integravimas su papildomais produktais ir paslaugomis siekiant palengvinti konkrečių
ligų valdymą arba dalyvavimą klinikinių tyrimų projektuose.

Prisitaikymas siekiant įgyvendinti reikalavimus




SNOMED CT galima konfigūruoti siekiant įvykdyti įvairius reikalavimus dėl:
o daugiakalbės aplinkos;
o įvairių klinikinių specialybių;
o įvairių klinikinių sąlygų;
o įvairių įgyvendinimo tipų paramos.
Tiekėjai gali naudotis galimybe konfigūruoti SNOMED CT siekdami įgyvendinti įvairius
vartotojų reikalavimus, bet daro tai bendroje platformoje. Panašiais naudojimo atvejais
konfigūracijos elementus galima naudoti pakartotinai.
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3 SNOMED CT įvadas
Šiame skirsnyje pateikiamas trumpas pagrindinių SNOMED CT charakteristikų aprašymas, kaip
prisijungti prie SNOMED CT, kai kurios kitos IHTSDO siūlomos paslaugos,kaip galima naudoti
SNOMED CT taikant ir kitus terminologijos bei susijusius sveikatos informatikos standartus. Dėl
išsamaus SNOMED CT įvado žr. SNOMED CT vadovą pradedantiesiems, paskelbtą
http://snomed.org/sg.

Pagrindinės charakteristikos
SNOMED CT:






yra išsamiausia pasaulyje daugiakalbė klinikinės sveikatos priežiūros terminų bazė;
apima diagnozes, požymius, simptomus, procedūras, kūno struktūras, organizmus ir
medžiagas;
yra išsamaus moksliškai patvirtinto klinikinio turinio išteklius;
užtikrina elektroninių sveikatos įrašų klinikinio turinio kokybę;
susieta su kitais tarptautiniais standartais.

SNOMED CT komponentai:




sąvokos, kuriomis perteikiamos klinikinės mintys ir frazės, organizuotos kaip hierarchijos;
aprašymai, kuriais tinkami žmonėms suprantami terminai susiejami su sąvokomis;
sąryšiai, kuriais kiekviena sąvoka susiejama su kitomis susijusiomis sąvokomis.

Kai SNOMED CT įdiegiama programinės įrangos taikomosiose programose, ji kaip neatsiejama
elektroninės sveikatos priežiūros informacijos kūrimo ir naudojimo dalis gali perteikti kliniškai svarbią
informaciją nuosekliai, patikimai ir išsamiai.

SNOMED CT komponentai
SNOMED CT – tai pagrindinė klinikinių sveikatos priežiūros terminų bazė, kurioje kaupiamos
unikalios reikšmės sąvokos ir oficialiosios logika grindžiamos apibrėžtys, organizuotos remiantis
hierarchijos principais.

Sąvokos
SNOMED CT sąvokomis perteikiamos klinikinės mintys nuo absceso iki zigotos. Kiekvienai sąvokai
priskiriamas unikalus skaitinis sąvokos identifikatorius, kurį sudaro iki 18 skaitmenų. Kiekvienoje
hierarchijoje sąvokos organizuojamos nuo bendrųjų iki konkretesnių. Taip galima užrašyti išsamius
klinikinius duomenis, kuriuos vėliau galima peržiūrėti arba apibendrinti bendresniu lygmeniu.

Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Aprašymai
SNOMED CT aprašymais atitinkami žmonėms suprantami terminai susiejami su sąvokomis. Yra keli
aprašymų tipai; du svarbiausi yra „išsamiai apibrėžtas pavadinimas“ (FSN) ir „sinonimas“. FSN – tai
nedviprasmiška formalios struktūros frazė, kuria apibrėžiama sąvokos reikšmė. Sinonimai – tai kiti
terminai, naudojami perteikti tą pačią reikšmę. Į kiekvieną SNOMED CT vertimą įtraukiamas
papildomas aprašymų rinkinys, kuriame terminai kita kalba susiejami su tomis pačiomis SNOMED
CT sąvokomis.

2 pav. pavaizduojama sąvoka su identifikatoriumi (128601007), išsamiai apibrėžtas pavadinimas ir du
sinonimai lietuvių kalba.
Angliškai
Descriptions
infectious disease of lung (Disorder)
Fully specified name
Concept ID
infectious disease of lung
lung infection
Synonyms
pulmonary infection

Lietuviškai
Aprašymai
infekcinė plaučių liga (sutrikimas)
Išsamiai apibrėžtas pavadinimas
Sąvokos kodas
infekcinė plaučių liga
plaučių infekcija
Sinonimai
plaučių infekcija

2 pav. Naudodami SNOMED CT sinonimus vartotojai gali pasirinkti, kuriais terminais jie nori perteikti
sąvoką

Sąryšiai
SNOMED CT sąryšiais kiekviena sąvoka susiejama su kitomis susijusios reikšmės sąvokomis.
Naudojant sąryšius parengiamos formalios sąvokos apibrėžtys ir kitos charakteristikos. Įprasta
sąsaja yra hierarchinis sąryšis, kuriuo sąvoka susiejama su bendresnėmis sąvokomis. Pavyzdžiui,
sąvoka „virusinė pneumonija“ yra bendresnės sąvokos „pneumonija“ vaikas. Tokie sąryšiai, kuriais
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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apibūdinama SNOMED CT sąvokų hierarchija, išreiškiami sąryšiais |yra|.
Kitų tipų sąryšiais perteikiami kiti sąvokos apibrėžties aspektai. Pavyzdžiui, sąvoka „virusinė
pneumonija“ turi sukėlėjo sąryšį su sąvoka „virusas“ ir radinio vietos sąryšį su sąvoka „plaučių
struktūra“.
Išsami, pritaikoma ir lanksti nomenklatūra
SNOMED CT aprėpia daug įvairių su sveikata susijusių temų. Ji gali būti naudojama aprašant
paciento anamnezę, ortopedinės procedūros detales, epidemijos plitimą ir daug daugiau. Be to,
terminų bazė yra itin nuodugni, tad gydytojai gali užrašyti duomenis tinkamu išsamumo lygmeniu.
Konkrečiose taikomosiose programose dėmesys sutelkiamas į ribotą, pavyzdžiui, su oftalmologija
susijusių sąvokų, SNOMED CT rinkinį. Tokius poaibius galima naudoti siekiant pateikti tam tikras
terminų bazės dalis priklausomai nuo klinikinio konteksto ir vietos reikalavimų.
Kai tam tikros jurisdikcijos turi poreikių, kurių neįmanoma perteikti pasaulinės terminų bazės
priemonėmis, galbūt dėl vietos teisės aktų reikalavimų, jos gali kurti vietos ar nacionalinius plėtinius.
Taigi, nors SNOMED CT yra pasaulinė nomenklatūra, ją galima pritaikyti pagal kiekvienos šalies
arba teritorijos reikalavimus. Tiekėjai taip pat gali kurti savo sistemų sąvokų arba poaibių, naudojamų
įgyvendinimo tikslais, plėtinius.
SNOMED CT susiejimo schemose pateikiamos aiškios nuorodos į su sveikata susijusius
klasifikatorius ir kodavimo sistemas, naudojamas visame pasaulyje. Pasitelkiant tokias susiejimo
schemas galima pakartotinai naudoti SNOMED CT klinikinius duomenis kitais tikslais, pavyzdžiui,
išmokant kompensacijas arba teikiant statistines ataskaitas.
Į SNOMED CT tarptautinę laidą įtrauktos šios susiejimo schemos:
 SNOMED CT su ICD-10 (paskelbta 2015 m. liepos mėn.);
 SNOMED CT su ICD-9-CM;
 ICD-O (kurioje SNOMED CT morfologijos susiejamos su ICD-O kodais);
 SNOMED CT GP/FP poaibis su ICPC-2 (WONCA1, pirminės sveikatos priežiūros (šeimos
medicinos) srityje naudojamas klasifikatorius).
Rengiamos arba išbandomos ir kitos IHTSDO susiejimo schemos, kaip antai: pirminio LOINC dalinių
kodų ir SNOMED CT susiejimo nuorodų rinkinio ir LOINC terminų ir SNOMED CT išraiškų preliminari
laida.
Aktualus susiejimo schemų sąrašas paskelbtas adresu http://snomed.org/mapinfo.

Įvairių kalbų palaikymas
SNOMED CT yra tarptautinė daugiakalbė terminų bazė. Ji yra tokios struktūros, kad joje galima
naudoti įvairias kalbas ir dialektus. Tarptautinėje laidoje pateikiamas nuo kalbos nepriklausomų
sąvokų ir sąryšių rinkinys. Šiuo metu SNOMED CT yra JAV anglų, Jungtinės Karalystės anglų,
ispanų, danų ir švedų kalbomis. Ji iš dalies išversta į prancūzų, lietuvių, portugalų, olandų ir kelias
kitas kalbas. IHTSDO nariai taip pat planuoja išversti į kitas kalbas standartą. Aktualus SNOMED
CT vertimų sąrašas paskelbtas adresu http://snomed.org/translationinfo.
SNOMED CT išraiškos
Naudojant vieną sąvokos identifikatorių galima perteikti bet kurią iš daugiau nei 400 000 SNOMED
CT sąvokų, pvz., pneumoniją. Kai kuriais atvejais norint užfiksuoti tikrąjį gydytojo teiginio ketinimą
gali prireikti dar didesnio išsamumo, pvz., streptobacillus sukelta pneumonija. Tokiais atvejais
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO

13
puslapis

SNOMED CT tarptautinės laidos įvadas tiekėjams (JAV anglų k.)

SNOMED CT yra formalus mechanizmas, kurį pasitelkiant patikslinta sąvokos reikšmė perteikiama
naudojant du ar daugiau logiškai tarpusavyje susijusių sąvokų identifikatorių. Tai vadinama vėliau
derinamomis išraiškomis. Pavyzdžiui, „streptobacillus sukeltą pneumoniją“ galima perteikti taip:
409664000| bakterinė pneumonija |:246075003| sukėlėjas |=29295005| Streptobacillus |
Tiekėjams nėra būtina įgyvendinti vėlesnio derinimo mechanizmo, nebent būtų reikalavimų perteikti
reikšmes, kurių neįmanoma užregistruoti naudojant vieną sąvokos identifikatorių. Net tais atvejais,
kai reikia konkretesnės informacijos, galima pasinaudoti ir kitomis galimybėmis. Pavyzdžiui, vartotojo
sąsajoje galima naudoti tam tikrus laukus arba pranešimus siekiant perteikti tam tikrus patikslinimus,
kaip antai lateralumą.
Tačiau vėliau derinamos išraiškos yra lankstus būdas perteikti papildomą informaciją, jeigu to reikia.



Išraiškos, kuriomis sąvoka apibūdinama naudojant tik vieną sąvokos identifikatorių,
vadinamos „iš anksto suderintomis“.
Išraiškos, apibūdinamos daugelio sąvokų identifikatorių deriniu, kaip pavaizduota pirmiau,
vadinamos „vėliau derinamomis“.

Loginis reikšmės perteikimas
Be žmonėms suprantamo reikšmės perteikimo (pateikiant aprašymus), SNOMED CT pateikiami
sąvokų sąryšiai, kuriais sukuriama kompiuterio skaitoma kiekvienos sąvokos reikšmės išraiška.
Tokie apibrėžiamieji sąryšiai sudaro duomenų radimo pagal reikšmę pagrindą.
Kiekviena SNOMED CT sąvoka (išskyrus šakninę sąvoką) turi sąryšį su viena ar daugiau tėvų
sąvokų. Kiekviena iš tų tėvų sąvokų perteikia bendresnę klinikinę reikšmę (tai vadinama supertipu).
Taip sukuriamas sąryšių tinklas yra ne tik paprastas medis, tai polihierarchija2 vadinama loginė
struktūra. Šioje struktūroje galima perteikti reikšmę išsamiau nei paprastoje hierarchijoje.
Pavyzdžiui, paprastoje hierarchijoje |pėdos celiulitą| galima perteikti tik kaip |pėdos sutrikimą| arba
kaip |celiulito| tipą. Kaip pavaizduota 3 pav., SNOMED CT potipių polihierarchijoje perteikiami abu
šio supertipo sąryšiai.

3 pav. SNOMED CT potipio polihierarchijos dalis, kurioje matyti sąvoka su dviem supertipo tėvais
Angliškai
Cellulitis
Disorder of foot
| Is a |
Cellulitis of hand
Cellulitis of foot
Ulcer of foot
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Celiulitas
Pėdos sutrikimas
| Yra |
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Pėdos celiulitas
Pėdos opa
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Be sąryšių, kurie suformuoja potipio polihierarchiją, SNOMED CT taip pat yra kitų sąryšių, kuriais
perteikiamos sąvokos savybės, kuriomis ji skiriasi nuo jos supertipų. Pavyzdžiui, kaip pavaizduota
4 pav., |pėdos celiulito| apibrėžiamieji sąryšiai taip pat apima atitinkamas |susijusios morfologijos| ir
|radinio vietos| vertes.

4 pav. Pėdos celiulito apibrėžiamieji sąryšiai
Angliškai
Cellulitis of foot (disorder)
Cellulitis of lower limb (disorder)
Disorder of foot (disorder)
Associated morphology (attribute)
Cellulitis (morphologic abnormality)
Finding site (attribute)
Foot structure (body structure)

Lietuviškai
Pėdos celiulitas (sutrikimas)
Apatinės galūnės celiulitas (sutrikimas)
Pėdos sutrikimas (sutrikimas)
Susijusi morfologija (atributas)
Celiulitas (morfologinis pakitimas)
Radinio vieta (atributas)
Pėdos struktūra (kūno struktūra)

Sąvokas, jų aprašymus ir sąryšius galima peržiūrėti naudojant IHTSDO naršyklę
( http://browser.ihtsdotools.org).

Standartinis versijų formatas su įdiegta versijų rengimo funkcija
SNOMED CT numatyti standartiniai turinio ir išvestinių terminų paketų sudarymo ir platinimo
metodai. Platinamoms rinkmenoms taikomos įprastos pavadinimų suteikimo taisyklės naudojant
standartinį atskyrimo tabuliatoriais versijų formatą, pagal kurį galima atsekti visas kiekvieno
komponento versijas nuo SNOMED CT išleidimo 2002 m. Versijų rinkmenos – tai sąvokų, aprašymų,
sąryšių ir išplėstinių nuorodų rinkinių struktūros rinkmenos, kuriose pateikiamos susiejimo schemos,
poaibiai ir kalbų nustatymai.
Pasitelkiant versijų rengimo mechanizmą platinamos trys skirtingos versijų duomenų išraiškos. FULL
tipo versija – tai pagrindinė kopija, kurioje saugomos visos kiekvieno išleisto komponento versijos.
SNAPSHOT tipo versijoje pateikiama tik naujausia kiekvieno komponento versija ir tai paprastas
būdas įgyvendinti paslaugą, kuria naudojantis nereikia prieigos prie senesnių versijų. DELTA tipo
versija – tai mažesnis versijų paketas, kuriame pateikiami tik papildomi ir peržiūrėti komponentai po
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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paskutinės versijos išleidimo. Ankstesnę FULL versiją galima atnaujinti pagal naujausią FULL versiją
tiesiog įtraukiant naujausios DELTA versijos turinį.

Nuolatinis tobulinimas
SNOMED CT nuolat tobulinama, pavyzdžiui, prireikus pridedant naujas sąvokas arba patikslinant
sąvokų apibrėžtis. Atskirose versijose išleidžiamas turinys, kurio kokybė yra užtikrinama. SNOMED
CT užtikrinama patikima visų komponentų versijų kontrolė naudojant „galiojimo datos“ mechanizmą.
Duomenys apima išsamią ir aiškią visų komponentų visų versijų istoriją, neatsižvelgiant į tai, ar jie
šiuo metu yra aktyvūs ar ne.

Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Prisijungimas prie SNOMED CT

SNOMED CT turinio peržiūra
IHTSDO yra sukūrusi terminų bazės naršyklę, kad būtų galima internete peržiūrėti SNOMED CT
tarptautinę laidą (http://browser.ihtsdotools.org). Naršyklėje taip pat sudaroma galimybė prieiti prie
kelių nacionalinių SNOMED CT laidų. Kitos SNOMED CT naršyklės išvardytos adresu http://snome
d.org/browsers.

SNOMED CT versijų rinkmenų gavimas
Licencijų išdavimas ir prieiga prie versijų rinkmenų
Visi SNOMED CT pagrindu veikiančių produktų ir paslaugų teikėjai, kūrėjai ir paslaugų teikėjai
privalo patvirtinti, kad sutinka su SNOMED CT susijusio subjekto licencijos susitarimo sąlygomis.
Taip jie tampa IHTSDO susijusiais subjektais ir gauna prieigą prie įkeltų SNOMED CT tarptautinės
laidos ir išvestinių dokumentų. Kai kurios IHTSDO valstybės narės reikalauja, kad būtų naudojama
nacionalinė SNOMED CT laida, ir norint gauti prie jos prieigą gali būti keliamas reikalavimas
pasirašyti papildomą licencijų išdavimo susitarimą. Dėl išsamesnės informacijos apie licencijų
išdavimą, įskaitant galutinių vartotojų sublicencijas, ir mokesčius už naudojimą ne narių teritorijose
žr. 7 skirsnį.

Tarptautinės laidos atsisiuntimas
Kelių valstybių narių nacionaliniai terminologijos valdymo centrai turi savo platinimo svetaines,
kuriose užregistruoti IHTSDO susiję subjektai gali atsisiųsti SNOMED CT tarptautinę laidą. IHTSDO
teikia centralizuotą paslaugą IHTSDO susijusiems subjektams, kad jie galėtų atsisiųsti tarptautinę
laidą3.

Nacionalinių plėtinių arba laidų atsisiuntimas
Valstybių narių nacionaliniai terminologijos valdymo centrai (NRC), prižiūrintys nacionalinius
plėtinius, pateikia savo plėtinius užregistruotiems IHTSDO susijusiems subjektams. Kai kuriais
atvejais nacionaliniai plėtiniai ir tarptautinė laida gali būti platinami kartu kaip išsami nacionalinė
laida.
Dėl
išsamesnės
informacijos
žr.
nuorodas
į
IHTSDO
narius
adresu
http://snomed.org/members.

Laidų paskelbimo datos
Tarptautinė laida išleidžiama kas pusmetį, sausio 31 d. ir liepos 31 d. Nacionaliniai plėtiniai dažnai
paskelbiami per du ar tris mėnesius po atitinkamos tarptautinės laidos išleidimo.
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Kitos IHTSDO paslaugos
Dokumentai
SNOMED CT dokumentų bibliotekoje adresu http://snomed.org/doc galima susipažinti su
išsamiomis SNOMED CT projektavimo ir laidų rinkmenų formatų specifikacijomis. Bibliotekoje taip
pat galima peržiūrėti susijusius standartus ir gaires, taip pat kai kuriuos neoficialius dokumentus ir
medžiagos projektus. Šiuos dokumentus galima peržiūrėti naršant internete ir (arba) atsisiunčiant
kaip PDF rinkmenas. Daugeliu atvejų atnaujintos dokumentų versijos paskelbiamos kas šešis
mėnesius, laikantis tarptautinės laidos paskelbimo datų sausio ir liepos mėn. pabaigoje.

Švietimas
SNOMED CT e. mokymosi serveryje adresu http://elearning.ihtsdotools.org galima susipažinti su
internetu skelbiamais mokomaisiais ir švietimo ištekliais. Nuo 2015 m. IHTSDO pradėjo siūlyti
reguliariai dėstomą SNOMED CT pagrindų e. mokymo kursą. Skelbimai apie priėmimą į rengiamus
kursus skelbiami IHTSDO interneto svetainėje (www.ihtsdo.org/). Ateityje numatomi e. mokymo
kursai įgyvendinimo ir SNOMED CT turinio redagavimo klausimais.
Kai kurie nacionaliniai terminologijos valdymo centrai taip pat siūlo daug įvairios įgyvendinimui
naudingos medžiagos ir paslaugų; keli suburia vietos įgyvendinimo bendruomenes. Dėl išsamesnės
informacijos žr. atitinkamų narių puslapius spustelėdami nuorodas http://snomed.org/members.

Įrankiai ir paslaugos
IHTSDO kuria įvairius įrankius, pirmiausia skirtus padėti kurti terminus, kuriuos centriniu lygmeniu
platina IHTSDO, o nacionaliniu – valstybių narių NRC. Tokie įrankiai kuriami laikantis atvirojo kodo
principų, tad gali turėti praktinės arba pavyzdinės vertės tiekėjams. Dėl išsamesnės informacijos žr.
http://snomed.org/tools.
Taip pat yra kitų įrankių ir paslaugų, kurias naudojant galima įgyvendinti SNOMED CT, teikėjų. Tai
komercinių paslaugų teikėjai; taip pat kai kurie IHTSDO nariai kuria produktus pagal atvirojo kodo
modelį.

Prašymai įtraukti pakeitimus ir papildymus
IHTSDO teikia prašymų pateikimo paslaugą: renka ir tvarko prašymus įtraukti SNOMED CT
tarptautinės laidos turinio papildymus ir pakeitimus. Dėl šios paslaugos gali tiesiogiai kreiptis
nacionaliniai terminologijos valdymo centrai (NRC) valstybėse narėse ir pripažintos terminologijos
institucijos, atstovaujančios standartizacijos organizacijoms, su kuriomis IHTSDO bendradarbiauja.
Tiekėjai valstybėse narėse turėtų pateikti savo prašymus pirma NRC šalyje, kurioje jie yra įsisteigę,
arba šalyje, kurioje yra užregistruotas reikalavimas dėl papildymo arba pakeitimo. Konkrečiai vietovei
svarbius prašymus galima įtraukti į nacionalinį plėtinį, bet tie, kuriuos NRC laiko svarbiais tarptautiniu
lygmeniu, bus perduodami IHTSDO, kad ši priimtų sprendimą. Jeigu manoma, kad prašymas yra
prioritetinis, veiksmų reikėtų imtis per kitos laidos parengimo ciklą. Tačiau prašymai, dėl kurių reikia
padaryti didelius pakeitimus, darančius poveikį kitam turiniui, gali būti tvarkomi ilgiau.
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SNOMED CT naudojimas su kitais standartais
SNOMED CT yra tik viena su veiksmingu klinikinės informacijos panaudojimu susijusių sunkumų
sprendimo dalis. Todėl IHTSDO bendradarbiauja su daugeliu organizacijų siekdama optimizuoti
praktinę naudą ir kuo labiau sumažinti pastangų dubliavimąsi. Šiame skirsnyje apžvelgiamos kai
kurios pagrindinės sritys, kuriose bendradarbiaujant skatinami pokyčiai, susiję su sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų, ESĮ tiekėjų ir naudotojų bei kitų suinteresuotųjų subjektų, norinčių, kad
su sveikata susijusi informacija būtų perteikiama nuosekliai, poreikiais.

Pasaulio sveikatos organizacijos klasifikatoriai
IHTSDO yra oficialiai sudariusi darbo susitarimą su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dėl
SNOMED CT ir PSO klasifikatorių susiejimo schemų ir nuorodų rengimo ir užtikrinimo. SNOMED CT
susiejimo su ICD-9-CM ir SNOMED CT susiejimo su ICD-10 schemas platina IHTSDO.
IHTSDO taip pat dalyvauja bendradarbiavimo veikloje kuriant SNOMED CT susiejimo su kitais
tarptautiniais klasifikatoriais, įskaitant ICD-O (Tarptautinė onkologinių ligų klasifikacija) ir ICPC-2
(Tarptautinė pirminės sveikatos priežiūros klasifikacija), schemas.

LOINC (Loginių stebinių identifikatorių pavadinimai ir kodai)
2013 m. liepos mėn. IHTSDO pasirašė ilgalaikį susitarimą su LOINC (Loginių stebinių identifikatorių
pavadinimai ir kodai) savininkais „Regenstrief Institute Inc.“ (RII). Pasirašius susitarimą prasidėjo
bendradarbiavimas susiejant LOINC ir SNOMED CT. Jas susiejus bus galima pagerinti vis
daugėjančių sveikatos priežiūros specialybių, kurių atstovai naudojasi ir keičiasi ir SNOMED CT, ir
LOINC elektroniniais sveikatos įrašais, saugą, funkcionalumą ir sąveikumą.
Bendradarbiavimas grindžiamas ir organizacijų, ir terminų bazių pranašumais ir juos papildo.
Turtingos SNOMED CT klinikinės semantikos elementai bus susieti su LOINC dalimis ir terminais,
kuriais išsamiai aprėpiami laboratoriniai tyrimai ir kai kurių tipų klinikiniai matavimai. Vienas iš
rezultatų bus laboratorinių tyrimų atributų suderinimas. Taip LOINC ir SNOMED CT bus galima
nuosekliai naudoti kartu užtikrinant jų sąveikumą. IHTSDO taip pat bendradarbiauja su RII rengiant
gairių dokumentą dėl SNOMED CT ir LOINC naudojimo kartu. Tos gairės bus paskelbtos 2015 m.

HL7 pranešimų standartai, CDA ir FHIR
IHTSDO turi ilgalaikį bendradarbiavimo susitarimą su HL7. To susitarimo tikslas – sudaryti galimybes
veiksmingai naudoti SNOMED CT HL7 pranešimams. IHTSDO rėmė HL7 žodyno komiteto, rengusio
HL7 „TermInfo“ įgyvendinimo vadovą „SNOMED CT naudojimas CDA R2 modeliuose“, darbą. Po
teigiamo balsavimo vyksta galutinė peržiūra siekiant prieš paskelbimą 2015 m. atsižvelgti į per
balsavimą išsakytas pastabas ir išspręsti susijusias problemas.
Kitos bendradarbiavimo sritys yra, pavyzdžiui, SNOMED CT kodų naudojimas HL7 pranešimų
specifikacijose naudojamuose verčių rinkiniuose. Tam, be kita ko, reikia susitarti dėl bendro būdo
HL7 komitetams prašyti papildyti arba pakeisti SNOMED CT, kai tai būtina pranešimams rengti. Tai
taip pat apima darbą kuriant nuoseklų būdą perteikti SNOMED CT kodų ir išraiškų sąsajas su HL7
modeliais ir pranešimų specifikacijomis.
IHTSDO taip pat dirba su HL7 siekdama užtikrinti, kad SNOMED CT būtų galima veiksmingai naudoti
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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FHIR (Skubių sveikatos priežiūros paslaugų sąveikumo ištekliai) grindžiamose specifikacijose
hl7.org/fhir.
WONCA – Pasaulinė nacionalinių kolegijų, akademijų ir akademinių bendrosios praktikos ir šeimos
gydytojų asociacijų organizacija.
1

2

Tiksliau kalbant, sąryšio |yra| polihierarchija yra orientuotas aciklinis grafas [DAG].

Šiuo
metu
teikiama
IHTSDO
licencijų
išdavimo
ir
atsisiuntimo
paslauga
(https://mlds.ihtsdotools.org) skirt susijusiems subjektams valstybėms narėms nepriklausančiose
teritorijose ir valstybėse narėse, kuriose šiuo metu nėra svetainės, iš kurios galima atsisiųsti.
3

Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO

20
puslapis

SNOMED CT tarptautinės laidos įvadas tiekėjams (JAV anglų k.)

4 Įgyvendinimo metodo pasirinkimas
Šiame skirsnyje bendrai apžvelgiamas SNOMED CT įgyvendinimas naudojamose ESĮ sistemose.
Pagrindiniai klausimai, į kuriuos tiekėjas turėtų atsakyti:
 Kokia yra tikslinė tam tikros ESĮ, kurioje bus naudojama SNOMED CT, konfigūracija?
 Ar tikslinė konfigūracija turėtų būti sukuriama vienu ar keliais etapais ir, jeigu keliais, kokie
tai etapai?
 Ar SNOMED CT turinys turėtų būti saugomas kartu su kitais sistemos baziniais duomenimis
arba atskirai?
 Ar SNOMED CT turėtų būti įgyvendinama pačioje ESĮ sistemoje arba integruojant ją su
trečiųjų šalių teikiamomis terminologijos paslaugomis?
Įvairaus pobūdžio ESĮ sistemos ir plati SNOMED CT taikymo sritis reiškia, kad visuotinis požiūris
neįmanomas. Yra įvairių būdų pasiekti panašius rezultatus ir skirtingų kūrimo sekų, kuriomis
pasiekiamas tas pats rezultatas.
Čia įgyvendinimo strategija ir planavimas aptariami aprėpiant:
 skirtingas SNOMED CT naudojimo vietas ESĮ sistemose ir posistemiuose;
o tai, kas paprastai daroma kiekvienu atveju;
 kai kuriuos bendrus įgyvendinimo etapus pereinant prie išsamesnio arba labiau integruoto
naudojimo. Į techninį įgyvendinimo vadovą įtraukiamas nominalių įgyvendinimo lygių rinkinys.

Tikslinių konfigūracijų įvadas
5 pav. pateikiamas supaprastintas ESĮ sistemos vaizdas siekiant parodyti įvairias alternatyvias
konfigūracijas, kuriose SNOMED CT įgyvendinama vienoje ar daugiau ESĮ sudedamųjų dalių.

5 pav. ESĮ sistemos schema
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Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Data Storage (patient records)
Data extract
Analysis Data Store
Terminology and Other Reference Data
External Systems
Communication

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Duomenų masyvas (pacientų sveikatos įrašai)
Duomenų surinkimas
Analizės duomenų masyvas
Terminologija ir kiti baziniai duomenys
Išorės sistemos
Komunikacija

Paveiksle pavaizduota vartotojo sąsaja, duomenų saugojimas ir išorės duomenų pateikimas kaip
atskiri sistemų sąveikumo komponentai. SNOMED CT dokumentuose jie kartu laikomi klinikinių įrašų
dalimi. Kiti įgyvendinimo tipai, pavyzdžiui, yra susiejimas su žinių ištekliais bei agregavimu ir analize.
Tai pavaizduojama žinių išteklių bei ataskaitų teikimo ir analitikos komponentuose. Diagramoje
daromas skirtumas tarp bazinių duomenų, kaip antai SNOMED CT ar ICD-10, ir klinikinių duomenų
įrašų, laikomų klinikinių duomenų masyve. Nuo šių dviejų rinkinių atskirtas analizės duomenų
masyvas, kuriame klinikinių duomenų įrašų rinkinio dalių kopijos laikomos atskirai kaip pagalbos
atliekant duomenų analizę ir teikiant ataskaitas priemonės.
Vienas iš būdų suskirstyti į kategorijas pirmiau pavaizduotus komponentus, kurį:
 naudoja pavienius pacientus prižiūrintys gydytojai – duomenų įvedimas ir atvaizdavimas bei
pagalbos priimant sprendimus panaudojimas;
 naudoja valdymo, statistiniais arba kitų tiriamųjų visumų (kohortų) duomenimis
besidominantys asmenys – duomenų radimas, analizė, tyrimas, epidemiologija. Šiame
skirsnyje naudojamos diagramų rengimo taisyklės pavaizduotos toliau 6 pav.
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6 pav. 7–16 pav. (imtinai) spalvinis kodas
Angliškai
Different features of SNOMED CT in use:
Precoordination only
Precoordination and Postcoordination
Without SNOMED CT
Colour Key to figures

Lietuviškai
Įvairios SNOMED CT funkcijos:
Tik išankstinis derinimas
Išankstinis derinimas ir paskesnis derinimas
Be SNOMED CT
Paveikslų spalvinis kodas

Toliau šiame skirsnyje pristatoma dešimt būdų, kaip SNOMED CT galima naudoti ESĮ sistemose.
Kaip jau minėta, tai nėra išsamus visiškai viena kitai prieštaraujančių priemonių sąrašas; jis
pateikiamas tik kaip pavyzdys. Dešimt SNOMED CT panaudojimo būdų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pavyzdinė terminų bazė komunikacijos tikslais;
pavyzdinė terminų bazė duomenų integravimo tikslais;
indeksavimo sistema gaunant duomenis;
kodavimo sistema, skirta saugoti klinikinius duomenis;
terminų bazės sąsaja, kurioje galima įvesti duomenis;
paprastas agregavimas ir analizė;
sudėtinga analitika naudojant aprašymo logiką;
žinių susiejimo priemonė;
lankstus pagrindas klinikiniams duomenims perteikti;
visapusiškas visų SNOMED CT priemonių panaudojimas.

Remiantis pirmiau paaiškintu suskirstymu į kategorijas pagal gydytojų arba kitų subjektų naudojimą,
1, 2, 4, 5, 8, 9 ir 10 būdai pirmiausia skirti gydytojams, o 3, 6 ir 7 būdai – kitiems subjektams. Tačiau
6 ir 7 būdai yra susiję su gydytojus dominančiais elementais, o 9 ir 10 būdai turi elementų,
dominančių kitus subjektus.
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1 SNOMED CT kaip pavyzdinė terminų bazė komunikacijos tikslais

7 pav. SNOMED CT kaip pavyzdinė terminų bazė komunikacijos tikslais

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Services
External Systems
Communication
Transform/map to/from SNOMED CT

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugos
Išorės sistemos
Komunikacija
Transformuoti / susieti su SNOMED CT

Šiuo atveju SNOMED CT naudojama kaip pavyzdinė terminų bazė klinikinių įrašų duomenis
susiejant su SNOMED CT, kai palaikomas abipusis ryšys su kitomis sistemomis. Kai reikia keistis
SNOMED CT užkoduotais klinikiniais duomenimis su kitomis sistemomis, šis būdas yra naudingas.
Jeigu ESĮ sistemoje SNOMED CT nėra įgyvendinta iš anksto, naudojant šį būdą tikriausiai teks patirti
mažesnes pertvarkymo išlaidas nei kitų būdų atveju; tačiau jokios kitos naudos, be patogesnio
keitimosi duomenimis, jis neduoda. Ilgainiui reikės palaikyti duomenų vertimą į SNOMED CT ir atgal,
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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tad susiejant duomenis tam tikra informacija gali būti prarasta.

Pranašumai




Komunikacija naudojant bendrą reikšmę, grindžiamą SNOMED CT sąvokų identifikatoriais.
Nereikia keisti pagrindinės klinikinės sistemos.
Pagalba atliekant tyrimą ir analizę išorės sistemose.

Svarbūs aspektai






Neįmanoma išnaudoti SNOMED CT išsamiau.
Pasirinkus šį būdą galima užtikrinti tęstinį sistemų sąveikumą, nepaisant riboto SNOMED CT
naudojimo, aplinkoje, kurioje reikia šiek tiek naudoti SNOMED CT.
Tam reikia, kad pakankamai daug turimų užkoduotų klinikinių terminų būtų galima sėkmingai
susieti su SNOMED CT ir atgal. ESĮ naudojamos terminų schemos ir SNOMED CT susiejimas
turi būti aktualizuojamas.
Reikės tinkamai tvarkyti išimtis.

2 SNOMED CT kaip pavyzdinė terminų bazė duomenų integravimo tikslais

8 pav. SNOMED CT kaip pavyzdinė terminų bazė duomenų integravimo tikslais

Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Vartotojo sąsaja
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Ataskaitų teikimas ir analitika
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Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Services
External Systems
Data Integration
Transform/map to SNOMED CT

Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugos
Išorės sistemos
Duomenų integravimas
Transformuoti / susieti su SNOMED CT

Pasirinkus šį būdą SNOMED CT naudojama kaip pavyzdinė terminų bazė duomenų integravimo
tikslais, iš išorės sistemų gautus įvairius kodus ir laisvos formos tekstą paverčiant į SNOMED CT.
Šis būdas paprastai derinamas su vienu iš toliau išvardytų metodų, integruotus duomenis naudojant
ataskaitoms teikti, užklausoms formuoti, pagalbai priimant sprendimus arba duomenims rodyti, kad
vartotojas juos matytų nuosekliai.

Pranašumai




Galima integruoti pacientų duomenis iš įvairių struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų šaltinių,
įskaitant ligoninių sveikatos įrašų sistemas ir mobiliuosius prietaisus.
Nuosekliai koduojamus pacientų duomenis galima naudoti analitikos, užklausų, pagalbos
priimant sprendimus arba duomenų rodymo vartotojui tikslais.
Duomenis iš skirtingų šaltinių galima susieti naudojant SNOMED CT apibrėžiamuosius
sąryšius.

Svarbūs aspektai




Pirminio kodo sistemų ir SNOMED CT susiejimas turi būti aktualizuojamas.
Naudojant natūraliosios kalbos apdorojimą nestruktūrizuotiems įrašams apdoroti gali prireikti
patvirtinti duomenis rankiniu būdu, siekiant užtikrinti kokybišką kodavimą.
Reikės tinkamai tvarkyti išimtis.
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3 SNOMED CT, atliekanti indeksavimo sistemos vaidmenį gaunant duomenis.

9 pav. SNOMED CT, atliekantį indeksavimo sistemos vaidmenį gaunant duomenis
Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication
Index/map to SNOMED CT

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugos
Išorės sistemos
Komunikacija
Indeksuoti / susieti su SNOMED CT

Šis būdas naudingas tiems, kas atlieka duomenų analizę, ir su pacientais bendraujantiems
klinikiniams vartotojams. Jį pasirinkus nereikia keisti duomenų įvedimo arba pagrindinių klinikinių
duomenų saugojimo priemonių. Laisvo teksto formos arba naudojant kitas kodavimo sistemas
saugomi įrašai tvarkomi naudojant procedūrą, kuria saugomi kodai (ir (arba) tekstas) susiejami su
atitinkamomis iš anksto suderintomis SNOMED CT sąvokomis. Galutinis rezultatas – atitinkamų
užrašytos ir naudojant SNOMED CT sužymėtos ir indeksuotos informacijos dalių perteikimas. Paskui
gautas indeksas naudojamas ataskaitų teikimo ir analitikos posistemyje formuojant užklausas,
gaunant informaciją ir atliekant analizę naudojant SNOMED CT grindžiamus terminus.
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Pranašumai





Pagalba atliekant tyrimą ir analizę vietos sistemoje arba pasidalijamoje duomenų saugykloje.
Pagalba naudojant SNOMED CT analizės ir ataskaitų teikimo tikslais siekiant:
o nustatyti pacientų kohortas tyrimams;
o tirti duomenis atliekant klinikinio proceso peržiūrą;
o palengvinti vartotojo užduotį atliekant išilginę įrašų peržiūrą.
Nenutraukiami arba kuo mažiau trikdomi sistemos veikimo procesai.

Svarbūs aspektai





Neįmanoma išnaudoti SNOMED CT išsamiau.
Tam reikia, kad pakankamai daug turimų užkoduotų klinikinių terminų būtų galima sėkmingai
susieti su SNOMED CT ir atgal. Kai kurie užkoduoti straipsniai gali būti susieti su daugiau
nei viena tiksline sąvoka SNOMED CT; atliekant tam tikrus skaičiavimus reikės atrinkti tik
vieną tikslinę sąvoką iš kandidatų rinkinio, kitais atvejais problemų nekils.
Kalbant apie šio būdo vertę, pati klinikinių duomenų kokybė gali būti esminis veiksnys,
svarbesnis nei tai, kad yra išimčių, pvz., kai užkoduotam straipsniui nėra parengta viena
susiejimo schema. Reikės tinkamai tvarkyti išimtis.

4 SNOMED CT, atliekanti ESĮ klinikinių duomenų kodavimo sistemos vaidmenį

10 pav. SNOMED CT, atliekanti ESĮ klinikinių duomenų kodavimo sistemos vaidmenį
Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication
Map UI terms to SNOMED CT

Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
Duomenų surinkimas
Terminologijos paslaugos
Išorės sistemos
Komunikacija
Susieti VS terminus su SNOMED CT

Šį būdą gali pasirinkti įgyvendintojas, siekiantis įtraukti SNOMED CT įrašus, bet taip pat norintis, kad
klinikinio vartotojo patirtis naudojant sistemą pasikeistų kuo mažiau. Tai gali būti nerizikingas būdas
plačiau naudoti SNOMED CT. Išsaugomos sąsajos terminijos ir iš anksto suderintų SNOMED CT
sąvokų susiejimo schemos kokybė turės atitikti įvairius vietos lygmeniu nustatytus klinikinio valdymo
reikalavimus. Kadangi duomenų masyvo turinyje naudojama SNOMED CT, naudojant jos sąvokų
kodus galima palaikyti ryšį su išorės sistemomis. Toks metodas tikriausiai bus vertinamas kaip įrašų
saugojimas ir keitimasis jais naudojant SNOMED CT.

Pranašumai







Terminai, prie kurių gydytojai yra pripratę vartotojo sąsajoje, nesikeičia.
Pacientų duomenys saugomi naudojant SNOMED CT sąvokas.
Komunikacija vyksta pagal bendrą reikšmę.
Galima naudoti tarptautiniu lygmeniu sukurtas susiejimo schemas, kaip antai susiejimo su
ICD-9 ir ICD-10 schemas. SNOMED CT elektroninėje komunikacijoje galima naudoti
tiesiogiai.
Standartinė integracija su pagalbos priimant sprendimus taisyklėmis.

Svarbūs aspektai






Tam reikia, kad pakankamai daug turimų sąsajos terminų būtų galima sėkmingai susieti su
SNOMED CT. Idealioje susiejimo schemoje vienas sąsajos terminas susiejamas su vienu
SNOMED CT terminu.
Jeigu esamo sąsajos termino ir SNOMED CT susiejimo schemos nėra, reikės tinkamai
tvarkyti išimtis. Galbūt reikės pritaikyti sąsajos terminą siekiant išvengti bet kokio
dviprasmiškumo.
Sąsajos terminų ir SNOMED CT susiejimas turi būti aktualizuojamas.
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5 SNOMED CT kaip sąsajos terminų bazė, kurioje galima įvesti ESĮ duomenis

11 pav. SNOMED CT kaip terminų bazės sąsaja, kurioje galima įvesti ESĮ duomenis
Angliškai
User Interface
Query
Reporting and Analytics
Decision Support
Data Entry
Data Display
Retrieve
Retrieval
Knowledge Resources
EHR data
Patient Health Records
Data Warehouse
Data extract
Terminology Service
External Systems
Communication

Lietuviškai
Vartotojo sąsaja
Užklausa
Ataskaitų teikimas ir analitika
Pagalba priimant sprendimus
Duomenų įvedimas
Duomenų vaizdavimas
Gauti
Gavimas
Žinių šaltiniai
ESĮ duomenys
Pacientų sveikatos įrašai
Duomenų saugykla
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Šis būdas skiriasi nuo ankstesniojo tuo, kad SNOMED CT naudojama vartotojo sąsajoje. Vadinasi,
nelieka sudėtingos užduoties sukurti ir prižiūrėti sąsajos terminų susiejimo su SNOMED CT
schemos. Atsižvelgiant į į tai, kad SNOMED CT yra daug terminų, naudojant šį būdą galima pasitelkti
SNOMED CT poaibius, kad paieška būtų apribota atitinkama SNOMED CT sąvoka. Kadangi
duomenų masyvo turinyje naudojama SNOMED CT, naudojant sąvokų kodus galima palaikyti ryšį
su išorės sistemomis. Be to, SNOMED CT gali būti lengvai prieinamas pagrindinių bazinių duomenų,
pvz., alergenų sąrašo, šaltinis.
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Pranašumai






Standartiniai aprašymai vartotojo sąsajoje.
Nereikia kurti sąsajos terminų ir paciento sveikatos įraše saugomų kodų susiejimo schemų.
Duomenims įvesti, ieškoti ir atvaizduoti galima naudoti patobulintus metodus, pvz., atlikti tos
pačios sąvokos sinonimų paiešką.
Pacientų duomenys saugomi naudojant SNOMED CT sąvokas.
Lengvai prieinami pagrindiniai baziniai duomenys, pvz., alergenų sąrašas.

Svarbūs aspektai




Pasirinkus šį būdą gali pasikeisti vartotojo patirtis naudojantis sistema. Tačiau reikėtų
pažymėti, kad siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius į SNOMED CT galima įtraukti naujus
aprašymus.
Reikia kurti ir prižiūrėti poaibius siekiant padėti vartotojams ieškoti tinkamų SNOMED CT
sąvokų ir jas užrašyti.
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6 SNOMED CT naudojimas paprasto agregavimo ir analizės tikslais

12 pav. SNOMED CT kaip žodynas, naudojamas paprasto duomenų agregavimo ir analizės tikslais
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Pasirinkus ankstesnį įgyvendinimo būdą ir pridėjus analitikos funkcijas naudojant SNOMED CT, kaip
pavaizduota 12 pav., užtikrinamos didesnės galimybės. Pavyzdžiui, naudojant šį būdą galima
nustatyti pacientų kohortas pagal tam tikrus kriterijus, peržiūrėti priežiūros standartų laikymąsi ir imtis
veiksmų pagal privalomus ataskaitų teikimo reikalavimus. Pagrindinis šio metodo pranašumas yra
tai, kad jis nėra grindžiamas vietos arba sąsajos terminų susiejimo schemomis. Pasirinkus šį būdą
naudojama SNOMED CT hierarchija ir apibrėžiamieji sąryšiai, tad teikiama pagalba formuojant
užklausas ir agreguojant sveikatos įrašų duomenis. Naudojant SNOMED CT padidėja ir duomenų
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analitikų, ir gydytojų analitikos galios.

Pranašumai









SNOMED CT galima naudoti analizės ir ataskaitų teikimo tikslais, kaip antai: pagerinti
vartotojo patirtį atliekant išilginę sveikatos įrašų peržiūrą;
tirti duomenis, kuriais grindžiama klinikinių procesų peržiūra;
nustatyti pacientų kohortas tyrimams;
įvykdyti privalomus ataskaitų teikimo reikalavimus.
Galima naudoti tarptautiniu lygmeniu sukurtas susiejimo schemas, kaip antai susiejimo su
ICD-9 ir ICD-10 schemas.
Standartiniai aprašymai vartotojo sąsajoje.
Pacientų duomenys saugomi naudojant SNOMED CT sąvokas.
Komunikacija vyksta pagal bendrą reikšmę.
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7 SNOMED CT analitikos tikslais naudojant aprašymo logiką

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

Pranašumai


Sudėtingesnės ir lankstesnės ataskaitų teikimo ir analizės priemonės.
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8 SNOMED CT kaip žinių susiejimo priemonė

14 pav. SNOMED CT kaip žinių susiejimo priemonė
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11 pav. pavaizduotas metodas papildomas pridedant vieną ar daugiau SNOMED CT grindžiamų
žinių išteklių. Į šią konfigūraciją įtraukiamas žinių išteklių rinkinys (kaip antai klinikinės gairės arba
pagalbos priimant sprendimus sistemos), kuriame nustatant, kokius veiksmus reikia atlikti,
naudojami paciento sveikatos įraše saugomi SNOMED CT kodai. Tai gali būti įspėjimų vartotojui
pateikimas, atitinkamų klinikinių gairių ir gydymo protokolų atvaizdavimas arba automatinis
nurodymo, pranešimo ar ataskaitos pildymas.
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Pranašumai





Galima integruoti ESĮ su žinių bazėmis.
Taisyklėse agregavimo ir užklausų teikimo tikslais galima naudoti SNOMED CT hierarchiją ir
apibrėžiamuosius sąryšius.
Galima naudoti siekiant teikti tikralaikius klinikinius įspėjimus, susijusius su konkrečiu
pacientu.
Galima naudoti siekiant siūlyti atitinkamas klinikines gaires ir protokolus, susijusius su
konkrečiu pacientu.
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9 SNOMED CT kaip lankstus pagrindas klinikiniams duomenims perteikti

15 pav. SNOMED CT kaip lankstus pagrindas klinikiniams duomenims perteikti
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13 pav. pavaizduota, kaip analizės tikslais naudojamos SNOMED CT sąvokų apibrėžtys, bet
neparodomos pacientų sveikatos įrašuose naudojamos vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos.
Kita vertus, 15 pav. pavaizduotas metodas naudingas rengiant, saugant, gaunant ir atvaizduojant
įrašus, kuriuose naudojamos vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos. Nebūtinai yra vėliau
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derinamam turiniui skirtų analitikos priemonių. Viena iš priežasčių naudoti šį būdą – sudaryti
galimybę derinti turinį, kurį norima saugoti kartu viename duomenų lauke, pvz., procedūros
lateralumą užrašyti kartu su pačia procedūra viename lauke, o ne atskiruose laukuose.
Pasirinkus šį būdą galima tikslinti esamas sąvokas, pvz., „streptobacillus sukelta pneumonija“ (kaip
pavaizduota p. ). Pasirinkus šį būdą, naudojant SNOMED CT išraiškų saugyklą galima nustatyti ir
saugoti vėliau derinamas išraiškas, kurios buvo panaudotos, ir jomis keistis. Šis metodo aspektas
aprašytas Techninio įgyvendinimo vadove.
Pranašumai



Naudojant struktūrizuotus duomenis padidinama įtraukiamos klinikinės reikšmės taikymo
sritis.
Sąvokas kaip SNOMED CT išraiškas:
o gali kurti patys galutiniai vartotojai;
o galima kurti projektuojant ir konfigūruojant sistemą.

Svarbūs aspektai




Išorės sistemos, į kurias siunčiami pacientų duomenys, gali neturėti galimybės tvarkyti vėliau
derinamų SNOMED CT išraiškų.
Turi būti pakankamas duomenų saugojimo ir pranešimų laukų, kuriuose turi būti įrašomos
vėliau derinamos SNOMED CT išraiškos, ilgis.
Gaunant vėliau derinamo turinio pacientų duomenis gali tekti taikyti sudėtingesnį užklausų
teikimo metodą.
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Visapusiškas SNOMED CT išnaudojimas, kad ESĮ būtų galima naudotis visomis jos pažangiomis
priemonėmis

16 pav. Visapusiškas SNOMED CT išnaudojimas, kad ESĮ būtų galima naudotis visomis jos galingomis
priemonėmis
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Šiame paveiksle pavaizduojama sistema, kurios visuose komponentuose galima naudoti visas
SNOMED CT priemones. Visoje sistemoje galima keistis informacija, užkoduota vėliau derinamų
SNOMED CT išraiškų pavidalu, ją aiškinti ir naudoti bei atlikti analitikos darbą naudojant aprašymo
logiką.

Pranašumai


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

Santrauka
Iš šiame skirsnyje išvardytų metodų rinkinio matyti, kad esama įvairių būdų, kuriais galima užtikrinti
„visišką išnaudojimą“. Tuos būdus galima apibendrinti vertinant SNOMED CT priemonių rinkinį,
naudojamą kiekvienu iš toliau išvardytų atvejų:






sąvokos ir susiejimo schemos (1 ir 4 būdai);
sąvokos, sąryšiai ir susiejimo schemos (2 ir 3 būdai); sąvokos, aprašymai ir poaibiai (5
būdas);
sąvokos, aprašymai, sąryšiai ir poaibiai (6 ir 8 būdai);
sąvokos, aprašymai, sąryšiai, poaibiai ir aprašymo logika (7 būdas); sąvokos, aprašymai,
sąryšiai, poaibiai ir išraiškos (9 būdas);
sąvokos, aprašymai, sąryšiai, poaibiai, aprašymo logika, išraiškos ir susiejimo schemos (10
būdas).

Nors paskutinį būdą (10 būdas) būtų galima laikyti galima tiksline konfigūracija, daugelio ESĮ
produktų atveju prie išsamesnio projekto geriau pereiti laipsniškai.
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5 Įgyvendinimo strategijos ir svarbūs aspektai
2 skirsnyje nagrinėjami pranašumai užtikrinami įgyvendinant SNOMED CT tiekėjų sistemose. Į
tiekėjo strategiją dėl SNOMED CT įgyvendinimo galima įtraukti tokius klausimus:







Kiek pradėjus naudoti SNOMED CT šis produktas skirsis nuo kitų? Kokiais atvejais galima
naudoti SNOMED CT?
Kokie duomenų perkėlimo būdai bus pasiūlyti klientams, kad jie pereitų nuo savo dabartinės
(-ių) kodavimo sistemos (-ų) prie SNOMED CT? Ar SNOMED CT bus įdiegta jau sukurtame
ESĮ produkte ar tai bus nauja produkto versija?
Ar įgyvendinimas vyks keliais etapais ir, jeigu taip, kokiais etapais? Kokias sistemos dalis
tieks išorės tiekėjai (jeigu tieks)?
Kokiu mastu ir kiek laiko bus lygiagrečiai naudojamos ankstesnės sistemos? Ar SNOMED
CT bus projektavimo etape esanti terminų bazė arba dinaminio režimo terminų bazė?
Ar SNOMED CT bus sąsajos terminų bazė arba tiesiog saugojimo, sąveikumo ir ataskaitų
teikimo duomenų bazė?

Įvairūs įgyvendinimo būdai apžvelgiami 4 skirsnyje. Šiame skirsnyje daroma nuoroda į 4 skirsnyje
apibendrinamus metodus ir nagrinėjamos tam tikros galimos SNOMED CT įgyvendinimo strategijos,
įgyvendinimo sėkmę lemiantys veiksniai ir galimos sėkmės matavimo priemonės.

Įgyvendinimas etapais
 Yra įvairių būdų laipsniškai įgyvendinti SNOMED CT. Juos naudojant galima kontroliuoti
esamų sistemų ir terminų išteklių pakeitimo laiką ir mastą.
 Kai kurie tiekėjai savo siūlomuose produktuose nusprendė naudoti SNOMED CT kaip dalį
atskiro naujo produkto. Daugelis tiekėjų įdiegė SNOMED CT etapais sukeldami kuo mažiau
trikdžių savo klientams arba galutiniams vartotojams. Jeigu tiekėjas kuria naują produktą,
sistemą tikriausiai galima įgyvendinti vienu etapu.
4 skirsnyje apibendrinami įvairūs įgyvendinimo metodai, kuriuos taikant SNOMED CT priemonės
naudojamos skirtingu mastu.

Įgyvendinimas vienu etapu ir keliais etapais
Įgyvendinant sistemą vienu etapu galima:
 kuo labiau sumažinti daugelio klientų mokymo ciklų poveikį;
 pateikti į rinką svarbų produkto variantą.

Įgyvendinant sistemą keliais etapais galima:
 kuo labiau sumažinti kiekvieno atskiro etapo poveikį;
 suderinti atliekamų pakeitimų mastą su klientų poreikiais ir pageidavimais.

Vienas galimas įgyvendinimo etapais pavyzdys galėtų būti tokia seka:
iš pradžių – pertvarkant elektroninių pranešimų, kuriais užtikrinamas sąveikumas su kitų
sistemų duomenimis, struktūrą SNOMED CT vėliau taptų naudingojo tų pranešimų turinio
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dalimi (1 būdas);
paskui – esami duomenų išrašai ir ataskaitos pertvarkomos naudojant SNOMED CT
indeksus siekiant užtikrinti sėkmingą perėjimą prie SNOMED CT pagrindu rengiamų
ataskaitų (3 būdas);
paskui – esama terminų bazė ir toliau naudojama vartotojo sąsajos lygmeniu, bet susiejama
su duomenų masyvu, kuriame, be esamos kodavimo sistemos, buvo užrašyta SNOMED CT
(4 būdas);
paskui – naujų įrašų atveju pereinama prie SNOMED CT naudojimo vartotojo sąsajoje (5
būdas); paskui – patvirtinamos naujos analitikos priemonės, grindžiamos SNOMED CT
naudojamomis reikšmėmis (7 būdas);
paskui – SNOMED CT naudojimas plečiamas siekiant aprėpti daugiau struktūrizuotų
duomenų SNOMED CT išraiškų pavidalu (9 būdas); galiausiai – visoje ESĮ sistemoje
naudojamos visos SNOMED CT priemonės (10 būdas).

Sąryšiai ir priklausomumas
Komercinės ir techninės abejonės dėl priklausomumo nuo trečiųjų šalių komponentų gali būti svarbi
priežastis visas reikiamas terminologijos paslaugas kurti vidaus lygmeniu.
Tačiau, pavyzdžiui, siekiant pagerinti vartotojo patirtį įvedant duomenis galima pakartotinai naudoti
įvairius standartinius terminų išteklius, kaip antai SNOMED CT poaibius. Kai kuriuos iš tų išteklių bus
galima nemokamai naudoti visame pasaulyje, kitiems galbūt reikės gauti tam tikrą licenciją.
Priklausomumo nuo trečiųjų šalių prižiūrint išvestines priemones, kaip antai poaibius, galima
atsikratyti perkeliant šią užduotį į vidaus lygmenį. Taigi yra trys atskiros galimybės:
 perimti ir naudoti trečiosios šalies terminų išteklių (pvz., poaibį), kurį prižiūri savininkas;
 pritaikyti turimą terminų išteklių (pvz., poaibį) ir atitinkamai prisiimti atsakomybę už jo atskiros
versijos priežiūrą;
 sudaryti bendradarbiavimo susitarimą, pvz., prižiūrėti poaibį kartu.

Kalbų ir dialektų strategijos
Įgyvendinus SNOMED CT galima gerokai supaprastinti ESĮ produkto konfigūravimą naudojant
kliento norima kalba arba dialektu perteikiamus terminus. SNOMED CT įgyvendinimo strategijoje
turėtų būti išnaudojami SNOMED CT siūlomi lokalizacijos pagal kalbas ir dialektus pranašumai.
Pavyzdžiui, naudojant SNOMED CT kalbų nuorodų rinkinį, kuriame teiktini ir priimtini terminai
pateikiami tam tikra kalba ar dialektu, poaibį, naudojamą pildant išskleidžiamąjį intarpą, galima
tiesiog perkonfigūruoti norint parodyti terminus kitu dialektu. Lokalizuojant kitas dalis, kaip antai
formos antraštes, SNOMED CT kalbų nuorodų rinkinį taip pat galima naudoti kaip bazinį šaltinį.
Kalbų nuorodų rinkinių naudojimo mastą reikėtų laikyti produkto strategijos dalimi.
Siekdamas išnaudoti SNOMED CT kalbų ir dialektų priemones tiekėjas gali naudoti nacionalinio
terminologijos valdymo centro pateikiamą lokalizuotą turinį.
Kliento norimą kalbos ar dialekto variantą galima naudoti bet kurio iš toliau išvardytų scenarijų atveju:
 naudojama SNOMED CT tarptautinė laida, atitinkanti sveikatos priežiūros įrašuose
vartojamą kalbą;
 reikalingas tam tikras kalbos dialektas, pavyzdžiui, Australijos anglų kalba, Jungtinės
Karalystės anglų kalba arba JAV anglų kalba;
 yra dominuojanti vietos lygmeniu vartojama kalba, bet ji nėra vartojama sveikatos priežiūros
dokumentuose arba sveikatos įrašuose (kurie yra sudaromi vartojant SNOMED CT jau
esančią kalbą ar dialektą);
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kalbama įvairiomis kalbomis, pvz., Kanadoje, kurioje gali būti vartojama bet kuri iš kalbų;
SNOMED CT vertimą numatoma naudoti tik kaip pavyzdinę terminų bazę, t. y. jo
neplanuojama naudoti vartotojo sąsajoje.

Įgyvendinimo sėkmės matavimo priemonės
SNOMED CT įgyvendinimo sėkmę galima įvertinti įvairiomis priemonėmis, įskaitant įrodymais
grindžiamą įvertinimą, aprėpiantį:






numatytų pranašumų užtikrinimą ir esamos sistemos vertės tęstinumą;
galimybę klientams ir vartotojams prisitaikyti prie pakeitimų esant kuo mažesniam poreikiui
mokytis ir kuo mažiau trukdant;
sąveikumo su išorės sistemomis mastą ir kokybę bei jo vertę klientams:
elektroniniai pranešimai, kuriuose išsaugoma klinikinio turinio prasmė, veiksmingai
pakartotinai naudojant jį gaunančiojoje sistemoje;
nenutrūkstamą ir netrikdomą sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vykdymą diegiant ir
naudojant SNOMED CT:
o pacientų sveikatos rezultatus;
o darbuotojų pasitenkinimą;
o atlygį įstaigai ir (arba) jos prestižą;
o gero darbo pripažinimą iš kolegų;
o sėkmę naudojantis bendru darbu, kaip antai standartiniais poaibiais arba
užklausomis;
o minimalias sąnaudas ir maksimalią naudą iš viena po kitos išleidžiamų SNOMED CT
laidų.

Veiksniai, darantys poveikį įgyvendinimo sėkmei
Tiekėjų požiūris
 Veiksniai, kurie gali daryti poveikį įgyvendinimo sėkmei, tiekėjų požiūriu: kruopštus
planavimas, pagrindinių tikslų suvokimas ir bendravimas su klientais;
 sėkmingas vartotojų poreikių derinimas su atitinkamomis SNOMED CT priemonėmis ir
realistiškų tikslų nustatymas siekiant konkrečios naudos;
 tinkamų įgyvendinimo etapais veiksmų gairių pasirinkimas užtikrinant paslaugų tęstinumą ir
nuolat gerėjančią vartotojų patirtį;
 apgalvotas metodų ir priemonių pasirinkimas;
 nuoseklus saugomos klinikinės informacijos perteikimas;
 informacijos gavimo ir analizės optimizavimas;
 kuo aktyvesnis pakartotinis esamų konfigūracijos artefaktų, kaip antai užklausų ar poaibių,
naudojimas;
 terminų atskyrimas: diskretiniai konfigūracijos parametrai ir griežto terminų kodavimo
tiesiogiai programinės įrangos kode vengimas.
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Klientų požiūris
Veiksniai, kurie gali daryti poveikį įgyvendinimo sėkmei, klientų požiūriu:
 duomenų įvedimo ir atvaizdavimo SNOMED CT paprastumas ir veiksmingumas. Pavyzdžiui,
duomenų įvedimo sparta, paieškos ir naršymo paprastumas, ribota paieškos apimtis
remiantis kontekstu, išsamių duomenų agregavimas ir itin svarbios informacijos pabrėžimas
– visa tai yra svarbūs metodai užsiėmusiems gydytojams;
 kuo mažiau papildomo konfigūravimo ir vartotojų mokymo darbo;
 pakankamos galimybės pritaikyti produktą ir jo konfigūraciją pagal vietos poreikius, įskaitant
jau esamų vietos sistemų panaudojimą;
 didelė jų pačių parengiamojo darbo vertė ruošiantis diegti produktą ir su juo susijusias
paslaugas;
 produkto kokybė, lankstumas ir būsimoje vertė, pakankama, kad jis būtų išlaikytas ir
pasibaigus dabartiniam sutarties galiojimo laikotarpiui.
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6 ESĮ struktūros tobulinimas naudojant SNOMED CT
Klinikinių įrašų saugojimas SNOMED CT
Saugant SNOMED CT užkoduotus klinikinius įrašus saugomi:


kodai:
o sąvokų kodai (SNOMED CT sąvokų identifikatoriai);
o terminai: vartotojo pasirinkti terminai (kurie gali būti SNOMED CT terminai).



Kai kuriais atvejais įgyvendinant SNOMED CT taip pat gali būti saugomi:
o iš daugelio kodų sudarytos išraiškos;
o išraiškų bibliotekoje saugomų išraiškų identifikatoriai.

Naudojant SNOMED CT saugomi klinikiniai duomenys grindžiami SNOMED CT sąvokų
identifikatoriais. SNOMED CT identifikatoriai pateikiami kaip 6–18 skaitmenų sekos. Dėl išsamesnės
informacijos žr. Techninio įgyvendinimo vadovą: http://snomed.org/tig. Daugeliu atvejų taip pat
saugomas vartotojo pasirinktas terminas. Svarbu užtikrinti struktūrizuotą saugomos klinikinės
informacijos pateikimą. Tam reikia nuosekliai saugoti panašią informaciją ir saugojimo priemonės
turi būti suprojektuotos taip, kad jose būtų galima pateikti veiksmingas užklausas.

Susiejimas su SNOMED CT
Vartotojo sąsajoje duomenys, kuriuos gali pasirinkti vartotojas ir kurie gali būti saugomi, paprastai
apribojami. Elektroniniai pranešimai taip pat neretai apribojami nustatant leistinas vertes, kurias
galima prasmingai įtraukti į kiekvieną lauką. Priimami sprendimai, ar tam tikri semantikos aspektai,
kaip antai procedūros prioritetiškumas, perteikiami rezervuotoje pranešimo struktūros dalyje arba
išreiškiami kaip į pranešimą įtrauktos SNOMED CT išraiškos dalis.
Įgyvendinant gali kilti poreikis:



susieti SNOMED CT su atitinkamomis sistemos dalimis ir (arba)
parengti ir naudoti jau turimos terminų bazės ir SNOMED CT susiejimo schemą.

Įgyvendintojas turėtų rasti vidaus lygmenis terminų susiejimo schemos parengimo ir priežiūros
sąnaudų pusiausvyrą su tiksline tos susiejimo schemos kokybe. Jeigu esamoje terminų schemoje
klinikinės idėjos nėra perteikiamos panašiai, kaip SNOMED CT, tobulos susiejimo schemos (t. y.
schemos, kurioje niekas nebūtų prarandama ir viską būtų galima atkurti) gali būti neįmanoma
parengti.

Duomenų įvedimas naudojant SNOMED CT
Esamas duomenų įvedimo sąsajas galima pakeisti siekiant reikiamose vietose įtraukti SNOMED CT,
neretai tiesiogiai pakeičiant kitą kodavimo sistemą.
Duomenų įvedimo priemonės, kurias galima patobulinti arba įdiegti naudojant SNOMED CT:


pavienių kodų paieška ir įvedimas:
o optimizuota paieškos priemonės struktūra siekiant užtikrinti veiksmingą SNOMED CT
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panaudojimą nagrinėjama Paieškos ir duomenų įvedimo vadove. Jis yra paskelbtas
SNOMED CT dokumentų bibliotekos viešų dokumentų projektų skiltyje adresu
http://snomed.org
/doc;
klinikinių duomenų įvedimo sąsajos, aprėpiančios daug duomenų objektų, įskaitant
pasirinkimą iš trumpųjų pasirinkčių sąrašų, ir pasirinktinus pavienius objektus (žymės
langelius):
o duomenų įvedimo sąsajose yra diskretinių objektų arba su lauku susietų SNOMED
CT objektų sąrašų. Pavyzdžiui, tam tikros SNOMED CT sąvokos susiejimas su žymės
langeliu, kad pažymėjus tą langelį SNOMED CT sąvokos identifikatorius būtų
išsaugotas klinikiniame įraše;
o pasirinkčių sąrašą galima konfigūruoti susiejant jį su SNOMED CT poaibiu arba
išvardijant pasirinkčių sąraše esančius narius sąsajoje;
įvedamų laisvos formos teksto duomenų kodavimas naudojant SNOMED CT patvirtinant
vartotojui:
o natūraliosios kalbos apdorojimo priemonių, veikiančių su SNOMED CT, naudojimas;
vaizdų naudojimas siekiant pasirinkti užkoduotus įrašus, pvz., anatominių vaizdų:
o tai variantas, kurį pasirinkus SNOMED CT susiejama su vaizdo dalimis, o ne
užkoduotu ar tekstiniu lauku.

Reikia įdėmiai atlikti vertinimą norint nustatyti, kurios duomenų įvedimo sąsajos dalys patenka į
SNOMED CT taikymo sritį ir kurias dalis įgyvendintojas ketina koduoti naudodamas SNOMED CT.
Pavyzdžiui, įgyvendindamas vertinimo balais funkciją su daug klausimų įgyvendintojas gali nuspręsti
užkoduoti tik vertinimo rezultatą SNOMED CT.
SNOMED CT sudaroma galimybė užtikrinti reikšmės tikslumo lygį, kuris retai pasiekiamas
nuosavybinių terminologijos sistemų turinyje. Dėl šios ir kitų priežasčių galbūt reikės iš dalies pakeisti
arba patobulinti vartotojo sąsają ir tai, kaip joje vartotojai gali atlikti klinikinių idėjų paiešką, jas įvesti
ir jas perteikti.
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SNOMED CT pagrindu veikiančių produktų priežiūra
SNOMED CT, kurioje taip pat yra nuolatinio tobulinimo programa, numatoma planinė ESĮ techninė
priežiūra ir sudaroma tokia galimybė. Priešingai nei kai kurių klasifikatorių arba kodavimo sistemų
atveju, SNOMED CT turinys atnaujinamas, papildomas ir dezaktyvuojamas, kai tai naudinga.
SNOMED CT turinio pakeitimai, be kita ko, apima sąvokos arba termino būsenos pakeitimus, pvz.,
buvo aktyvus ir tapo neaktyvus. Sąvokų sąryšiai keičiasi dėl įvairių priežasčių, įskaitant sąvokų
apibrėžčių patikslinimą reaguojant į naujas medicinines žinias arba naujų sąvokų įvedimą.
Dažniausiai vykdomi su SNOMED CT turinio pakeitimais susiję veiksmai:






ankstesnės poaibio versijos pakeitimas naujesne versija, pavyzdžiui, duomenų įvedimo
sąsajoje;
neaktyvios sąvokos pakeitimas tinkamu pasirinktu variantu;
neaktyvaus termino pakeitimas tinkamu alternatyviu terminu;
poveikio esamam poaibiui įvertinimas;
sąsajų ir SNOMED CT užklausų atnaujinimas.

Keitimasis pranešimais su SNOMED CT
SNOMED CT ne visada įgyvendinama sistemoje tuo pat metu, kai vyksta išorės elektroninių klinikinių
duomenų srautų koregavimas. Norint atsižvelgti į naudingąjį SNOMED CT turinį galbūt reikės
pakeisti elektroninio pranešimo struktūrą ir duomenų išrašo, kuriuo pildomas tas pranešimas,
apibrėžtį. Kaip ir duomenų saugojimo atveju, į elektroninį pranešimą galbūt reikės įtraukti:




kodus: sąvokų kodus (SNOMED CT sąvokų identifikatorius); terminus: vartotojo pasirinktus
terminus (kurie gali būti SNOMED CT terminai).
Norint išsamiau išnaudoti SNOMED CT priemones į pranešimus galima įtraukti: iš daugelio
kodų sudarytas išraiškas;
išraiškų bibliotekoje saugomų išraiškų identifikatorius.

Klinikinių įrašų perkėlimas iš vienos sistemos į kitą
Kai kuriose įgyvendinimo strategijose numatomas visuotinis duomenų perkėlimas iš vienos sistemos
versijos į kitą arba iš vienos sistemos į kitą. Tokiomis arba panašiomis aplinkybėmis atliekamos
duomenų išgavimo, transformavimo ir paskesnio įkėlimo [toliau – ETL] užduotys. Perkeliant
duomenis gali būti naudojama:



esamos terminų bazės straipsnių susiejimo su SNOMED CT ekvivalentais schemos;
duomenų perkėlimas iš pirminės sistemos fizinės duomenų struktūros į tikslinės sistemos
fizinę duomenų struktūrą (arba iš vieno abstraktesnio informacijos modelio į kitą).

SNOMED CT numatyta daug įvairių būdų perteikti ir saugoti sąvoką. Kai kurios sąvokos reikšmės
dalys taip pat gali būti perteikiamos pačioje duomenų struktūroje. Pavyzdžiui, štai keli skirtingi būdai
naudoti SNOMED CT siekiant perteikti sutrikimą „šeimos anamnezėje“:



vienas SNOMED CT užkoduotas objektas;
SNOMED CT išraiška, kurią sudaro dvi ar daugiau SNOMED CT sąvokų, viena iš kurių yra
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šeimos anamnezės kontekstas;
„šeimos anamnezė“ perteikiama specialiai tam duomenų saugojimo struktūroje sudaryta
lentele, į kurią įtraukiami tik šeimos anamnezės įrašai ir kuri yra pildoma atitinkamą sutrikimą
perteikiančia SNOMED CT sąvoka.

Ataskaitų teikimas naudojant SNOMED CT
Sistemos išvediniai, kaip antai privalomos ataskaitos, turi būti prižiūrimi kiekviename įgyvendinimo
etape.
Ataskaitas galima naudoti kaip pagalbą paskirstant išteklius, skiriant kompensaciją arba vertinant
klinikinę kokybę, tad klientams svarbu, kad būtų galimybė teikti tokias ataskaitas prieš keičiant
sistemas ir po jų keitimo. Be pirminės esamų ataskaitų ir rezultatų kopijavimo užduoties, SNOMED
CT analizės priemones galima išnaudoti naujoms arba naujų tipų ataskaitoms, kurios galbūt
anksčiau nebuvo įmanomos, rengti.
IHTSDO platina SNOMED CT susiejimo su ICD-10 schemą. Tai padeda rengti ICD-10 klasifikuotus
duomenis remiantis duomenimis, kurie buvo pirma užrašyti naudojant SNOMED CT arba vėliau
susieti su SNOMED CT.
Perėjus prie SNOMED CT naudojimo klinikinių įrašų reikmėms kai kuriais atvejais reikės pertvarkyti
ataskaitoms pildyti skirtą duomenų apdorojimą. Tačiau daugeliu atvejų pasitelkus SNOMED CT
ankstesni ataskaitų teikimo pajėgumai taps geresni.

Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO

49
puslapis

SNOMED CT tarptautinės laidos įvadas tiekėjams (JAV anglų k.)

7 Licencijų išdavimas
Trys SNOMED CT naudojimo licencijų tipai – susijusių subjektų licencijos, sublicencijos ir
nacionalinės licencijos.

Susijusių subjektų licencijos
Tiekėjai ir kitos organizacijos, kuriančios arba platinančios produktus ar paslaugas, į kurias įtraukta
SNOMED CT arba kurios suteikia prieigą prie jos, turi būti IHTSDO susiję subjektai.
Susijusių subjektų licencija yra IHTSDO ir susijusio subjekto sutartis. Pagal susijusių subjektų
licenciją suteikiamos teisės naudoti SNOMED CT visame pasaulyje, jeigu:



tenkinamos ataskaitų apie jos naudojimą teikimo sąlygos ir sumokamas atitinkamas
mokestis, kai nomenklatūra naudojama ne narių teritorijose;
laikomasi nacionalinės licencijos, skirtos naudoti IHTSDO valstybėse narėse, sąlygų.

Susijusių subjektų licencijos susitarimas paskelbtas adresu http://snomed.org/license. Norėdami
gauti IHTSDO susijusio subjekto licenciją:



IHTSDO valstybėje narėje žr. atitinkamos IHTSDO valstybės narės interneto svetainę,
kurioje rasite patarimus, kaip užsiregistruoti: http://snom ed.org/members;
šalyse, kurios nėra IHTSDO narės, arba IHTSDO valstybėse narėse, kuriose nėra teikiama
nacionalinės registracijos paslauga, galite prašyti licencijos pasinaudodami SNOMED CT
narių licencijų išdavimo ir platinimo paslauga (MLDS): https://mlds.ihtsdotools.org
.

Visos SNOMED CT naudojančios organizacijos turi būti IHTSDO susiję subjektai arba IHTSDO
susijusio subjekto sublicenciją turintys subjektai. IHTSDO susiję subjektai turi išduoti sublicencijas
organizacijoms (arba asmenims), kurios (kurie) naudoja jų produktus ar paslaugas, nebent jas
naudojanti organizacija pati būtų IHTSDO susijęs subjektas. Išsamesnė informacija apie
sublicencijas pateikiama toliau šiame skirsnyje.

Sublicencijos




Susijusių subjektų licencijų turėtojai, tiekiantys SNOMED CT pagrindu veikiančius produktus
ar teikiantys tokias paslaugas kitiems, turi: išduoti ir valdyti sublicencijas ir teikti apie jas
informaciją IHTSDO;
teikti ataskaitas ir užtikrinti tinkamą mokėjimą, kai SNOMED CT naudojama valstybėms
narėms nepriklausančiose teritorijose.

Nacionalinės licencijos
IHTSDO valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus, susijusius su SNOMED CT
tarptautinės laidos naudojimu savo teritorijoje. Pavyzdžiui, jos gali reikalauti, kad būtų naudojamas
jų nacionalinis SNOMED CT plėtinys.
IHTSDO narės gali išduoti nacionalines licencijas IHTSDO susijusiems asmenims. Pagal
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nacionalinę licenciją paprastai galima naudoti SNOMED CT nacionalinį plėtinį, kurį gali sudaryti
vertimai raštu, turinio papildymai ir nuorodų rinkiniai. Nacionalinės licencijos sąlygos dėl nacionalinio
plėtinio naudojimo gali būti panašios į sąlygas, kurios pagal SNOMED CT susijusio asmens licenciją
taikomos tarptautinei laidai. Tokia licencija taip pat gali būti didesnės licencijų išdavimo sistemos, į
kurią įtraukiami kiti nacionaliniu lygmeniu licencijuojami kūriniai, dalis.
Nacionalinės licencijos gali būti išduodamos tik IHTSDO susijusiems subjektams. Tačiau, jeigu
nacionalinės licencijos paraiškos teikėjas dar nėra susijęs subjektas, valstybė narė IHTSDO vardu
gali jam išduoti susijusio subjekto licenciją. Įsidėmėkite, kad taip išduodama susijusio subjekto
licencija vis tiek yra IHTSDO ir licencijos gavėjo susitarimas ir kad galioja tos pačios susijusių
subjektų licencijų sąlygos.

Licencijų mokesčiai
 IHTSDO netaiko mokesčio už licencijuotą SNOMED CT naudojimą IHTSDO valstybėse
narėse.
 IHTSDO narės gali nustatyti mokestį už SNOMED CT naudojimą savo šalyje, jeigu tas
mokestis nėra didesnis nei būtina patirtoms sąnaudoms padengti.
 Mokesčiai taikomi už SNOMED CT naudojimą valstybėms narėms nepriklausančiose
teritorijose:
o tie mokesčiai priklauso nuo šalies, kurioje naudojama SNOMED CT, turtingumo. Dėl
išsamesnės informacijos apie mokesčių struktūrą žr. http://snomed.org/license;
o apie numatoma naudojimą valstybėms narėms nepriklausančiose teritorijose būtina
pranešti IHTSDO (per MLDS: https://mlds.ihtsdotools.org) prieš pradedant naudoti
nomenklatūrą;
 Nuo mokesčio atleidžiami subjektai gali pateikti prašymą dėl riboto SNOMED CT naudojimo
IHTSDO patvirtintuose tyrimų projektuose ir viešųjų gėrybių iniciatyvose.
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17 pav. Susijusių subjektų licencijų turėtojų pareigos pranešti apie naudojimą ir, jei tinkama,
mokėti nustatytus mokesčius
Angliškai
IHTSDO
IHTSDO Member
IHTSDO Affiliate
SNOMED CT User
Affiliates shall maintain a complete and accurate
register of all sub-licences.
Affiliates issue sub-licences to organisations for use
of SNOMED CT
Member Territory
Every six month Affiliates are required to report and
pay appurtenant fee for use of SNOMED CT nonMember Territories
Non-Member Territory

Lietuviškai
IHTSDO
IHTSDO narys
IHTSDO susijęs subjektas
SNOMED CT vartotojas
Susiję subjektai pildo išsamų ir tikslų visų
sublicencijų registrą.
Susiję subjektai išduoda organizacijoms
sublicencijas naudoti SNOMED CT
Narių teritorija
Kas pusmetį susiję subjektai privalo teikti ataskaitas
ir mokėti nustatytą mokestį už SNOMED CT
naudojimą nariams nepriklausančiose teritorijose
Nariams nepriklausanti teritorija

Dėl išsamesnės informacijos žr. IHTSDO interneto svetainę adresu http://snomed.org/license.

Naršymo internete licencijų išdavimas
IHTSDO yra paskelbusi gaires dėl licencijų išdavimo poveikio internetinėms SNOMED CT
naršyklėms ir kitai viešai prieinamai programinei įrangai arba paslaugoms, į kurias įtraukiama
SNOMED CT arba kurios suteikia prieigą prie jos: http://snomed.org/browserlicenseguidance.
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8 Nuorodos
Įvadas tiekėjams yra tiekėjams naudingas pradžios taškas. Dėl išsamesnės informacijos ir
informacinių dokumentų ir mokymo medžiagos žr. IHTSDO interneto svetainę adresu
www.ihtsdo.org ir SNOMED CT dokumentų biblioteką adresu h ttp://snomed.org/doc.
Toliau esančioje lentelėje pateikiamos nuorodos į daugelį svarbių šaltinių, kuriuose galima rasti
daugiau informacijos apie SNOMED CT.

Tema

Pagrindinės nuorodos

Bendroji informacija apie SNOMED CT
Medžiagą sudaro dokumentas apie pranašumus, labai trumpa įžanga ir
informacija apie licencijų išdavimą

www snomed.org

SNOMED CT dokumentų biblioteka
Galima susipažinti su įvairiais dokumentais apie SNOMED CT

http://snomed.org/doc

SNOMED CT techninio įgyvendinimo vadovas
Daug išsamesnis vadovas, skirtas SNOMED CT pagrindu veikiančių
sistemų, įrankių ir paslaugų projektuotojams ir kūrėjams, įskaitant laidos
rengimo rinkmenų formatų specifikacijas

http://snomed.org/tig

SNOMED CT naršyklės
IHTSDO SNOMED CT naršyklė ir kitų SNOMED CT turinio nagrinėjimo
priemonių sąrašas

http://browser.ihtsdotools.org
http://snomed.org/browsers

Praktinis SNOMED CT naudojimas
Pavyzdžiai, kaip SNOMED CT naudojama visame pasaulyje

www.snomedinaction.org

SNOMED CT vadovas pradedantiesiems
Bendro pobūdžio SNOMED CT įvadas, kuriuo papildomas šis įvadas

http://snomed.org/sg

SNOMED CT e. mokymo serveris
Galima susipažinti su daugėjančiais internetiniais mokymo ištekliais apie
SNOMED CT. Pateikiamos ir nuorodos į SNOMED CT įgyvendinimo
konferencijos (kuri nuo 2011 m. rengiama kasmet) prezentacijas

http://snomed.org/elearning
http://snomed.org/elearnopen
(viešai prieinama)

Apie IHTSDO
Išsamesnė informacija apie organizaciją, kuri valdo ir prižiūri SNOMED CT

http://snomed.org/newsletter
http://snomed.org/events
http://snomed.org/members
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1 priedas. Vartotojų patirtis naudojant SNOMED CT
Neatsižvelgiant į tai, kokia ESĮ sistema naudojama įgyvendinant SNOMED CT, visais atvejais bus
tam tikra sąveika tarp galutinių vartotojų ir SNOMED CT. Vartotojų patirtis labai skiriasi priklausomai
nuo to, kaip SNOMED CT yra įgyvendinta. Galima pasitelkti įvairius paprastus būdus sklandžiai
integruoti SNOMED CT su vartotojo sąsajomis, atitinkančiomis klinikinių vartotojų poreikius.
Šiame skirsnyje pateikiamos bendrosios gairės, kaip užtikrinti teigiamą SNOMED CT, kuri yra ESĮ
sistemos dalis, vartotojų patirtį. Dėl išsamesnės informacijos šiame skirsnyje nagrinėjamomis
temomis žr. Techninio įgyvendinimo vadovą ( http://snomed.org/tig) ir Paieškos ir duomenų įvedimo
vadovą (http://snomed.org/search).

SNOMED CT sąvokų identifikatoriai
Priešingai nei kai kurių klasifikavimo sistemų, kuriose kiekvieno kodo ženklais perteikiama tam tikra
reikšmė, atveju, SNOMED CT sąvokų identifikatoriai yra skaitmenų seka, kuria niekaip nėra
perteikiama sąvokos reikšmė. Todėl rodyti vartotojui identifikatorių paprastai nėra prasminga ir
daugeliu atvejų jį reikėtų slėpti, kad vartotojo sąsaja būtų paprastesnė. Vietoj to vartotojai turėtų
matyti terminus, kuriais perteikiamos sąvokos, ir su jais sąveikauti, o SNOMED CT sąvokos
identifikatorius turėtų būti naudojamas tik saugomame įraše.

Teiktinas terminas ir sinonimai
Jeigu SNOMED CT naudojama kaip sąsajos terminų bazė, teiktinas kiekvienos sąvokos terminas
turėtų būti numatytasis terminas, skirtas rodyti vartotojo sąsajoje. Kiekviena sąvoka gali turėti savo
teiktiną terminą įvairiomis kalbomis ar dialektais ir įvairiomis specialybių arba priežiūros
aplinkybėmis, tad šiuos aspektus galima konfigūruoti atsižvelgiant į konkrečią klinikinę aplinką.
Siekiant padėti vartotojams ieškoti tam tikros sąvokos, vartotojo sąsajose gali būti sudaroma
galimybė atlikti bet kokio priimtino kiekvienos sąvokos sinonimo paiešką. Teiktini terminai ir priimtini
sinonimai apibrėžiami SNOMED CT naudojant kalbų nuorodų rinkinį, kuriame daromos nuorodos į
tam tikros kalbos, dialekto, specialybės arba priežiūros aplinkybių aprašymų poaibį. IHTSDO platina
du kalbų nuorodų rinkinius (JAV anglų kalba ir Jungtinės Karalystės anglų kalba); įvairios valstybės
narės platina savo nacionalinius kalbų nuorodų rinkinius. Regioniniu, specialybės, įstaigos arba
programinės įrangos produkto lygmenimis galima kurti papildomus nuorodų rinkinius siekiant iš
tikrųjų pritaikyti vietos vartotojo patirtį.
Jeigu vartojama atskira sąsajos terminija, kiekvienas terminas gali būti susietas su atitinkama
SNOMED CT sąvoka. Pasirinkus sąsajos terminą įraše išsaugomas susietos SNOMED CT sąvokos
identifikatorius. Vartojant sąsajos terminiją svarbu, kad susiejimas su SNOMED CT būtų pakankamai
kokybiškas (idealiu atveju – lygiavertis), kad duomenis būtų galima naudoti numatytais tikslais.
Sąsajos terminijos vartojimas, pavyzdžiui, gali būti naudingas įvedant struktūrizuotus duomenis,
jeigu pasirinktu terminu perteikiama tik reikšmės dalis, o likusi dalis apibrėžiama aplinkinės sąsajos
kontekstu. Pavyzdys pateikiamas 18 pav. Šiame pavyzdyje pasirinkus mygtuką prie termino
„visiškas“ (vartotojo sąsajos skiltyje „Judumas“), į sveikatos įrašą įrašoma sąvoka 160680006
|visiškai judus (radinys)| siekiant išsamiai perteikti pasirinkto termino reikšmę ir užtikrinti, kad dėl šių
duomenų formuojamos užklausos ateityje būtų patikimesnės.
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18 pav. Sąsajos terminijos kaip struktūrizuotų duomenų įrašo dalies vartojimo pavyzdys
Angliškai
Clinical data entry template
Mobility review
Mobility:
Full
Reduced
Immobile
Data storage
Fully mobile (finding)

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

Išsamiai apibrėžtas pavadinimas
Tie patys žodžiai arba frazės kartais gali turėti daug reikšmių. Tokiais atvejais gali būti prasminga
parodyti išsamiai apibrėžtą sąvokos pavadinimą (FSN), kad kiekvienas konkretus terminas būtų
nedviprasmiškas.
Pavyzdžiui, 19 pav. pavaizduoti trys terminai, atitinkantys paiešką pagal žodį „cold“ ir turintys tris
labai skirtingas reikšmes. Praktiškai tokį dviprasmiškumą galima kuo labiau sumažinti tinkamai
apribojant paiešką (pvz., tik du iš šių rezultatų susiję su sutrikimais).
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19 pav. Pagal žodį „cold“ atliktos paieškos rezultatai su dešinėje išvardytais FSN
Angliškai
Type at least 3 characters
cold
Cold
Common cold (disorder)
Cold
Cold sensation quality (qualifier value)
COLD
Chronic obstructive lung disease (disorder)

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

Paieškos rezultatų apribojimas
SNOMED CT yra didelė plačios aprėpties terminų bazė. Tai reiškia, kad atlikus neapribotą paiešką
galima gauti ilgus ir nenaudingus ją atitinkančių terminų sąrašus. Idealiu atveju vartotojams turėtų
būti pateikiamas tik su jų užduotimi susijęs turinys. Yra keli būdai apriboti paieškos rezultatus, kad
būtų pateiktas trumpesnis ir aktualesnis paieškos rezultatų sąrašas, įskaitant sąvokų apribojimą:





tam tikra hierarchija: pavyzdžiui, tik sąvokos iš procedūrų hierarchijos;
tam tikros grupinės sąvokos potipiais:
pavyzdžiui, tik sąvokos, kurios yra sąvokos |vaistinio preparato dozės forma| potipiai;
remiantis priklausymu nustatytam sąvokų ar aprašymų poaibiui:
pavyzdžiui, tik sąvokos, į kurias daroma nuoroda |problemų sąrašo nuorodų rinkinyje|;
remiantis konkrečiais sąvokos atributais:
pavyzdžiui, tik sąvokos, apibrėžtos kaip turinčios |uždegimo| |susijusią morfologiją|.

Jeigu paieška nėra apribota, rezultatas gali būti ilgas nesvarbių sąvokų sąrašas, kuriame vartotojui
bus sunku rasti tinkamą terminą. Atliekant neapribotą paiešką gali atsirasti ir kodavimo klaidų, kai tie
patys terminai susiejami su skirtingų hierarchijų sąvokomis. Pavyzdžiui, terminas „emfizema“ gali
būti susijęs su plaučių morfologiniu pakitimu arba su tokio pakitimo sukelta liga. Nors tos sąvokos
yra susijusios, jeigu nustatant paciento diagnozę būtų nurodytas morfologinis pakitimas, būtų
gaunami neteisingi duomenys.
Apribojimo tam tikra hierarchija pavyzdys pateikiamas 20 pav. Šiame pavyzdyje pavaizduojama
paieška, atliekama nustačius du skirtingus apribojimus. Kairėje rezultatai apribojami hierarchija
„klinikinis radinys“, o dešinėje – hierarchija „procedūra“.
Autorių teisės © 2016 m., IHTSDO
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Reikėtų pažymėti, kad kai kurios SNOMED CT hierarchijos niekada nebūna svarbios atliekant
klinikinių duomenų įrašo paiešką. Visų pirma, hierarchijos |SNOMED CT modelio komponentas|
sąvokos yra techniniai artefaktai, kurių nereikėtų įtraukti į paiešką, atliekamą dėl klinikinių duomenų
įrašo
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20 pav. Paieška, apribota procedūros hierarchija (kairėje) ir sutrikimo hierarchija (dešinėje)
Angliškai
inguinal hernia
106 matches found in 0.305 seconds
Repair of inguinal hernia
Open repair of inguinal hernia
Bilateral inguinal hernia repair
Primary repair of inguinal hernia
Bassini repair of inguinal hernia
Repair of sliding inguinal hernia
Halsted repair of inguinal hernia
Shouldice repair of inguinal hernia
Type at least 3 characters
inguinal hernia
Filter results
procedure
disorder
inguinal hernia
77 matches found in 0.257 seconds
inguinal hernia
Left inguinal hernia
IH – Inguinal hernia
Right inguinal hernia
Direct inguinal hernia
Simple inguinal hernia
Richter inguinal hernia
Oblique inguinal hernia

Lietuviškai
kirkšninė išvarža
106 atitikmenų rasta per 0,305 sekundės
Kirkšninės išvaržos korekcija
Atviroji kirkšninės išvaržos korekcija
Apibusės kirkšnies išvaržos korekcija
Pirminė kirkšninės išvaržos korekcija
Bassini kirkšninės išvaržos korekcija
Paslankiosios kirkšninės išvaržos korekcija
Halsted kirkšninės išvaržos korekcija
Shouldice kirkšninės išvaržos korekcija
Įrašykite bent tris simbolius
kirkšninė išvarža
Filtruoti rezultatus
procedūra
sutrikimas
kirkšninė išvarža
77 atitikmenų rasta per 0,257 sekundės
kirkšninė išvarža
Kairiosios kirkšnies išvarža
IH – kirkšninė išvarža
Dešiniosios kirkšnies išvarža
Tiesioji kirkšninė išvarža
Paprastoji kirkšninė išvarža
Richter kirkšninė išvarža
Įstrižoji kirkšninė išvarža

Paieškos rezultatų rikiavimas
Daugeliu atvejų paieškos rezultatus patogu rikiuoti didėjančio termino ilgio tvarka. Taip užtikrinama,
kad pirmiausia būtų matomi paieškos seką atitinkantys terminai be jokių papildymų. Kiti būdai
sudaryti paieškos rezultatų sąrašus taip pat gali būti naudingi, bet rikiavimas abėcėlės tvarka dažnai
nėra patogus, nebent paieškos rezultatų sąrašas būtų labai trumpas.

Medžio naršymas
Vartotojo sąsajoje gali būti naudojamas medžio naršymo principas, kad vartotojas galėtų aukštyn ir
žemyn naršyti medžio struktūros turinį pagal poreikį išskleisdamas ir sutraukdamas jo mazgus.
Medžio hierarchija taip pat gali būti naudojama paieškos rezultatams įtraukti į įdėtinį sąrašą, kuriame
pirmiausia pavaizduojami bendriausi atitikmenys, o toliau įdedami konkretesni potipių atitikmenys.
Tam tikrais atvejais šiais tikslais galima naudoti SNOMED CT potipių hierarchiją. Taip pat galima
kurti alternatyvias naršymo struktūras naudojant surikiuotą nuorodų rinkinį, pritaikytą konkrečiam
naudojimo tikslui. Pavyzdžiui, vartotojai gali pageidauti naršyti diagnozės turinį naudodami
pritaikytas grupes, susijusias tik su vietos regionu.
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Duomenų įvedimo formos
Struktūrizuotiems duomenims įvesti neretai naudojamos šabloninės formos. Tokiais atvejais
SNOMED CT sąvokos ar išraiškos gali būti susietos su kiekvienu atitinkamu lauku, variantu arba
sąrašo punktu. Tokios sąsajos sukuriamos pritaikant įgyvendinamą sistemą naudoti SNOMED CT.

Laisvos formos teksto kodavimas
Dar vieno tipo sąsajoje, naudojamoje tam tikrose priemonėse, galima koduoti laisvos formos tekstą
naudojant natūraliosios kalbos apdorojimo (NKA) galimybes, grindžiamas SNOMED CT semantine
struktūra. Tai gali būti labai patogu vartotojams įvedant surinktus arba sudiktuotus tekstus, bet
siekiant išvengti netinkamo kodavimo reikia daug dėmesio skirti kokybei.
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